ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА)
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України) цей
Договір є публічною офертою (далі – Оферта або Угода або Договір), яка являє собою офіційну
пропозицію Фізичної особи-підприємця Яновського Алекса, код ЄДРПОУ 2532724310, номер
запису в ЄДР 2000700000000025366 від «12» листопада 2020 року, іменованого в подальшому
«Виконавець», висловлену необмеженому колу осіб (далі – Покупець) укласти цей Договір про
надання послуги (далі - Послуги) за допомогою Інтернет-сайту https://alexyanovsky.com/
1.2.
Цей Договір вважається укладеним із моменту здійснення реєстрації або
замовлення послуг на сайті https://alexyanovsky.com/, та/або здійснення оплати за послуги, в тому
числі через уповноважених Комерційних Агентів Виконавця.
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується
надати Замовнику, а Замовник прийняти та оплатити інформаційно-консультаційні послуги,
конкретний перелік, вартість та інші умови надання яких викладені в мережі Інтернет за
наступним посиланням https://alexyanovsky.com/. На виконання вимог цього Договору
Виконавець:
2.1.1. Надає посилання на сторінку в мережі Інтернет для перегляду онлайн-трансляції
інформаційно-консультаційного матеріалу, який виходитиме з періодичністю та у час,
відповідно до розробленого Виконавцем календарю онлайн-трансляцій. Календар онлайнтрансляцій розміщується Виконавцем на Платформі.
2.1.2. Надає доступу до Платформи з записами інформаційно-консультаційного матеріалу.
2.2. Послуги вважаються наданими у повному обсязі з моменту розміщення на
Платформі всіх випусків інформаційно-консультаційного матеріалу, відповідно до календарю
онлайн-трансляцій, в незалежності від того ознайомився з ними Замовник чи ні. Якщо кількість
фактичних онлайн-трансляцій не відповідає тій кількості яка зазначена у календарі, то послугу
вважаються наданими у повному обсязі з моменту розміщення на Платформі запису іншого
інформаційно-консультаційного матеріалу авторства Виконавця у кількості, що дорівнює
кількості онлайн-трансляцій які не відбулися.
2.3. Датою початку надання Послуг вважається день надання доступу до Платформи.
Дата укладання даного Договору може не співпадати з датою надання доступу до Платформи,
та погоджується Сторонами додатково. Замовник має цілодобовий доступ до Платформи та
розміщеного на ньому матеріалу починаючи з дня оплати (або іншого погодженого сторонами
дня) і до настання останнього дня оплаченого періоду, після спливу якого Договір вважається
припиненим та Замовнику закривається доступ до Платформи.
3.
ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець зобов'язаний:
3.1.1. Надати послуги належної якості, відповідно до вимог та на умовах, передбачених
цим Договором;
3.1.2. Інформувати Замовника про всі зміни в розкладі онлайн-трансляцій інформаційноконсультаційного матеріалу;
3.1.3. Забезпечувати інформаційну підтримку Замовника протягом всього строку дії
Договору;
3.1.4. Розмістити запис онлайн-трансляцій інформаційно-консультаційного матеріалу на
Платформі.
3.1.5. У разі невиходу онлайн-трансляцій інформаційно-консультаційного матеріалу,
відповідно до затвердженого календарю онлайн-трансляцій, Виконавець на свій розсуд може
або розмістити на Платформі запис іншого інформаційно-консультаційного матеріалу авторства
Виконавця, або здійснити онлайн-трансляцію в інший день/час протягом строку дії Договору.
3.2. Виконавець має право:

3.2.1. Отримувати від Замовника всю інформацію, необхідну для надання послуг за цим
Договором.
3.2.2. Отримувати за надані послуги оплату в розмірах і термінах, передбачених цим
Договором.
3.2.3. Повідомивши Замовника змінювати в односторонньому порядку дату та час онлайн
трансляцій інформаційно-консультаційного матеріалу, а також його тривалість.
3.2.4. Виконавець є власником авторських прав інформаційно-консультаційного матеріалу
і має повне право розпоряджатися ним на свій розсуд.
3.2.5. У разі отримання звернення Замовника про відмову від отримання послуг
Виконавець розглядає відповідне звернення, та у разі наявності обґрунтованих причин, приймає
рішення про повернення грошових коштів пропорційно до розміру не отриманих послуг і
блокує доступ до Платформи. Замовник погоджується, що повернення грошових коштів буде
здійснюватися безпосередньо Комерційним агентом, протягом 30 (тридцяти) календарних днів
з моменту прийняття Виконавцем відповідного рішення.
3.3. Замовник зобов'язаний:
3.3.1. Оплачувати послуги в розмірі і в термін передбачений цим Договором;
3.3.2. Виконувати практичні завдання в рамках надання інформаційно-консультаційних
послуг, якщо такі передбачені;
3.3.3. З комерційною метою не відтворювати та/або не копіювати (як в цілому так і
частини) інформаційно-консультаційні матеріали, не робити будь-яких копій або скачування
інформації, що міститься на Платформі (фото, відео, скрін та будь-які інші способи
копіювання), та забезпечити неможливість здійснення вказаних дій будь-якими іншими
особами;
3.3.4. Не передавати доступ до Платформи та онлайн-трансляцій або запису інформаційноконсультаційного матеріалу третім особам, за виключенням випадків передбачених даним
договором.
3.3.5. Надати Виконавцю інформацію відносно дати початку активації доступу до
Платформи, а також e-mail адресу на яку направити відповідне посилання для доступу на
Платформу.
3.4. Замовник має право:
3.4.1. Отримати належним чином сплачені послуги на умовах передбачених цим
Договором;
3.4.2. Мати цілодобовий доступ до Платформи та розміщеного на ньому інформаційноконсультаційному матеріалу протягом строку дії Договору.
3.4.3. За наявності обґрунтованих причин, відмовитися від Послуг по даному Договору.
3.4.4. У разі неможливості отримувати послуги через відпустку, відрядження, хворобу, або
з інших причин, Замовник на протязі всього строку дії Договору, має право призупинити доступ
до Платформи, загальним строком не більше ніж на 90 днів, з подальшим продовженням
доступу на зазначений строк. Призупинення доступу до Платформи здійснюється Замовником
шляхом направлення відповідного листа на адресу aybuhgalter@gmail.com або повідомлення на
номер 38 089 420 02 28.
3.4.5. Зі згоди Виконавця безоплатно передати своє право на отримання Послуг третій
особі. У разі використання даного права, з моменту переоформлення доступу до Платформи на
іншу особу, Замовник втрачає право доступу у зв’язку з його передачею іншій особі. Реалізація
права на переоформлення доступу до Платформи на іншу особу здійснюється Замовником
шляхом направлення відповідного листа на адресу aybuhgalter@gmail.com або повідомлення на
номер 38 089 420 02 28.
4.
ОПЛАТА ПОСЛУГ
4.1. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів Виконавцю на
розрахунковий рахунок Комерційного агента Виконавця, відповідно виставленому рахунку
фактурі протягом 1 банківського дня з моменту отримання такого рахунку на оплату, та/або
шляхом сплати за допомогою будь-якої іншої платіжної системи вказаної на сайті Виконавця.

4.2. Замовник вважається таким, що виконав свій обов’язок по оплаті послуг Виконавця,
з дати зарахування грошових коштів на рахунок Виконавця та/або Комерційного агента
Виконавця.
4.3. На вимогу Виконавця, факт переказу коштів за цим Договором має бути
підтверджений Замовником, шляхом надання Виконавцю другої копії платіжного документа,
що засвідчує факт такого переказу.
4.4. Загальна вартість послуг, наданих протягом дії даного Договору, визначається як
вартість фактично наданих послуг відповідно до здійснених Замовником оплат.
4.5. Ціна Договору становить загальну вартість послуг, наданих Виконавцем Замовнику
за цим Договором протягом терміну його дії.
4.6. Сторони погодили можливість здійснення оплати по даному Договору на умовах
розстрочення платежу відповідно до графіку погодженому Сторонами.
4.7. Протягом 3 календарних днів з моменту надання послуг в повному обсязі,
відповідно до п. 1.3. даного Договору, Замовник надає запит на дання Акту наданих послуг.
Протягом 3 календарних днів з моменту отримання запиту Замовника, Виконавець надсилає на
його адресу, вказану при реєстрації на Платформі, підписаний електронним цифровим підписом
Виконавця Акт наданих послуг. Якщо протягом вказаного строку Замовник не надасть
відповідний запит на надання Акту або протягом 3 календарних днів з моменту отримання від
Виконавця Акту наданих послуг Замовник не поверне підписаний Акт або не надасть
мотивованих зауважень, послуги вважаються наданими належним чином та в повному обсязі, за
принципом мовчазної згоди Замовника.
4.8. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати ціни на
будь-які позиції відображені на Сайті. Ціна Послуг після здійснення Замовником замовлення не
може бути змінена.
4.9. Виконавець має право запроваджувати та використовувати програму нарахування
бонусів, проводити акції та вручати подарунки. Види бонусів, акцій та подарунків, порядок та
умови їх застосування чи надання, розміщені на Сайті, та можуть бути переглянуті Виконавцем
в односторонньому порядку.
5.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У разі порушення умов Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим
Договором та (або) чинним законодавством України.
5.2. Всі авторські права і права інтелектуальної власності на інформаційноконсультаційні матеріали належать Виконавцю і не переходять у власність Замовника. При
виявленні фактів продажу або іншого комерційного використання Замовником інформаційноконсультаційного матеріалу, Замовник зобов'язується компенсувати збиток, нанесений
Виконавцю, а також сплатити штраф у розмірі ціни даного Договору.
5.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору,
якщо вона доведе, що доклала всіх можливих зусиль для належного виконання Договору.
5.4. Всі суперечки, які пов'язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному
відповідним чинним законодавством України. Сторони погодили, що під час розгляду спору
буде застосовуватися матеріальне право України.

6.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його укладання Сторонами і діє до моменту
повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором.
6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому
порядку шляхом розміщення нової редакції Договору на сайті https://alexyanovsky.com/. Нова
редакція договору починає діяти через 1 (один) день з моменту її розміщення на сайті. Якщо
Замовник протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту розміщення нової редакції Договору не

повідомить Виконавця про її неприйняття, то правовідносини Сторін продовжують
регулюватися відповідно до нових умов Договору.
6.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. Розірвання Договору не
звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань, що виникли за даним договором до дати його
розірвання, в повному обсязі.
7.
ФОРС-МАЖОР
7.1. Виконавець не несе відповідальності за порушення умов Договору, якщо таке
порушення викликане дією обставин непереборної сили, включаючи: дії органів державної
влади, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні дії, відсутність електроенергії та / або збоїв
роботи комп'ютерної мережі, страйки, громадянські заворушення, безлади, військові дії, будьякі інші обставини, не обмежуючись перерахованим, які можуть вплинути на виконання
Виконавцем умов цього Договору і непідконтрольні Виконавцеві.
7.2. При настанні обставин форс-мажору, кожна Сторона повинна без зволікання
сповістити про них письмово іншу Сторону.
7.3. У період дії форс-мажорних обставин, в залежності від їх складності, Виконавцем
можуть бути призупинені виплати за повністю або частково невиконаними зобов’язаннями
перед Замовником, до моменту відновлення платоспроможності та робото спроможності
Виконавця.
7.4. Залежно від форс-мажорних обставин, термін і дата надання послуг Замовнику
можуть бути змінені на найближчий час після усунення наслідків форс-мажору.
7.5. У разі неможливості надання послуг Виконавець зобов'язується зробити повернення
грошових коштів, сплачених Замовником, одразу як відновиться його платоспроможність.
8.
КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ.
8.1. Будь-яка інформація та матеріали, що надаються Замовнику в межах виконання
цього Договору є конфіденційною. Замовник зобов’язується не розкривати подібну
інформацію, не передавати матеріали третім особам.
8.2. Замовник зобов'язується зберігати конфіденційність щодо всієї отриманої інформації
та матеріалів зокрема, але не обмежуючись: технологічної, комерційної та фінансової тощо.
8.3. Передача інформації, зазначеної в цьому пункті, третім особам, публікація, інше
розголошення такої інформації, або будь-яке інше її використання, протягом дії цього
Договору, а також і після припинення цього Договору, може здійснюватися тільки з письмової
згоди Виконавця, незалежно від причин припинення цього Договору. У разі порушення умов
даного пункту Замовник компенсує всі збитки, що виникли через порушення умов цього
пункту.
8.4. Сторони домовилися, що положення Договору про конфіденційність діють і після
припинення дії цього Договору.
9.
ІНШІ УМОВИ
9.1. Усі правовідносини, що пов'язані визначенням прав і обов'язків Сторін за цим
Договором, дійсністю, виконанням та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов,
визначення наслідків недійсності або порушень Договору, регламентується цим Договором та
чинним законодавством України.
9.2. Після укладання даного Договору всі попередні переговори, листування, протоколи
про наміри та будь-які інші письмові або усні домовленості Сторін з питань, які стосуються
даного Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при роз'ясненні умов
Договору.
9.2.1. Укладаючи даний договір Замовник розуміє що зазначені правовідносини Сторін
підпадають під юрисдикцію України. Замовник гарантує, що на момент споживання послуг він
буде знаходитися на території України.
9.3. Сторони дійшли згоди по всім істотним умовам цього Договору.
10. ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
10.1.
Здійснюючи оформлення замовлення на сайті, Замовник повідомляє Виконавцю
власні персональні дані, в тому числі однак не обмежуючись: номер телефону, ім’я, адреса
електронної пошти, та інші дані які надаються Замовником на сайті.
10.2.
Повідомляючи Виконавцю свої персональні дані Замовник надає згоду відповідно
до положень Закону України «Про захист персональних даних» на використання Виконавцем
отриманих даних за допомогою автоматизованих систем управління базами даних, у тому
числі, але не обмежуючись, для:

● передачі їх третій стороні, яка тим чи іншим чином пов’язана з цим Договором, або з

метою його повного виконання;
● додаткового інформування Замовника, про статус замовлення;
● подальшої обробки замовлень Замовника;
● отриманні сервісних повідомлень, у тому числі щодо акцій, бонусних програм і знижок.
10.3.
Виконавець зобов’язується не розголошувати отримані від Замовника
персональні дані третім особам, які не мають відношення до виконання замовлення та/або до
діяльності Виконавця, пов’язаної із наданням Послуг.
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