ДОГОВІР
поставки програмної продукції
м. Кривий Ріг
Приватне акціонерне товариство
«РЕЗОНАНС», яке в подальшому іменується
«ПОСТАЧАЛЬНИК», юридична особа, яка зареєстрована та веде діяльність у відповідності до
законодавства України, код з ЄДРПОУ 19095026, місцезнаходження: Україна, 50036,
Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 14А, кімната 405, в особі
генерального директора Волонцевіч Тамари Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, керуючись,
зокрема, ст. 633, ст. 634, ст. ст. 638 - 644, ст. 205, ст. 419, частиною 3 ст. 426, ст. 441 Цивільного
кодексу України № 435-IV від 16.01.2003, далі - ЦК України, частиною 7 статті 15 Закону України
«Про авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 з подальшими змінами і
доповненнями, далі - Закон 3792, Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових
операцій в сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, далі – Закон 265, Порядку технічного
обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 601, далі - Постанова 601, Положенням про
Державний реєстр реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 29 серпня 2002 р. N 1315, далі Наказ 1315, Порядком ведення реєстру
екземплярів реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого наказом Міністерства фінансів
України від 13 лютого 2019 року № 64, беручи до уваги, що ПОСТАЧАЛЬНИК (він же ЗАЯВНИК)
зобов’язаний організовувати сервісне обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, далі
РРО, в тому числі, але не виключно, вводити у цивільний обіг примірники нових версій
внутрішнього програмного забезпечення РРО виробництва ПрАТ «РЕЗОНАНС» та ТОВ «ЗАВОД
РЕЗОНАНС», з одного боку,
та особа, суб’єкт господарювання, яка в подальшому іменується «КОРИСТУВАЧ», з іншого
боку, спільно іменовані як Сторони, а кожна окремо Сторона, акцептували цей Договір на поставку
програмної продукції в електронній формі, а саме придбання КОРИСТУВАЧЕМ примірників
(екземпляри) нових версій програмного забезпечення ПОСТАЧАЛЬНИКА для використання за
функціональним призначенням у складі РРО, але з забороною розповсюдженням серед інших осіб.
Договір є публічною офертою і, згідно ст. 641 ЦК України, її умови однакові для всіх
КОРИСТУВАЧІВ. Беззастережне прийняття всіх умов даної Публічної оферти без будь-яких
винятків і/або обмежень вважається акцептом даної Публічної оферти (далі Договору)
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і КОРИСТУВАЧЕМ, а сам Договір автоматично вважається укладеним.
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Оферта – пропозиція ПОСТАЧАЛЬНИКА (викладена на веб-сайті ПОСТАЧАЛЬНИКА,
адресована необмеженому колу осіб, суб’єктів господарювання відповідно до ст. 641 Цивільного
кодексу України укласти Договір на поставку програмної продукції в електронній формі.
1.2 Акцепт - повне та безумовне прийняття КОРИСТУВАЧЕМ умов Договору. Моментом Акцепту
вважається дата надходження від КОРИСТУВАЧА на зазначений в Договорі (або рахунку)
поточний банківський рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА повної суми грошових коштів, сплачених за
виставленим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ на ім’я КОРИСТУВАЧА рахунком в межах строку,
зазначеному в такому рахунку.

1.3 Рахунок - документ, складений та авторизований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ для КОРИСТУВАЧА,
після ознайомлення останнього із умовами Договору, які оприлюднені на веб-сторінці
ПОСТАЧАЛЬНИКА (URL: http://www.ekka.com.ua). Рахунок містить інформацію, зокрема, про
ПОСТАЧАЛЬНИКА та його реквізити, предмет поставки, загальну кількість примірників
Програмної продукції, ціну, загальну вартість, строк для здійснення оплати рахунку, відомості про
КОРИСТУВАЧА (його назва та код з ЄДРПОУ/ідентифікаційний код), дату та номер рахунку (які
відповідають номеру та даті Договору між ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та КОРИСТУВАЧЕМ).
1.4 Сторони - ПОСТАЧАЛЬНИК та КОРИСТУВАЧ при зазначенні їх разом в Договорі.
1.5 КОРИСТУВАЧ – суб’єкт господарювання, який на законних підставах здійснює реєстрацію
розрахункових операцій з застосуванням певного екземпляра РРО;
1.6 ПОСТАЧАЛЬНИК – у значенні, вказаному в статті 2 Закону 265;
1.7 Центр сервісного обслуговування (надалі - ЦСО) - у значенні, вказаному в статті 2 Закону 265;
1.8 ЗАЯВНИК – у значенні, вказаному в підпункті 5 пункту 4 Постанови 601.
1.9 «Програмна продукція», «Комп’ютерна програма», «Програма», «Внутрішнє програмне
забезпечення» мають однакове значення у розумінні вказаному у статті 1 Закону України «Про
авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 р та можуть використовуватися у
первинних документах Сторін, які підтверджують виконання зобов’язань за Договором.
1.10 Комп’ютер – згідно з пунктом Н.541 ДСТУ ISO/IEC 2382:2017 (ISO/IEC 2382:2015, IDT)
Інформаційні технології СЛОВНИК ТЕРМІНІВ - функційний блок, який може виконувати значні
обчислення, зокрема багаточислові арифметичні та логікові операції без втручання людини;
1.11 Фіскальний блок РРО – обов’язкова складова частина РРО, за допомогою якої забезпечується
реєстрація розрахункової операції, визначення баз оподаткування та сум податків, керування
механізмом друкування розрахункових документів і звітів та/або їх створення в електронній формі,
керування модемом, формування контрольної стрічки в електронній формі, виведення інформації
на індикатори реєстратора;
1.12 Програмна продукція - у вигляді відповідних примірників (екземплярів, в тому числі в
електронній формі) програм:
- Внутрішнє програмне забезпечення ЕККР «МАРІЯ -304Т», версія 304Т-6;
- Внутрішнє програмне забезпечення ЕККР «МАРІЯ -304Т», версія 304Т-6М;
- Внутрішнє програмне забезпечення ЕККР «МАРІЯ -304Т1», версія 304Т1-6;
- Внутрішнє програмне забезпечення ЕККР «МАРІЯ -304Т2», версія 304Т2-6;
- Внутрішнє програмне забезпечення ЕККР «МАРІЯ -304Т3», версія 304Т3-6;
- Внутрішнє програмне забезпечення СЕККА «МАРІЯ -303А1», версія 303А1-6;
- Внутрішнє програмне забезпечення СЕККА «МАРІЯ -303А2», версія 303А2-6;
- Внутрішнє програмне забезпечення ЕККР «КСТ-М», версія Л-3;
- Внутрішнє програмне забезпечення ЕККР «КСТ-С2», версія С2-2,
які в Договорі іменуються Внутрішнє програмне забезпечення РРО
1.13 Примірники Програмної продукції - копії програми, виражені в електронній формі.
Примірники програми законним чином вводяться у цивільний обіг шляхом їх продажу в Україні з
відома і з дозволу суб’єкта виключних майнових прав інтелектуальної власності та передаються з
використанням мережі Інтернет.
1.14 Дані про КОРИСТУВАЧА - інформація, яка супроводжує кожен факт введення у цивільний
обіг шляхом їх продажу в Україні конкретного примірника програми; містить відомості про
кожного КОРИСТУВАЧА; заводський номер РРО; код ЄДРПОУ та інші відомості, необхідні для
повної ідентифікації КОРИСТУВАЧА та екземпляра РРО.

2. Предмет Договору та порядок прийняття
пропозиції (оферти) КОРИСТУВАЧЕМ
2.1.
Договір
оферти
представлений
(розміщений/оприлюднений)
на
веб-сторінці
ПОСТАЧАЛЬНИКА за посиланням URL: http://www.екка.com.ua. Договір може бути укладений
лише шляхом приєднання КОРИСТУВАЧА до запропонованого Договору в цілому. КОРИСТУВАЧ
не може запропонувати свої умови Договору.
2.2. У випадку прийняття умов даного Договору, Користувач погоджується з усіма умовами цього
Договору і підтверджує, що йому зрозумілі всі його положення.
2.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма
правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору
відповідно до його умов.
КОРИСТУВАЧ також підтверджує, що не існує будь-яких обставин через які можна було б
визнати такий договір нікчемним.
2.2. Договором регулюються правовідносини, що виникають між ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та
КОРИСТУВАЧЕМ у зв’язку із здійсненням ПОСТАЧАЛЬНИКОМ на користь КОРИСТУВАЧА
поставки примірника Внутрішнього програмного забезпечення РРО.
2.3. ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює поставку Внутрішнього програмного забезпечення РРО на користь
КОРИСТУВАЧА, а КОРИСТУВАЧ приймає її у відповідності до умов Договору.
2.4. КОРИСТУВАЧ, який зацікавлений у придбанні Внутрішнього програмного забезпечення РРО,
після ознайомлення із умовами Договору та визначившись із найменуваннями Внутрішнього
програмного забезпечення РРО та відповідною кількістю примірників кожного найменування,
звертається до ПОСТАЧАЛЬНИКА та повідомляє йому необхідну для складання рахунку та
укладення Договору інформацію згідно з формою оприлюдненою на веб-сторінці
ПОСТАЧАЛЬНИКА (URL: http://www.ekka.com.ua): назву КОРИСТУВАЧА, його код з
ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, заводські номери РРО, що використовуються КОРИСТУВАЧЕМ,
найменування моделі РРО по кожному екземпляру РРО окремо.
2.5. Із використанням отриманих від КОРИСТУВАЧА відомостей, в обсязі та порядку, зазначених
у п. 2.4 Договору, ПОСТАЧАЛЬНИК складає, авторизує та направляє на адресу електронної пошти
чи до ЦСО, з яким КОРИСТУВАЧ уклав Договір на сервісне обслуговування, належних йому РРО,
рахунок для сплати вартості Програмної продукції із зазначенням в такому рахунку, зокрема, строку
для здійснення оплати.
2.6. Дата прийняття (акцептування) умов цього ДОГОВОРУ в цілому з боку КОРИСТУВАЧА
вважається датою надходження на поточний банківський рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА повної суми
грошових коштів, сплачених за виставленим рахунком щодо поставки Програмної продукції в
електронній формі ПОСТАЧАЛЬНИКОМ на ім’я КОРИСТУВАЧА
2.7. Сторони погоджуються про неможливість відмови КОРИСТУВАЧА від вже акцептованої
пропозиції.
2.8. У подальших відносинах Сторін, дата та номер виставленого ПОСТАЧАЛЬНИКОМ рахунку,
за яким надійшла повна суми оплати, використовуються, відповідно, як дата та номер укладеного
між ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та КОРИСТУВАЧЕМ договору поставки програмної продукції.
2.9. Договір не може бути укладений у випадках встановлених Законами України «Про санкції» №
1644-VII від 14.08.2014, «Про боротьбу з тероризмом» № 638-IV від 20.03.2003, «Про створення
вільної економічної зони «Крим» та про особливості здійснення економічної діяльності на
тимчасово окупованій території України» № 1636-VII від 12.08.2014. 2.9 Договір не є ліцензійним

договором в розумінні ст. 1109 Цивільного кодексу України № 435- IV від 16.01.2003 і на його
підставі не виникає відносин, пов’язаних з передачею майнових прав інтелектуальної власності на
комп’ютерні програми.
2.10. При приєднанні до даної пропозиції (оферти) КОРИСТУВАЧ надає згоду ПОСТАЧАЛЬНИКУ
на використання та обробку його персональних даних в рамках Закону України «Про захист
персональних даних».
3. Порядок, строки та умови поставки Програмної продукції
4.
3.1. Ціна примірника(ів) Внутрішнього програмного забезпечення РРО, поставка якого(их)
здійснюється за Договором, є договірною і визначається у національній валюті України в гривнях,
що вказується в рахунку, який надається КОРИСТУВАЧУ.
3.2. Сторони визнають та погоджуються з тим, що платіж (платежі) за поставку Програмної
продукції, який (які) КОРИСТУВАЧ здійснює на користь ПОСТАЧАЛЬНИКА у відповідності із
положеннями розділу 3 Договору, не є роялті в розумінні п. п. 14.1.225 п. 14.1 ст. 14 Податкового
кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.
3.3. Сторони визнають та погоджуються з тим, що операції з постачання Програмної продукції у
межах Договору звільняються від оподаткування податком на додану вартість у відповідності до
пункту 261 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-VI.
3.4. Обов’язок КОРИСТУВАЧА щодо оплати Програмної продукції вважається виконаним в
момент зарахування відповідної суми грошових коштів згідно виставленого рахунку
КОРИСТУВАЧУ на поточний банківський рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.
3.5. Усі грошові розрахунки (платежі), що передбачені Договором, здійснюються з використанням
національної валюти України - гривні, у безготівковій формі шляхом перерахування відповідних
сум грошових коштів на поточні банківські рахунки Сторін, зазначені у розділі 9 Договору.
3.6. КОРИСТУВАЧ зобов’язаний згідно виставленого рахунку внести 100% передоплату за
Програмну продукцію, яка визначається у відповідності до п. 2.3-2.4 Договору, шляхом
перерахування КОРИСТУВАЧЕМ в межах строку, що вказаний у рахунку, на поточний банківський
рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА при цьому вказавши у платіжному дорученні в призначенні платежу
номер та дату рахунку.
4. Порядок, строки та умови поставки Програмної продукції
4.1. Необхідною умовою для здійснення поставки Програмної продукції за Договором на користь
КОРИСТУВАЧА є отримання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ Даних про КОРИСТУВАЧА та повна сплата
КОРИСТУВАЧЕМ на користь ПОСТАЧАЛЬНИКА зафіксованої у рахунку вартості Програмної
продукції.
4.2. Після отримання Даних про КОРИСТУВАЧА та повної сплати КОРИСТУВАЧЕМ на користь
ПОСТАЧАЛЬНИКА зафіксованої у рахунку вартості Програмної продукції, ПОСТАЧАЛЬНИК
вносить зміни до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій у відповідності до
вимог Порядку ведення реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових операцій, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 13 лютого 2019 року № 64 і повідомляє ЦСО про
необхідність занесення нової версії Внутрішнього програмного забезпечення РРО до носія
програмної пам’яті певного екземпляру РРО.

4.3. Фактом виконання зобов’язань ПОСТАЧАЛЬНИКА перед КОРИСТУВАЕМ з поставки
Програмної продукції є внесення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ до реєстру екземплярів РРО відомостей
про зміну версії Внутрішнього програмного забезпечення екземпляру РРО.
4.4. Проведення робіт з завантаження нової версії Внутрішнього програмного забезпечення РРО
повинно здійснюватися у відповідності з вимогами Постанови 601 та програмно-технічної
документації виробника РРО. Вартість і терміни виконання робіт встановлюються договором між
КОРИСТУВАЧЕМ та ЦСО.
4.5. Документально факт поставки Програмної продукції підтверджується Видатковою накладною
, яка оформлена належним чином та підписана повноважними представниками Сторін. За бажанням
Сторін Видаткова накладна може складатись як в паперовому, так і електронному вигляді.
4.6. Два примірники Видаткової накладної направляються ПОСТАЧАЛЬНИКОМ на адресу
КОРИСТУВАЧА або, за згодою Сторін, передається КОРИСТУВАЧУ за місцем знаходження
ПОСТАЧАЛЬНИКА або КОРИСТУВАЧА.
4.7. Отримавши Видаткову накладну, КОРИСТУВАЧ підписує їх та в найкоротший термін повертає
один з примірників ПОСТАЧАЛЬНИКУ.
4.8. Право власності на примірники Внутрішнього програмного забезпечення РРО переходить до
КОРИСТУВАЧА з моменту внесення змін до Реєстру екземплярів реєстраторів розрахункових
операцій.
5. Обов'язки ПОСТАЧАЛЬНИКА
5.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснити на користь КОРИСТУВАЧА поставку Програмної
продукції у відповідності до вимог та в порядку, які визначені у розділах 2-4 Договору.
5.2. Прийняти оплату за Програмну продукцію грошові кошти, які надходять від КОРИСТУВАЧА
в розмірах, в порядку та строки, що визначені в рахунках ПОСТАЧАЛЬНИКА згідно умов даного
Договору.
5.3. Дотримуватись вимог конфіденційності комерційної та іншої інформації щодо
КОРИСТУВАЧА, яка стала відома у процесі виконання Договору. Розкрити таку інформацію третім
особам ПОСТАЧАЛЬНИК може за письмовою згодою КОРИСТУВАЧА або у встановленому
порядку органам і суб’єктам, законодавством уповноваженим на отримання такої інформації, а
також фінансовим установам, що співпрацюють з ними, своїм радникам чи працівникам, власнику
виключних майнових прав інтелектуальної власності на комп’ютерну програму, за умови
зобов’язання їх зберігати конфіденційність інформації, що їм надаватиметься.
5.4. Надавати технічну підтримку КОРИСТУВАЧУ при користуванні Програмною продукцією у
робочі дні з понеділка по п’ятницю, крім вихідних та святкових днів з 09-30 до 18-00 за Київським
часом.
6. Обов'язки КОРИСТУВАЧА
6.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за Програмне забезпечення згідно виставленого
рахунку ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та прийняти поставлену Програмну продукцію у відповідності до
вимог та в порядку, які визначені у розділах 2-4 даного Договору.
6.2. Замовити в ЦСО, з яким укладено договір на сервісне обслуговування РРО, послугу з
завантаження Внутрішнього програмного забезпечення РРО та надати доступ до реєстратора.
6.3. Дотримуватись вимог конфіденційності комерційної та іншої інформації щодо
ПОСТАЧАЛЬНИКА, яка стала відома у процесі виконання Договору. Розкрити таку інформацію

третім особам КОРИСТУВАЧ може за попередньою письмовою згодою ПОСТАЧАЛЬНИКА або у
встановленому порядку органам і суб’єктам, законодавством уповноваженим на отримання такої
інформації, а також фінансовим установам, що співпрацюють з ними, своїм радникам чи
працівникам, за умови зобов’язання їх зберігати конфіденційність інформації, що їм
надаватиметься.
7. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів
7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань,
передбачених Договором, у відповідності до норм чинного в Україні законодавства та положень
Договору.
7.2. У випадку порушення ПОСТАЧАЛЬНИКОМ зобов’язання щодо поставки Програмної
продукції, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує на користь КОРИСТУВАЧА неустойку у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується неустойка, від вартості непоставленої
Програмної продукції за кожен день такого прострочення.
7.3. У випадку порушення зобов’язань, які викладено у розділах 5 та 6 Договору, винна Сторона
відшкодовує на користь іншої Сторони заподіяні таким порушенням збитки.
7.4. Усі спори, що виникають між Сторонами з приводу Договору вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
7.5. Якщо спір не може бути вирішеним шляхом переговорів Сторін, він вирішується в судовому
порядку відповідно до норм чинного в Україні законодавства.
7.6. Усі повідомлення, що передбачені цим Договором, повинні надсилатися в письмовій формі і
будуть вважатися поданими належним чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом чи
кур'єром.
7.7. Датою отримання повідомлення вважається дата його отримання протилежною Стороною.
Якщо протягом 20 календарних днів з дня отримання протилежною Стороною повідомлення не
надійшло заперечення протилежної Сторони, оформленого згідно правил цього розділу, це означає
прийняття протилежною Стороною пропозиції, яка була викладена в повідомленні.
8. Строк дії Договору
8.1. Договір набуває чинності з дати його укладення, яка визначається у відповідності до п. 2.6
Договору, та діє до закінчення виконання повних зобов’язань.
8.2. Дія Договору може бути припинена у разі ліквідації однієї з Сторін.
9. Інші положення
9.1. Сторони підтверджують, що у процесі виконання зобов’язань та реалізації прав за Договором
або у зв’язку із ним, ними будуть використовувати усі можливі та доступні засоби для забезпечення
дотримання авторських немайнових і майнових прав суб’єктів авторського права на програмну
продукцыю, що охоплюються предметом Договору.
9.2. КОРИСТУВАЧ набуває всі майнові права на примірник Внутрішнього програмного
забезпечення РРО за виключенням права відчуження (продажу, дарування, здачі в оренду, тощо)
відокремлено від РРО.
9.3. Сторони погоджуються та підтверджують, що єдиною редакцією Договору, яка має юридичну
силу, є редакція, розміщена на офіційному веб-сайті ПОСТАЧАЛЬНИКА в мережі Інтернет.

9.4. Зміни, доповнення до Договору здійснюються (вносяться) ПОСТАЧАЛЬНИКОМ шляхом
затвердження та розміщення його нової редакції на веб-сторінці ПОСТАЧАЛЬНИКА. Такі зміни до
Договору є чинними та обов’язковими для Сторін з моменту їх розміщення (оприлюднення) на вебсторінці ПОСТАЧАЛЬНИКА. КОРИСТУВАЧ акцептом Договору надає свою повну, безумовну та
безвідкличну згоду на викладений у цьому пункті порядок внесення змін та доповнень до Договору.
9.5. Сторони підтверджують, що вони добровільно уклали Договір, що кожна з них має необхідний
і достатній обсяг дієздатності для його укладення, а особи, які його авторизували, мають необхідний
і достатній обсяг повноважень. Сторони вступають у правовідносини за Договором на основі
рівності і підтверджують повну взаємну адміністративну, публічну, комерційну та будь-яку іншу
незалежність. Кожна зі Сторін зобов’язується під час виконання своїх зобов’язань і реалізації своїх
прав за Договором або у зв’язку з ним діяти у відповідність до загальноприйнятих принципів
добросовісності, справедливості, розумності та чесної ділової практики.
9.6. У разі будь-яких змін: юридичного статусу, системи оподаткування, місцезнаходження
(податкової адреси), банківських або інших реквізитів (в тому числі адреса електронної пошти),
контактів, зазначених в рахунку, кожна із Сторін Договору зобов’язана письмово сповістити про це
іншу Сторону протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх настання.
9.7. Договір укладений українською мовою при повному розумінні Сторонами його змісту та
термінів.
9.8. Особи, що діють від імені Сторін, мають на це відповідні повноваження та жодним чином не
обмежені в укладанні Договору, надання вказаних в ньому заяв, гарантій та прийняття передбачених
Договором зобов’язань і, у випадку будь-якого порушення зазначених в цьому пункті умов, несуть
в повному обсязі відповідальність, передбачену діючим законодавством України та Договором.
10. Юридична адреса та реквізити ПОСТАЧАЛЬНИКА
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Приватне акціонерне товариство «РЕЗОНАНС»
Юридична адреса: Україна, 50036, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Володимира
Великого, буд. 14А, кімната 405
Поштова адреса: Україна, 50069, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Меркулова, буд. 13А
Код з ЄДРПОУ: 19095026, ІПН 190950204820
IBAN UA:093510050000026009332793900 в АТ «УкрсибБанк» МФО 351005
URL: http://www.ekka.com.ua

