ОФЕРТА ДОГОВОРУ ПРИЄДНАННЯ
для суб’єктів господарювання

Дана Оферта договору приєднання (надалі за текстом «Договір») є договором приєднання виключно для
суб’єктів господарювання, що визначає зобов’язання при здійсненні дій спрямованих на отримання
Подарункових сертифікатів та/або використання Подарункових сертифікатів.
Договір розміщено на веб-сайті ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДОКАРТА»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38272227): http://www.bodocard.com.ua/, у вільному доступі та у спосіб, що
забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до Товариства, для
отримання та/або використання Подарункових сертифікатів через веб-сайт.
Суб’єкт господарювання, який звертається до ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДОКАРТА»
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38272227) для набуття Подарункових сертифікатів або їх використання,
заявляє про повне і належне ознайомленні із умовами Договору, заявляє про прийнятність умов Договору
та погоджується і приєднується до умов цього Договору.

1. ТЕРМІНОЛОГІЯ ДОГОВОРУ

1.1. «Продавець» – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДОКАРТА», яке зареєстроване та діє
згідно законодавства України, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38272227, місцезнаходження: 03115, м. Київ,
Святошинський район, вул. Верховинна, буд. 7, кв. 71, тел. 0 800 21 12 34, http://www.bodocard.com.ua/.
1.2. «Покупець» – суб’єкт господарювання, що володіє необхідним і достатнім обсягом правосуб’єктності
(правоздатності та дієздатності), та який на законних підставах звертається до Продавця і відповідно до ст.
634 Цивільного кодексу України, в цілому та безумовно приєднується до умов даного Договору.
1.3. «Утримувач» – особа, яка володіє Подарунковим сертифікатом і має право вимоги за ним.
1.4. «Провайдер» - суб’єкт господарювання, що на підставі договорів із Продавцем: (І) надав Продавцю
право вимоги з набуття товарів та/або послуг, (ІІ) надав Продавцю право відступу на користь третіх осіб
право вимоги з набуття товарів та/або послуг та (ІІІ) безпосередньо надає Свідоцтва Провайдера в обмін
на Подарункові сертифікати.
1.5. «Подарунковий сертифікат», «Сертифікат» – матеріальний носій, виготовлений у формі пластикової
картки з індивідуальним порядковим номером, що підтверджує в межах його номіналу, право на
отримання Свідоцтва Провайдера.
1.6. «Номінал Подарункового сертифікату» - номінальна вартість Сертифікату, в межах якої визначено
право вимоги.
1.7. «Строк дії Подарункового сертифікату» - строк, протягом якого Утримувач має право на обмін
Сертифікату на Свідоцтво Провайдера в межах Номіналу Подарункового сертифікату у Мережі
торговельних закладів.
1.8. «Право вимоги за Подарунковим сертифікатом» - право Утримувача вимагати надання Свідоцтв
Провайдера (в межах номіналу) у відповідній Мережі торговельних закладів, щодо якої Утримувачем
здійснена активація Сертифікату в порядку п. 6.1. - п. 6.2.1. Договору.

1.9. «Свідоцтво Провайдера» – сертифікат (подарунковий сертифікат, картка, інший матеріальний носій),
який дає право його утримувачу на отримання знижки на товари та/або послуги (та/або на отримання
товарів та/або послуг) в межах його номіналу (тобто, не більше такого номіналу) у відповідній Мережі
торговельних закладів.
1.10. «Мережа торгівельних закладів» - торговельні заклади, що обмінюють Подарункові сертифікати на
Свідоцтва Провайдера, адреси яких односторонньо визначені Продавцем в мережі Інтернет за адресою:
http://www.bodocard.com.ua/.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. В порядку та на умовах, визначених Договором, Продавець зобов‘язується передати у власність
Покупця Подарункові сертифікати, а Покупець зобов'язується оплатити Подарункові сертифікати та
прийняти Подарункові сертифікати у власність, у відповідності до умов цього Договору.
2.1.1. Подарункові сертифікати за Договором продаються партіями.
2.2. Ціна Подарункових сертифікатів визначається Номіналом Подарункових сертифікатів. Ціна
Подарункових сертифікатів встановлюється Продавцем односторонньо, шляхом розміщення даних про
Номінал Подарункових сертифікатів на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою:
http://www.bodocard.com.ua/.
2.3. Утримувач Сертифікату, має право активувати Подарунковий сертифікат в порядку Розділу 6 Договору,
щодо обраної Мережі торгівельних закладів. Утримувач Подарункового сертифікату має право обміняти
Подарунковий сертифікат на Свідоцтво Провайдера виключно після закінчення активації Подарункового
сертифікату в порядку п. 6.2.1. Договору.
2.4. Відомості про Мережі торгівельних закладів розміщуються Продавцем на веб-сайті в мережі Інтернет
за адресою: http://www.bodocard.com.ua/ та можуть бути змінені Продавцем односторонньо. Продавець
гарантує протягом Строку дії Подарункового сертифікату можливість обрання Утримувачем для активації
Подарункового сертифікату не менше 1 (однієї) Мережі торгівельних закладів.

3. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ

3.1. Замовлення на купівлю Подарункових сертифікатів (або надалі за текстом «Замовлення»), що надане
Покупцем за телефонним номером: 8 800 21 12 34, та/або електронною поштою є обов‘язковим для
Продавця, за виключенням відмови Продавця від продажу Подарункових сертифікатів в порядку п. 3.5.
Договору.
3.2. Замовлення має містити наступну інформацію:
прізвище, ініціали та посаду особи, яка склала Замовлення;
найменування, ідентифікаційний код, місцезнаходження Покупця;
бажані номінал та кількість Подарункових сертифікатів;

відомості про систему оподаткування Покупця;
номер засобу телефонного зв’язку та/або електронної пошти Покупця.
3.3. Продавець, протягом 3 (трьох) робочих днів, від дня отримання Замовлення, формує рахунок-фактуру
партії Подарункових сертифікатів (надалі за текстом «рахунок-фактура»), згідно умов Замовлення, що
підписується уповноваженою особою Продавця та скріплюються печаткою Продавця. Рахунок-фактура,
протягом строку, визначеного даним пунктом Договору, направляється Покупцю за електронною поштою
Покупця, визначеного особою, яка склала Замовлення.
3.3.1. Рахунок-фактура має містити:
- дату складання рахунку-фактури;
- номінал та кількість, одиниця виміру, ціна за одиницю Подарункових сертифікатів;
- строк дії рахунку-фактури;
- відомості про найменування та ідентифікаційний код Покупця;
3.3.2. Під час формування рахунку-фактури, Продавець має право засобами телефонного зв’язку та/або
електронної пошти, деталізувати вимоги до партії Подарункових сертифікатів із особою що склала
Замовлення.
3.4. Продавець має право односторонньо відмовитись від продажу Подарункових сертифікатів шляхом
повідомлення Покупця про відсутність підстав та/або можливості продажу партії Подарункових
сертифікатів засобами електронної пошти та/або усно за телефоном, протягом строку, визначеного п. 3.3.
Договору.
3.5. Покупець, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання рахунку-фактури, ухвалює: (І) рішення про
придбання партії Подарункових сертифікатів, або (ІІ) рішення про відмову від придбання партії
Подарункових сертифікатів.
3.5.1. Рахунок-фактура може бути надана Покупцю засобами електронної пошти, за адресою, визначеною
особою, що склала Замовлення.
3.6. У випадку ухвалення Покупцем рішення про придбання партії Подарункових сертифікатів, Покупець
здійснює оплату партії Подарункових сертифікатів в порядку Розділу 5 Договору, а Продавець формує
партію Подарункових сертифікатів до передачі.
3.7. У випадку ухвалення Покупцем рішення про відмову від придбання партії Подарункових сертифікатів,
Покупець не вчиняє дій, визначних п. 3.6. Договору, а Продавець не формує партію Подарункових
сертифікатів до передачі.

4. СТРОКИ ТА УМОВИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ
4.1. Передача партії Подарункових сертифікатів за цим Договором здійснюється Продавцем в наступні
строки:
4.1.1. Продавець здійснює передачу партії Подарункових сертифікатів, а Покупець приймає партію
Подарункових сертифікатів, у період з 09 год. 30 хв. до 17 год. 30 хв. та протягом 5 (п'ти) робочих днів, з дня
оплати вартості партії Подарункових сертифікатів, якщо більший строк або термін оплати прямо не
визначений у рахунку-фактурі.

4.2. Передача партії Товару здійснюється силами та за рахунок Продавця на умовах EXW, відповідно до
Офіційних правил тлумачення торговельних термінів Міжнародної торгової палати (Інкотермс у редакції
2010 року), за адресою приміщень Продавця.
4.3. Покупець, за рахунок власних засобів та грошових коштів, приймає партію Подарункових сертифікатів
за адресою, визначеною п. 4.2. Договору та протягом строку, визначеного п. 4.1.1. Договору.
4.3.1. У випадку не приймання Покупцем партії Подарункових сертифікатів протягом строку, визначеного п.
4.1.1. Договору, Продавець має право односторонньо скласти Акт про не приймання Подарункових
сертифікатів (надалі за текстом «Акт про не приймання»). Акт про не приймання складається працівниками
Покупця у кількості не менше 2 (двох) осіб та виключно щодо фіксації факту не приймання Подарункових
сертифікатів у визначений Договором строк. Акт про не приймання має містити:
- дату, місце та час складення Акт про не приймання;
- прізвище, імя, по-батькові, посади осіб, що склали Акт про не приймання;
- відомості про кількість не прийнятих Подарункових сертифікатів;
- відомості про Покупця, яким не прийнято Подарункові сертифікати;
- інші необхідні дані, що визначені Продавцем.
4.4. Передача Подарункових сертифікатів Покупцеві частинами (у кількості меншій ніж зазначено в
оплаченій Покупцем рахунку-фактурі) – не допускається.
4.5. Передача-приймання Подарункових сертифікатів здійснюється Покупцем і Продавцем в особі їхніх
уповноважених представників, що діють на підставі довіреностей від своїх організацій, після підрахунку
кількості Подарункових сертифікатів.
4.6. Підрахунок кількості Подарункових сертифікатів здійснюються для перевірки відповідності їх кількості
умовам Договору. Передача-приймання партії Подарункових сертифікатів оформлюється відповідним
Видатковими накладними (далі – «Накладні»). Два екземпляри Накладних, підписаних уповноваженим
представником Продавця та скріплених печаткою Продавця, надає Покупцю для підпису Продавець.
4.7. Покупець, в день отримання двох примірників Накладних, за умови відповідності партії Подарункових
сертифікатів умовам Договору, зобов'язаний підписати Накладні та надати належний Продавцю екземпляр
Накладної.
4.8. У випадку виявлення явних недоліків у кількості Подарункових сертифікатів, Покупець, в день
отримання Накладних, має право відмовитись від підписання Накладних та надати Продавцю
повідомлення про недоліки, що виключають підписання Накладних. У повідомленні про недоліки, що
виключають підписання Накладних, Покупець зобов’язується вказати:
- дату та місце складання повідомлення;
- назву та дату отримання Накладних;
- недоліки, що виключають підписання Накладних.
4.8.1. Постачальник, протягом 5 (п’яти) робочих днів від дня отримання повідомлення про недоліки, що
виключають підписання Накладних, зобов’язується усунути визначені Покупцем недоліки за місцем
передачі партії Подарункових сертифікатів. Передача-приймання Подарункових сертифікатів, за
результатами усунення недоліків, здійснюється у загальному поряду, визначеному п. 4.1.- п. 4.8. Договору.

4.9. У випадку не підписання Накладних та не повідомлення Продавця про недоліки, що виключають
підписання Накладних протягом строку визначеного п. 4.8. Договору, Подарункові сертифікати є
прийнятими у належній кількості та якості Покупцем, у зв’язку з чим Покупець визнає належність та
повноту даних визначених у Накладних, належність виконання зобов’язань Продавця за Договором.
4.10. При передачі Подарункового сертифікату Продавець зобов'язаний передати Покупцю:
- видаткову накладну, яка скріплена печаткою Продавця та підписом уповноваженої особи Продавця;
- податкову накладну, яка скріплена печаткою Продавця та підписом уповноваженої особи Продавця.
4.11. Право власності на Подарункові сертифікати, ризик випадкового знищення, пошкодження та/або
втрати Подарункових сертифікатів, за умовами даного Договору, переходить від Продавця до Покупця з
моменту передачі партії Подарункових сертифікатів Продавцю.
5. ЦІНА ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість Подарункових сертифікатів, що придбаваються Покупцем, визначається на підставі номіналів
Подарункових сертифікатів, визначених на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою:
http://www.bodocard.com.ua/. До суми вартості Подарункових сертифікатів входить сума вартості
первинного упакування, маркування та передачі (в порядку п. 4.2. Договору) Подарункових сертифікатів.
5.2. В рахунок поставки партії Подарункових сертифікатів, Покупець сплачує на користь Продавця грошові
кошти за кожну одиницю Подарункового сертифікату у наступному порядку:
5.2.1. Оплата вартості партії Подарункових сертифікатів (кожної одиниці Подарункових сертифікатів що
входить до складу партії поставки Товару) в розмірі 100 % від суми Номіналів Подарункових сертифікатів
визначених у рахунку-фактурі, перераховується на поточний рахунок Продавця протягом 3 (трьох)
банківських днів з дня отримання Покупцем рахунку-фактури в порядку п. 3., п. 3.5.1. Договору.
5.3. Розрахунки між Сторонами здійснюються у національній валюті України – гривні, шляхом
перерахування безготівкових грошових коштів на банківський рахунок Сторони, вказаний у Договорі.
5.4. Оплата вартості Подарункових сертифікатів є здійсненою з моменту отримання установою банку
Продавця грошових коштів в рахунок партії Подарункових сертифікатів на банківському рахунку Продавця.
Оплата здійснюється Покупцем на підставі даного Договору та рахунку-фактури.
5.5. Продавець має право зупинити виконання свого зобов'язання, відмовитися від його виконання
частково або в повному обсязі у випадку невиконання або неналежного виконання Покупцем зобов’язань
за Договором.

6. ПОРЯДОК АКТИВАЦІЇ ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ

ПОРЯДОК АКТИВАЦІЇ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ:

6.1. Утримувач Подарункового сертифікату зобов‘язується звернутися до Продавця з повідомленням про
конкретну Мережу торговельних закладів, в якій Утримувач має намір обміняти Подарунковий сертифікат
на Свідоцтво Провайдера. В такому повідомленні Утримувач, крім найменування Мережі торговельних

закладів також зазначає: індивідуальний порядковий номер Подарункового сертифікату, Номінал
Подарункового сертифікату, Строк дії Подарункового сертифікату, а також власний номер телефону
стільникового мобільного зв’язку. Повідомлення здійснюється за телефоном 8 800 21 12 34та/або шляхом
заповнення та направлення Продавцю електронного листа за формою, визначеною за адресою в мережі
Інтернет http://www.bodocard.com.ua/. Повідомлення повинно бути здійснено в робочі дні в період часу з
9.00 до 18.00 години.
6.2. Продавець, Протягом 5 (п’ять) робочих днів, від дня отримання Повідомлення, визначеного п. 6.1.
Договору, за номером телефону стільникового мобільного зв’язку вказаного Утримувачем, направляє:
- І (перше) sms-повідомлення початку активації Подарункового сертифікату та
- ІІ (друге) sms-повідомлення фактичної активації Подарункового сертифікату.
6.2.1. Утримувач має право обміняти Подарунковий сертифікат на Свідоцтво Провайдера у обраній Мережі
торговельних закладів виключно після отримання ІІ (другого) sms-повідомлення фактичної активації
Подарункового сертифікату. Утримувач має право обміняти Подарунковий сертифікат на Свідоцтво
Провайдера виключно за адресами торгівельних закладів визначених на веб-сайті Продавця:
http://www.bodocard.com.ua/.
6.3. Обмін Подарункових сертифікатів на Свідоцтва Провайдера здійснюється в одному з закладів Мережі
торговельних закладів, відповідно до вимог чинного законодавства України із врахуванням умов цього
Договору.
6.4. Утримувач не має право змінювати Мережу торговельних закладів під час активації Подарункового
сертифікату та/або після активації Подарункового сертифікату.

УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТУ:
6.5. Продавець не відповідає за якість і ціну товарів та/або Послуг, що були надані (надаються) з
використанням Подарункового сертифікату. Продавець не здійснює гарантійного обслуговування, обміну,
приймання та/або повернення товарів, які були придбані із використанням Подарункового сертифікату.
Гарантійне обслуговування, обмін і повернення товарів, придбаних з використанням Подарункового
сертифікату, здійснюється у відповідній Мережі торговельних закладів та/або у виробника таких товарів у
загальному порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.
6.6. Подарунковий сертифікат не може бути використаний частково. Номінал Подарункового сертифікату не
підлягає поділу. Подарунковий сертифікат не підлягає частковому обміну на сертифікати Провайдера.
6.7. Продавець не відповідає за умови використання Свідоцтв Провайдерів. Провайдери самостійно
визначають умови використання Свідоцтв Провайдерів.
6.8. Покупець, має право передати Подарункові сертифікати третім особам без окремого погодження такої
передачі із Продавцем. У випадку передачі Подарункових сертифікатів на користь третіх осіб, Покупець
зобов’язаний надати повну інформацію про умови використання Подарункових сертифікатів, згідно умов
цього Договору та самостійно відповідає за їх дотримання.
6.9. Подарунковий сертифікат не підлягає обміну на грошові кошти. Подарунковий сертифікат не підлягає
поверненню.
6.10. Утримувач має право активувати Подарунковий сертифікат та обміняти його на Свідоцтво Провайдера
виключно один раз і виключно у одному із закладів Мережі торговельних закладів, обраного Утримувачем

в порядку, передбаченому п. 6.1. - п. 6.3. Договору.
6.11. Утримувач має право об’єднати декілька Подарункових сертифікатів для обміну на Свідоцтва
Продавця.
6.12. Подарункові сертифікати діють протягом Строку дії Подарункових сертифікатів, зазначених на них.
Останнім днем Строку дії відповідного Подарункового сертифікату є дата, вказана на такому
Подарунковому сертифікаті. Після закінчення Строку дії Подарункового сертифікату, Подарунковий
сертифікат втрачає свою дійсність, а його Утримувач втрачає право на отримання Свідоцтва Провайдера в
межах Номіналу Подарункового сертифікату. Номінал Подарункового сертифікату його Утримувачу не
відшкодовується.
6.13. Подарунковий сертифікат не може бути використаний на інших умовах, ніж ті, що визначені
Договором.
6.14. Факт активації Подарункового сертифікату та/або його використання Утримувачем є достатнім та
належним підтвердженням того, що Утримувач Сертифікату ознайомлений з умовами активації та
використання Подарункового сертифікату та повністю і безумовно з ними погоджується.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. У випадку порушення зобов'язань, що виникають з цього Договору (надалі іменується «порушення
Договору»), Продавець несе відповідальність, визначену чинним в Україні законодавством.
7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням
умов, визначених змістом цього Договору.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
8.1. Продавець звільняється від визначеної чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи
часткове порушення Договору, якщо він доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних
обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим
Договором порядку. Достатнім доказом дії таких обставин та терміну дії є документ, виданий Торговопромисловою палатою України.
8.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється непереборна сила.
8.2.1. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо
Продавця характеру, які виникають без вини Продавця, поза його волею або всупереч волі чи бажанню
Продавця, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій
турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища
природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха
біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й
обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії,
блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також
видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого
самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які
унеможливлюють виконання Продавцем цього Договору або тимчасово перешкоджають такому
виконанню.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього
Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим, але не
більше трьох місяців.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів.
9.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у господарському
суді за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно норм матеріального та
процесуального права України.
10. ДІЯ ДОГОВОРУ
10.1. Цей Договір діє з моменту його опублікування на веб-сайті Продавця: http://www.bodocard.com.ua/ і є
безстроковим, але Продавець має право односторонньо припинити дію Договору у будь-який час.
10.2. Зміни у цей Договір, Номіналів Подарункових сертифікатів та Мереж торгівельних закладів можуть
бути внесені односторонньо Продавцем шляхом публікації новин на сайті Продавця, що містить
інформацію про такі зміни та/або шляхом внесення таких змін до змісту Договору та/або шляхом
викладення Договору у новій редакції.
10.2.1. Зміни вступають в дію з моменту їх опублікування, якщо інший строк набрання змінами дії прямо не
визначений при їх публікації. Зміни до Договору визнаються та приймаються, шляхом здійснення дій
спрямованих на отримання Подарункового сертифікату та/або використання Подарункового сертифікату.
10.3. У випадку, якщо Покупець не приймає зміни до умов Договору, Покупець зобов’язується направити
Продавцю письмове повідомлення про відмову від приєднання до змін до Договору, до моменту набрання
змінами дії.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Продавець несе повну відповідальність за правильність вказаних ним у цьому Договорів реквізитів та
зобов'язується своєчасно інформувати про їх зміну.
11.2. Повідомлення щодо яких Договором прямо передбачена можливість їх направлення по електронній
пошті є дійсними і приймаються до уваги, якщо вони здійснені в такий спосіб. Такі повідомлення, що
направленні за електронною поштою не потребують електронного цифрового підпису і приймаються як
належні.
11.3. Продавець має право вимагати у Покупця додаткового письмового свідчення укладення даного
Договору та виконання зобов’язань за Договором. Покупець зобов’язується надати документ, що
визначений даним пунктом Договору, протягом 3 (трьох) робочих днів, від дня звернення Продавця.

12. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БОДОКАРТА»
Місцезнаходження: 03115, м. Київ, вул. Верховинна, буд. 7, кв.71
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 38272227

