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ПУБЛІЧНА ОФЕРТА 

ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 
м. Львів                                                        “30” листопада  2010 р. 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІННЕТІ ІННОВАЦІЇ», надалі Виконавець, в особі 
директора Швеця Мар’яна Михайловича, який діє на підставі Статуту, публікує Публічну оферту про 
нерозголошення конфіденційної інформації отриманої під час обговорення можливості Співпраці, а 
також в процесі Співпраці з Замовниками 

 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ТА ТЕРМІНОЛОГІЯ 

 
1.1. Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Виконавця, адресована 

Замовнику, укласти з Виконавцем договір про НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
(далі - «Договір») на умовах, що містяться в цій Оферті, включаючи всі Додатки. Публічна оферта 
розміщується на Сайті Виконавця  

1.2. Замовник – фізична особа або декілька осіб які представляють свої інтереси або є 
уповноваженими представляти інтереси інших фізичних осіб або юридична особа в особі 
уповноваженого представника або декількох представників, які контактують з представниками 
Виконавця  щодо можливості Співпраці Виконавця і Замовника 

1.3. Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні 
або розпорядженні окремих фізичних чи юридичних осіб, а також Сторін даного Договору і 
поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених умов даного Договору. Конфіденційна 
інформація може являтись комерційною таємницею Виконавця та/або Замовника. 

1.4. Послуги – це весь спектр послуг, які надає або може надавати згідно своєї діяльності та 
чинного законодавства Виконавець Замовнику. Всі послуги та тарифи на них зазначаються в 
Договорах та додатках до договорів підписаних між Виконавцем та Замовником. 

1.5. Співпраця – це взаємодія Сторін в рамках виконання умов Договору про надання 
інформаційно-консультаційних послуг або іншого договору укладеного між Виконавцем і 
Замовником. 

1.6. Сторона – представники Замовника або представники Виконавця 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

2.1. У зв’язку із співпрацею Сторін та наданням Виконавцем послуг Замовнику, відомості 
зазначені у Договорі та Додатках до цього Договору, являються конфіденційною інформацією, що 
не підлягає розголошенню без окремої згоди на це Сторін. 

2.2. Надання Замовником інформації на паперових або електронних носіях, або шляхом 
насилання на електронну пошту представників Виконавця або надання доступу до електронних 
документів представникам Виконавця під час обговорення можливості співпаці та у процесі самої 
Співпарці означає, що Замовник згоден з усіма умовами цієї Оферти. 

2.3. Представники Виконавця мають право вносити зміни в Оферту без повідомлення 
Замовника. 

2.4. Термін дії оферти не обмежений, якщо інше не зазначено на Сайті Виконавця. 
2.5. Сайт Виконавця – веб ресурс що знаходиться за адресою inneti.com.ua 
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2.6. Надана Виконавцем Замовнику комерційна пропозиція призначається тільки для 
Замовнка і її заборонено передавати третім сторонам які не є представниками Виконавця або 
Замовника 

 
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 
3.1. Підписанням цього Договору Сторони беруть на себе зобов’язання протягом п’яти 

наступних років після підписання цього Договору:  
а) забезпечувати нерозголошення будь-яким третім особам Конфіденційної інформації, як вона 

визначена в цьому Договорі та Додатках до даного Договору; не надавати, не продавати та 
не відчужувати в будь-який інший спосіб платно чи безоплатно зазначену Конфіденційну 
інформацію, а також не використовувати надану згідно з цією Угодою Конфіденційну 
інформацію в будь-який інший спосіб, для цілей інших ніж співпраця Сторін, що здійснюється 
Сторонами;  

б) негайно (протягом не більш ніж 24 годин), після отримання письмової вимоги іншої Сторони, 
повернути Стороні, що пред’явила вимогу, Конфіденційну інформацію та не залишати в себе 
жодних копій (у тому числі й електронних), відтворень чи витягів із документів, що визначені 
як Конфіденційна інформація;  

в) не допускати несанкціонованого доступу до Конфіденційної інформації неуповноважених 
осіб з числа співробітників Сторін, а також третіх осіб – внаслідок незабезпечення належної 
схоронності Конфіденційної інформації, невжиття інших заходів щодо обмеження доступу до 
Конфіденційної інформації, які Сторона мала б вжити для виконання умов цього Договору.  

 
 

4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  
 

5.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з Договору, Сторона несе 
відповідальність, визначену Договором та чинним в Україні законодавством.  

5.2. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким 
порушенням.  

5.3. Відшкодування Стороною збитків, завданих порушенням Договору, не звільняє її від 
обов'язку виконати цей Договір в натурі. 

5.2. Даний договір укладено та діє у відповідності  до законодавства України. 
5.3. Всі спори, що виникають чи пов’язані з даним договором, підлягають остаточному 

врегулюванню в судовому порядку тільки Господарському суді Львівської області якщо інше не буде 
погоджено Сторонами. 

 
 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 
 

6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту надсилання конфіденційних даних Замовником 
Виконавцю або з моменту запиту Замовника на отримання комерційної пропозиції  і є чинним 
протягом п’яти наступних років після цього, але в будь-якому випадку до повного виконання сторонами 
своїх зобов’язань. 

6.2. Сторони згодні, що якщо будь-якe положення даного договору залишиться невиконаним, інші 
положення мають силу.  
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6.3. Будь-які зміни до даного договору чинні тільки в випадку їх письмового оформлення та 
підписання двома сторонами. 

6.4. Даний договір може бути пролонговано шляхом підписання додаткової угоди. 
6.5. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін, яка оформляється додатковою 

угодою до цього Договору. 
6.6. Даний Договір розміщується на Сайті Виконація. 
 

6. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов'язань за цим договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання явилося результатом 
дії обставин непереборної сили, які сторони не могли передбачити заздалегідь (форс-мажор), а саме: 
стихійного лиха, воєнних дій, терористичних актів, блокади тощо, а також втручань органів державної 
влади шляхом прийняття нормативних актів та/або дій, які унеможливлюють виконання даного 
договору (крім актів та/або дій, прийнятих безпосередньо у відношенні однієї зі сторін).  

7.2. Про настання форс-мажорних обставин потерпіла сторона зобов'язана письмово повідомити 
іншу сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення зазначених обставин. В 
противному випадку постраждала сторона позбавляється можливості посилатися на форс-мажорні 
обставини як обставини, що звільняють її від відповідальності в порядку, передбаченому в п. 8.1. 
даного договору. 

7.3. Достатнім підтвердженням факту виникнення форс-мажорних обставин є довідка Торгово-
промислової палати України. 

7.4. Строки виконання зобов'язань за цим договором продовжуються на термін дії форс-
мажорних обставин. 

 
7. Реквізити виконавця 

ВИКОНАВЕЦЬ 

ТОВ «ІННЕТІ ІННОВАЦІЇ» 
Адреса реєстрації: 79000, м. Львів, вул. Грабовського, 11 
Адреса для листуваня 79016, м. Львів, вул. Озаркевича 4, офіс 301-306 
ЄДРПОУ: 36992548 
Банківські реквізити: п/р 26005000112470 у ПАТ “Iдея Банк”, МФО 336310 
тел.: +38 /032/ 236-71-11 
ел.адреса: my@inneti.com 
 
Директор 
____________________ / М. Швець / 

                                         

 
Уважно ознайомтеся з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право 
відмовитися від отримання послу від Виконавця , і не вчиняти дій, вказаний в п. 2.2. цієї Оферти. 
 
  
 
Згоден з договором 


