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ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ
укласти договір про надання послуг з навчання у сфері ІТ
м. Київ

Редакція дійсна з 14 липня 2017 року

ФІЗИЧНА
ОСОБА
–
ПІДПРИЄМЕЦЬ
ПОТАПЕНКО
ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ, який діє на підставі запису про проведення державної реєстрації
фізичної особи-підприємця № 2 073 000 0000 037223 від 13 вересня 2016 року, надалі
іменується як «Виконавець», в порядку, передбаченому статтями 633, 641 та 644
Цивільного кодексу України, оголошує дієздатним фізичним особам публічну
пропозицію укласти договір про надання послуг з навчання у сфері ІТ, що надалі
іменується як «Договір», на нижченаведених умовах.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ця
публічна
пропозиція
розміщується
на
веб-сайті
за
посиланням:
http://gostart.goit.ua/agreement/, набирає чинності з зазначеної вище дати
пропозиції і діє до моменту припинення її розміщення на веб-сайті або до моменту
її розміщення у новій редакції.
1.2. Розміщенням публічної пропозиції Виконавець підтверджує свій дійсний намір на
укладення договору про надання послуг з навчання у сфері ІТ з будь-якою
дієздатною фізичною особою, яка повністю та безумовно прийме умови цієї
публічної пропозиції шляхом вчинення дій, передбачених цією публічною
пропозицією.
1.3. Будь-яка дієздатна фізична особа, яка прийняла умови публічної пропозиції,
надалі іменуватиметься як «Замовник».
1.4. Прийняття публічної пропозиції здійснюється дієздатною фізичною особою шляхом
здійснення оплати послуг за Договором, який пропонується укласти, в розмірі,
зазначеному в такому Договорі і цій публічній пропозиції. Публічна пропозиція
вважається прийнятою, а Договір укладеним, з моменту зарахування грошових
коштів у визначеному Договором та публічною пропозицією розмірі на банківський
рахунок Виконавця.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
За умовами Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги з
навчання у сфері ІТ за напрямком GoStart (надалі – послуги, навчання), а Замовник
зобов’язується здійснювати оплату таких послуг на умовах, визначених
Договором.
Послуги за Договором включають:
a) надання Замовнику доступу до теоретичних та практичних навчальних
матеріалів
за
напрямком
GoStart,
розміщених
в
інформаційнотелекомунікаційній системі за посиланням: http://app.schoology.com/ (надалі –
Сервіс);
b) інші послуги, які передбачені описом змісту послуг, відсилання до якого
розміщено в Договорі.
Детальний опис змісту послуг з навчання викладений веб-сайті за посиланням:
http://gostart.goit.ua/.
Сторони підтверджують, що вони ознайомились і погоджуються з усіма умовами
надання послуг до моменту укладення Договору.

3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Послуги за Договором надаються Виконавцем шляхом забезпечення можливості
використання Замовником розміщених на Сервісі навчальних матеріалів протягом
всього строку навчання за Договором.
3.2. Для використання розміщених на Сервісі навчальних матеріалів Замовник має
ідентифікуватись
через
клієнтський
веб-інтерфейс
за
посиланням:
http://app.schoology.com/, використовуючи власні логін та пароль до Сервісу та
окремий код доступу, отриманий від Виконавця, після чого Виконавець має
підключити Замовнику можливість використання навчальних матеріалів,
розміщених на Сервісі, але не раніше, ніж протягом 1 (одного) робочого дня з
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моменту здійснення Замовником оплати послуг на умовах, визначених Договором;
3.3. Виконавець не несе жодної відповідальності за неможливість доступу Замовника
до навчальних матеріалів, розміщених на Сервісі, з будь-яких технічних або інших
причин, не пов’язаних з роботою самого Сервісу. У випадку виявлення технічних
недоліків в роботі Сервісу, Виконавець повинен забезпечити їх виправлення в
найкоротший можливий для таких недоліків термін.
3.4. Всі навчальні матеріали, до яких надається доступ Замовнику за Договором, є
об’єктами права інтелектуальної власності Виконавця. Виключні майнові права
інтелектуальної власності на об’єкти, створені Замовником під час отримання
послуг з навчання, належать Виконавцю. Замовник не має права копіювати або в
інший спосіб відчужувати зазначені об’єкти права інтелектуальної власності, а
також передавати свої логін та пароль від Сервісу третім особам, і зобов’язується
отримувати зазначені Договором послуги самостійно.
3.5. Строк надання послуг за Договором відповідає строку навчання, який починається
з моменту підключення Замовника до Сервісу і триває 2 (два) місяці.
3.6. Послуги вважаються наданими Замовнику в повному обсязі в останній день строку
навчання за Договором без укладення Сторонами жодних додаткових документів
на підтвердження факту надання послуг. Замовник має право заявити про
недоліки наданих послуг не пізніше останнього дня строку навчання, а після
закінчення зазначеного строку, Сторони домовились визнати послуги такими, що
надані належним чином та в повному обсязі.
3.7. Виконавець надсилає Замовнику сертифікат про завершення навчання за
напрямком, визначеним Договором, у випадку, якщо на момент завершення
надання послуг Замовник успішно виконає фінальне тестування (не менше 80%
правильних відповідей).
4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Загальна ціна Договору відповідає вартості послуг Виконавця з навчання
Замовника за Договором і складає 399,00 грн. (триста дев’яносто дев’ять
гривень 00 коп.), включаючи податки.
4.2. Замовник має здійснити оплату послуг за Договором у безготівковій формі шляхом
переказу грошової суми в розмірі вартості послуг на банківський рахунок
Виконавця. Для здійснення переказу Замовник може скористатися послугами
третіх осіб – електронних платіжних систем, перелік яких наведений на веб-сайті
Виконавця, або здійснити переказ через установу банку. Спосіб здійснення оплати
Замовник обирає на свій розсуд і самостійно несе відповідальність за правильність
платіжних реквізитів та за результат здійснення операції з банківського переказу.
4.3. Зобов’язання Замовника по оплаті послуг вважаються виконаними з моменту
зарахування відповідної суми грошових коштів на банківський рахунок Виконавця,
зазначений в Договорі.
4.4. Грошові кошти, сплачені Замовником за надання послуг, не підлягають
поверненню у випадку розірвання Договору, а також в разі відмови Замовника від
подальшого надання йому послуг.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Кожна із Сторін несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання
своїх зобов’язань за Договором, якщо це призвело до порушення прав та інтересів
іншої Сторони. Сторона звільняється від будь-якої відповідальності за
невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором, якщо таке
невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок обставин непереборної
сили, які така Сторона не могла передбачити та упередити. Підтвердженням
факту настання обставин непереборної сили є офіційний документ, виданий
уповноваженим державним органом.
5.2. Замовник несе відповідальність за порушення своїх зобов’язань за Договором по
відношенню до прав інтелектуальної власності Виконавця та зобов’язується, у
випадку такого порушення, повністю відшкодувати Виконавцю завдані таким
порушенням прямі та непрямі збитки.
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6. СТРОК ДОГОВОРУ
6.1. Строк дії Договору відповідає строку надання послуг, що визначається Договором.
6.2. Договір може бути розірвано:
6.2.1. в односторонньому порядку за ініціативою Виконавця у випадку порушення
Замовником своїх обов’язків за Договором;
6.2.2. в односторонньому порядку за бажанням Замовника.
6.3. У випадку розірвання Договору в односторонньому порядку Сторона, яка ініціює
таке розірвання, має повідомити іншу Сторону шляхом направлення електронного
повідомлення зі своєї адреси електронної пошти на адресу електронної пошти
іншої Сторони або шляхом направлення іншій Стороні письмового повідомлення.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Сторони домовились, що зміст Договору, а також його умови щодо розміру та
порядку оплати послуг, є конфіденційною інформацією, яка не підлягає
розголошенню третім особам без відповідного погодження Сторін, окрім випадків,
визначених чинними в Україні нормативними актами.
7.2. Замовник шляхом укладення Договору надає свою повну та безумовну згоду на
збір та обробку своїх персональних даних Виконавцем з метою надання послуг за
Договором, а також на їх поширення з маркетинговою та рекламною метою.
Замовник шляхом укладення Договору підтверджує, що він повідомлений про
можливе використання його персональних даних, а саме: повного ім’я та
прізвища, фотографії, інформації про працевлаштування (в тому числі про
майбутнє працевлаштування), для розміщення їх на Сервісі, на веб-сайті
Виконавця, в інших інформаційно-телекомунікаційних системах, і не заперечує
проти такого розміщення.
7.3. Замовник, укладаючи Договір, декларує, що на момент укладення він (вона)
володіє достатньою цивільною дієздатністю для самостійного набуття своїми
діями прав та обов’язків, визначених Договором, а також Замовник декларує, що
отримав згоду батьків (усиновлювачів, піклувальників, інших осіб) на укладення
Договору, якщо така згода вимагається відповідно до чинних в Україні
нормативних актів.
8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ПОТАПЕНКО ВОЛОДИМИР
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Місцезнаходження: 04212, місто Київ, вулиця Маршала Малиновського, будинок 4В, квартира 206
Поштова адреса: 01133, місто Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36Д, 8
поверх
Адреса електронної пошти: info@goit.ua
РНОКПП: 3267708216
п/р 2600 005 621 2287
в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 380269

____________________________/Потапенко В.В. /

