
Юридичні аспекти 

 
1. Умови користування сайтом. 
 

1.1. Загальні умови. 
1.1.1. Справжній Сайт належить ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС”, яке управляє, контролює і оновлює 
вміст цього сайту (далі – «Сайт»). Справжній Сайт є інтернет-сайтом, який має доменне 
ім'я, доступний за посиланням https://www.3pl.biosphere-corp.com/ та створений для того, 
щоб надати Вам загальну інформацію про ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС”, про його діяльність, а 
також іншу інформацію (будь-які текстові, графічні, аудіо-, відео- та змішані матеріали 
інформаційного характеру), яку ми вважаємо важливим розмістити на цьому Сайті. 
1.1.2. Справжня сторінка «Юридичні аспекти» не є відкритою пропозицією (офертою) 
адміністрації сайту ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” (далі іменується «Адміністрацією Сайту» або 
«Адміністрацією»), а призначена лише для ознайомлення відвідувачів Сайту із 
розміщеною на Сайті інформацією. 
1.1.3. В разі відвідування Сайту, фізична, у тому числі фізична особа-підприємець, або 
юридична особа, яка відвідує Сайт, стає Користувачем (далі – «Користувач»). 
1.1.4. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1035 «Про 
обмеження поставок окремих товарів (робіт, послуг) тимчасово окупованій території на 
іншу територію України та / або іншій території України на тимчасово окуповану 
територію», в період тимчасової окупації Сайт не може бути використаний суб'єктами 
господарювання з місцезнаходженням (місцем проживання) на тимчасово окупованій 
території. 
1.1.5. Ці Умови використання Сайту і інша правова інформація, опублікована на цій 
сторінці Сайту, складені і підлягають тлумаченню відповідно до законодавства України. 
Використання Вами даного Сайту означає Вашу згоду з юрисдикцією судів, 
розташованих на території України, для будь-яких позовів, пов'язаних використанням 
цього Сайту, відповідно до правил підсудності та підвідомчості спорів, встановленими 
законодавством України. 
1.1.6. Якщо будь-яке з положень цієї сторінки «Юридичні аспекти» стає незаконним, 
недійсним або втрачає юридичну силу, такий стан вважається віддільним і тлумачиться 
відповідно до положень чинного законодавства. Такий стан не впливає на дійсність і 
юридичну силу інших положень. Бездіяльність компанії ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” в зв'язку з 
порушенням Вами або іншими особами представлених вище умов сторінки «Юридичні 
аспекти» не означає відмову компанії ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” від своїх прав щодо такого 
порушення або будь-яких подальших порушень і не обмежує ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” в таких 
правах. 
1.1.7. Переглядаючи будь-яку сторінку цього Сайту, Ви погоджуєтеся з усіма 
нижченаведеними правилами та умовами. Якщо Ви не згодні з цими умовами, просимо 
Вас негайно припинити будь-яке використання Сайту і покинути його. Рекомендуємо Вам 
час від часу відвідувати цю сторінку «Юридичні аспекти» Сайту і знайомитися з її змістом, 
оскільки положення, які містить ця сторінка, є юридично зобов'язуючими. 
1.1.8. Користування Сайтом є підтвердженням ознайомлення і згоди з усіма умовами цієї 
сторінки «Юридичні аспекти». 
1.1.9. Адміністрація Сайту залишає за собою право в будь-який час і незалежно від 
конкретних підстав вносити зміни в зміст цієї сторінки («Юридичні аспекти»). 
1.1.10. Умови справжньої сторінки «Юридичні аспекти» поширюються на всіх 
користувачів Сайту. 
 

1.2. Зміст Сайту, доступ до Сайту і його частин. 
1.2.1. Вся інформація та дані, доступні на цьому Сайті, призначені тільки для 
інформаційних цілей, не є пропозицією до вчинення юридичних дій та не несуть за собою 
ніяких правових наслідків, за винятком тільки тих випадків, коли явно зазначено інакше 
(наприклад, можливі оголошення офіційних пропозицій, рекламних матеріалів тощо). 



1.2.2. Інформація про ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС”, про його діяльність, представлена на цьому 
Сайті, не представляє ніякої офіційної пропозиції робіт, послуг. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” 
підкреслює, що інформація, представлена на Сайті, не може розглядатися як комерційна 
пропозиція, як публічна оферта або запрошення робити оферти тощо, якщо на Сайті 
явно не вказано інше. 
1.2.3. На Сайті можуть міститися думки осіб, які є фахівцями або експертами в певних 
областях, близьких по тематиці змістом цього Сайту, а також витяги з різних публікацій, 
в тому числі засобів масової інформації, фахової літератури, інших веб-сайтів. Такого 
роду інформація є тільки особиста думка автора відповідної публікації і не обов'язково 
збігається з думкою ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС”. 
1.2.4. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” залишає за собою право, коли це не суперечить законодавству 
України, в будь-який момент і будь-яким способом, незалежно від причин таких дій і без 
попереднього повідомлення змінювати вміст цього Сайту, порядок і форму розміщення і 
місця розташування інформації на Сайті, в тому числі змінювати або видаляти 
інформацію, в тому числі розміщену на сайті користувачами та іншими третіми особами, 
надавати, обмежувати або забороняти доступ до Сайту і окремих його розділів і 
матеріалами, обумовлювати доступ користувачів до окремих частин (розділів) Сайту 
необхідністю реєстрації або виконання інших умов (дій). 
1.2.5. Сайт доступний Користувачеві в режимі онлайн 24 години 7 днів на тиждень. 
1.2.6. Консультації з приводу розміщеної на Сайті інформації надаються Адміністрацією 
Сайту в режимі робочого часу (з 9:00 до 18-00 за Київським часом, з понеділка по 
п'ятницю включно, за винятком святкових і вихідних днів, встановлених Кабінетом 
Міністрів України). Будь-які питання Ви можете залишити в формі зворотного зв'язку на 
сторінці Сайту «Контакти» або написати листа електронною поштою за адресою E-
мail: logistic@biosphere-corp.com 
1.2.7. Адміністрація має право зупинити функціонування Сайту або змінити умови та 
порядок користування ним в односторонньому порядку у зв'язку зі зміною кон'юнктури 
ринку, встановлених державними органами правил тощо, що тягне за собою автоматичну 
зміну умов цієї сторінки «Юридичні аспекти» без додаткового інформування про це 
користувачів Сайту. 
 
1.3. Обмеження відповідальності ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС”. 
1.3.1. Адміністрація Сайту зобов'язується діяти сумлінно і ретельно, щоб забезпечити 
точність і актуальність інформації, розміщеної на сторінках Сайту. Проте, з різних причин 
інформація, розміщена на цьому Сайті, може містити технічні неточності або помилки, за 
які ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” не несе будь-якої відповідальності. 
1.3.2. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС”, а також інші юридичні або фізичні особи, у тому числі фізичні 
особи-підприємці, які брали участь у створенні, підтримці, обслуговуванні цього Сайту, 
прямо відмовляються від будь-якої відповідальності і зобов'язань по відношенню будь-
якої шкоди, яка може виникнути в результаті доступу, використання або неможливості 
використання інформації, розміщеної на даному Сайті, або щодо будь-яких недоліків і 
неточностей в утриманні Сайту. 
1.3.3. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” також не несе відповідальності за шкоду, завдану Вашому 
комп'ютерному обладнанню або іншому майну, а також за можливе зараження їх 
вірусами, внаслідок Ваших відвідин Сайту, користування Сайтом і інформацією, 
скачування Вами інформації, і не несе будь-яких зобов'язань у зв'язку з перерахованим 
вище. 
1.3.4. Всі користувачі даного Сайту здійснюють свій доступ до цього Сайту, а також 
використовують розміщену на ньому інформацію розумно, сумлінно і під свою власну 
відповідальність. 
1.3.5. Справжній Сайт орієнтований на використання юридичними особами та фізичними 
особами, у тому числі фізичними особами-підприємцями України. Інформація, розміщена 
на цьому Сайті, може бути неактуальною або недійсною для користувачів, що 
знаходяться за межами України. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” також не несе відповідальності за 
невідповідність змісту цього Сайту законодавству інших держав, крім України. 



1.3.6. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” не несе відповідальності за неможливість отримання Вами 
доступу до даного Сайту або окремих його частин (розділів), за працездатність Сайту, за 
якість і швидкість роботи Сайту в цілому і його частин (розділів). 
1.3.7. На Сайті може міститися розміщена адміністрацією інформація від третіх осіб, а 
також посилання на інтернет-сайти третіх осіб. За нашою оцінкою такі посилання на Сайті 
несуть корисний характер. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” не має можливості регулярно 
знайомитися з усім вмістом таких сайтів, не може контролювати цей вміст і впливати на 
нього. Таким чином, з огляду на особливості Інтернету, ми не можемо гарантувати високу 
ступінь забезпечення конфіденційності на інших веб-сайтах, на які ми даємо посилання, 
або нести відповідальність за зміст цих веб-сайтів. Отже, ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” не може 
нести відповідальність за вміст сторонніх веб-сайтів, в т.ч. за які б то не було збитки, 
упущену вигоду, шкоду, що виникають у користувачів таких сайтів через їх зміст. 
1.3.8. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” не несе відповідальності за невиконання, прострочення 
виконання або інше неналежне виконання зобов'язання з боку користувачів Сайту ТОВ 
З ІІ “ВОРТЕКС” по відношенню один до одного. 
1.3.9. Ні в якому разі ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” не несе відповідальності перед користувачем 
або перед будь-якими третіми особами за будь-який непрямий, випадковий, 
ненавмисний збиток, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності 
або діловій репутації, викликаний в зв'язку з використанням Сайту. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” 
не гарантує, що Сайт відповідає вимогам користувача, буде працювати безперервно, 
швидко, надійно і без помилок, а якість будь-якого продукту, послуги, інформації тощо, 
отриманих з використанням Сайту, буде відповідати очікуванням користувача. 
Користувач самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання 
зазначеної на Сайті інформації та / або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку це може 
заподіяти комп'ютеру користувача або третіх осіб, за втрату даних або будь-яку іншу 
шкоду. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” не несе відповідальності за будь-які види збитків, що виникли 
внаслідок використання користувачем Сайту або окремих частин / функцій сайту. 
1.3.10. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” не несе відповідальність за негативні коментарі до будь-яких 
статей, публікацій у мережі Інтернет, оскільки ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС”  не створює контент. 
1.3.11. У разі виявлення користувачем інформації на Сайті, що ганьбить честь, гідність, 
ділову репутацію його або третіх осіб, користувач зобов'язується звернутися до ТОВ З ІІ 
“ВОРТЕКС” з метою вирішити дану ситуацію. Звернення користувача до суду, державні 
органи, засоби масової інформації без попереднього звернення до ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” - 
неприпустимо (рішення ЄСПЛ від 02.02.2016 року по справі Мagyar Tartaioмszoigaitatoк 
Egyesulete and Index.нu Zrt v. Нungary). 
  

1.4. Права і обов'язки ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС”. 
1.4.1. Адміністрація Сайту має право: 
1) вимагати своєчасне і повне надання Користувачем необхідної інформації для 
виконання умов на цій сторінці «Юридичні аспекти»; 
2) вимагати усунення порушень умов цієї сторінки «Юридичні аспекти»; 
3) розширювати і вдосконалювати функціональність програмного забезпечення Сайту; 
4) здійснювати резервне копіювання даних користувача і наданої ним інформації. 
 

1.4.2. Адміністрація Сайту зобов'язується: 
1) здійснювати системне адміністрування Сайту, забезпечувати його доступність і 
підтримку; 
2) утримувати Сайт якісно; 
3) надавати Користувачеві консультації з приводу розміщеної на Сайті інформації. 
  

1.5. Права і обов'язки користувачів Сайту. 
1.5.1. Користувач Сайту має право: 
1) відвідувати сторінки Сайту і знайомитися з наведеною на них інформацією; 
2) використовувати наведену на сторінках Сайту інформацію за призначенням; 



3) звертатися до Адміністрації Сайту шляхом заповнення відповідної форми зворотного 
зв’язку на сторінці Сайту «Контакти» або відправивши листа електронною поштою за 
адресою E-мail: logistic@biosphere-corp.com  
 

1.5.2. Користувач Сайту зобов'язується: 
1) користуватися Сайтом і дотримуватися всіх правил відповідно до умов цієї сторінки 
«Юридичні аспекти» і чинним законодавством України; 
2) не використовувати Сайт для здійснення неправомірних дій, спам-розсилки, 
розміщення погроз і образ, незаконної реклами, закликів до насильницьких та інших 
протизаконних дій і іншим способом, що порушує чинне законодавство України та 
положення цієї сторінки «Юридичні аспекти»; 
3) в повному обсязі нести відповідальність за достовірність відомостей, зазначених 
Користувачем при заповненні форми зворотного зв’язку на сторінці Сайту «Контакти»;  
4) не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Сайту з 
метою, яка може бути кваліфікована (зокрема компетентними державними органами) як 
порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна 
конкуренція, інше порушення норм чинного законодавства України; 
5) не використовувати будь-які автоматичні чи автоматизовані засоби для збору 
інформації, розміщеної на Сайті; 
6) не порушувати нормальну роботу Сайту і його сервісів; 
7) не здійснюються дії, спрямовані на дестабілізацію функціонування Сайту, не 
здійснювати спроби несанкціонованого доступу до управління Сайтом або його закритих 
розділів (розділів, доступ до яких дозволено тільки Адміністрації), а також не здійснювати 
будь-які інші дії, які можуть бути розцінені як мережева атака; 
8) не використовувати Сайт в будь-яких комерційних цілях, крім дозволеного 
функціональним змістом сервісів Сайту без попереднього дозволу Адміністрації; 
9) не видавати себе за іншу людину або представника організації і / або співтовариства 
без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників Сайту, за власника сайту, а також 
не застосовувати будь-які інші форми і способи незаконного представництва інших осіб 
в мережі, а також не вводити користувачів або адміністрацію Сайту в оману щодо 
властивостей і характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів; 
1.5.3. Користувач самостійно несе відповідальність за всі дії і їх наслідки в рамках і / або 
в зв'язку з виконанням правил використання даного Сайту. 
1.5.4. Користувач особисто відповідає перед третіми особами за свої дії в процесі 
користування функціями сайту і сервісами. 
1.5.5. Якщо нам стане відомо про те, що Ви порушили будь-яке з вимог цієї сторінки 
«Юридичні аспекти», що пред'являються до користувачів Сайту, ми можемо негайно 
вжити необхідних заходів в будь-який час і без попередження. Якщо нам буде завдано 
шкоди внаслідок Вашого порушення, то ми можемо, на власний розсуд, вимагати від вас 
відшкодування збитків, а також застосування інших наслідків Вашого порушення. 
1.5.6. Несанкціонованими діями користувачів вважається будь-який несанкціонований 
доступ або несанкціонована спроба доступу до системи Сайту, тобто сукупності 
інформації, яка міститься в базах даних Сайту, що забезпечують її обробку, 
інформаційних технологій і технічних засобів), з якої б то не було метою. Ви 
погоджуєтеся, що не будете робити спроби використовувати будь-які роботи, пошукові 
агенти, інші автоматизовані або ручні процеси або пристрої для «зчитування змісту 
екрану», відстеження, «пошуку інформації» або копіювання веб сторінок Сайту або 
вмісту, що міститься на ньому, без явно вираженого письмового дозволу від ТОВ З ІІ 
“ВОРТЕКС”. Ви погоджуєтеся з тим, що Ви не будете використовувати будь-які пристрої, 
програмне забезпечення або процедури для того, щоб нашкодити або спробувати 
нашкодити коректній роботі Сайту. 
  

1.6. Права ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” на об'єкти інтелектуальної власності. 
1.6.1. Вся інформація, тексти, відео-, фото-, інші зображення, твори образотворчого 
мистецтва, музичні, аудіовізуальні та інші твори, програми ЕОМ і бази даних, що 



складають зміст цього Сайту, розміщені в установленому законом порядку, є об'єктом 
авторських або суміжних прав і охороняються нарівні з іншими об'єктами інтелектуальної 
власності. 
1.6.2. Документи, опубліковані на даному Сайті, можуть відтворюватися тільки для 
особистого користування та інших некомерційних цілей, при цьому повинні 
дотримуватися всі вищезгадані попередження щодо захисту авторських прав або 
суміжних прав. Інформацію, що міститься на даному Сайті, не дозволяється копіювати, 
відображати, завантажувати, змінювати, відтворювати або будь-яким іншим способом 
поширювати для комерційних цілей без попередньої письмової згоди компанії ТОВ З ІІ 
“ВОРТЕКС”. 
1.6.3. Розміщені на цьому Сайті логотипи, комерційні позначення, є охоронюваними 
законодавством України засобами індивідуалізації ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС”, її товарів, робіт і 
послуг, на які ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” має всі права, встановлені законодавством про 
інтелектуальну власність. 
1.6.4. Нічого з інформації, розміщеної на Сайті, не може бути інтерпретовано як надання 
ліцензії або права на використання об'єктів індивідуалізації (товарних знаків, знаків 
облуговування і т.д.), розміщених на Сайті. Строго заборонено будь-яке неправомірне 
використання і застосування об'єктів інтелектуальної власності, розміщених на Сайті, за 
винятком випадків, передбачених на цій сторінці «Юридичні аспекти». 
1.6.5. ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” вправі усіма законними заходами забезпечувати дотримання 
прав інтелектуальної власності, аж до притягнення до кримінальної відповідальності і 
інших видів відповідальності, в разі серйозних правопорушень. 
1.6.6. Коли наші користувачі будь-яким способом надають ТОВ З ІІ 
“ВОРТЕКС” інформацію і, при цьому, вони явним і певним чином не вказують нам на 
обмеження у використанні такої інформації, в цих випадках представлена нам 
інформація не вважатиметься конфіденційною, а також не підлягатиме охороні 
авторським правом, якщо інше не випливає із законодавства України. ТОВ З ІІ 
“ВОРТЕКС” залишає за собою право на вільне використання такої інформації, її 
поширення і розкриття іншим особам без обмежень, при цьому буде робити посилання 
на джерела інформації. Крім того, ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” залишає за собою право 
використовувати та вчиняти інші дії з ідеями, концепціями, знаннями, досвідом і 
технологіями, що є предметом такої інформації або включеними в таку інформацію. ТОВ 
З ІІ “ВОРТЕКС” буде, на свій власний розсуд, використовувати дану інформацію для 
будь-яких цілей. 
1.6.7. У тому випадку, якщо Ви вважаєте, що на цьому Сайті якимось чином порушуються 
Ваші авторські, суміжні права або інші права, надані Вам в рамках законодавства про 
інтелектуальну власність, Ви маєте право направити нам заяву про такі порушення. Така 
заява може бути направлена Вами за адресою ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” 49000, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, або надана у формі зворотного 
зв'язку на сторінці Сайту «Контакти» або за адресою E-мail: logistic@biosphere-corp.com  
 

2. Зміна вмісту на сторінці «Юридичні аспекти» 
 

2.1. У разі внесення будь-яких істотних змін у справжню сторінку «Юридичні аспекти» або 
до способу використання ваших особистих даних, ми опублікуємо ці зміни на цій сторінці. 
Будь ласка, регулярно перевіряйте справжню сторінку «Юридичні аспекти». 
2.2. У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних із виконанням 
цієї сторінки «Юридичні аспекти», користувач і ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС” докладуть усіх зусиль 
для їх вирішення шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо суперечки не 
будуть вирішені шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, 
встановленому чинним законодавством України. Всі пропозиції щодо зміни вмісту на 
сторінці Юридичні аспекти надсилайте на адресу ТОВ З ІІ “ВОРТЕКС”: 49000, 
Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Собінова, буд. 1, або у формі зворотного зв'язку 
на сторінці Сайту «Контакти» або за адресою E-мail: logistic@biosphere-corp.com. 


