ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ
1. Основні терміни
Терміни, які вживаються в цьому договорі, мають таке значення:








On-line послуги (далі — послуги) — доступ до комп'ютерних програм
— On-line тренажерів для теоретичного і практичного навчання
усного рахунку арифметичних послідовностей за методикою ТМ
«Соробан» (далі — Програми) і on-line інформаційноконсультаційний супровід програм у формі проведення on-line
тренінгів по їх коректному використанню (далі — тренінги).
Виконавець — особа, яка надає послуги за цим Договором особисто
або через уповноважених осіб.
Замовник — батьки (законний представник) — особа, яка замовляє
та оплачує Послуги на свою користь або на користь неповнолітніх
третіх осіб — Користувачів.
Користувачі та Замовники — особи, які отримують послуги.
Оплата — платіж, який встановлюється Виконавцем за надання
послуг, що сплачується на умовах передоплати незалежно від факту
подальшого прийняття Замовником послуг.



2.

Предмет Договору

2.1.
Виконавець пропонує будь-якій особі (далі — Замовнику)
укласти цей Публічний договір приєднання (далі — Договір) про
надання послуг на умовах, викладених в цьому Договорі. Згідно зі ст.
633 і ст. 634 Цивільного кодексу України, цей Договір є публічним
договором приєднання.
2.2.
Послуги Виконавця не належать до освітньої або викладацької
діяльності в розумінні Закону України «Про освіту» від 23.05.1991
№1060-XII та не потребують ліцензування, у зв'язку з чим на умови
надання послуг поширюються загальні положення Цивільного
законодавства України.
2.3.
Згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України цей Договір
вважається узгодженим і прийнятим Замовником шляхом вчинення
ним дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без
підписання письмового примірника сторонами. Чинником, що свідчить
про згоду дотримуватися умов Договору і згоду отримувати Послуги на
встановлених Виконавцем умовах, є вчинення Замовником хоча б
однієї з таких дій: підтвердження такої згоди Замовником на Сайті
шляхом активації позначки «згоден», оплата Замовником замовлених
послуг.
2.4.
Виконавець здійснює надання послуг у формі on-line тренінгів,
на Сайті Виконавця, а також за допомогою різних інтернет-ресурсів:
Viber, WhatsApp, Zoom та інших, шляхом надання:

- першого пробного on-line тренінгу вартістю відповідно до
прейскуранта Виконавця
- щомісячних послуг відповідно до прейскуранта Виконавця.
2.5.
Укладення цього Договору здійснюється в порядку,
визначеному в п. 2.3. Договору, шляхом приєднання Замовника до
цього Договору, тобто шляхом прийняття (акцепту) Замовником умов
цього договору цілком, без будь-яких умов, виключень і застережень.
Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним і
безумовним прийняттям положень Договору, зокрема цін, і всіх
додатків, які є невіддільною складовою частиною Договору. Якщо
особа не погоджується з будь-якою умовою цього Договору або
Договором в цілому, їй необхідно утриматися від приєднання до
Договору.
2.6.
Погоджуючись з цим Договором, Замовник підтверджує, що:
·
має необхідний обсяг цивільної дієздатності;
· має всі необхідні права, дозволи та інші документи, передбачені
чинним законодавством України;
· на момент укладення цього Договору не пов'язаний жодними
зобов'язаннями і йому невідомі будь-які обставини, що перешкоджають
йому зробити висновок про доцільність укладення ним цього Договору
та належним чином виконати всі взяті на себе зобов'язання, зазначені
в цьому Договорі;
·
його волевиявлення є вільним і відповідає його бажанню;
· готовий дотримуватися і виконувати всі умови цього Договору;
· не має наміру здійснювати будь-які дії, які завадили б діловій
репутації Виконавця та / або третіх осіб, пов'язаних договірними
відносинами з Виконавцем, або такі, що суперечать законодавству
України, міжнародним нормам і звичаям ділового обороту;
· його дії спрямовані на отримання послуг та в них не міститься
злого умислу, шахрайських намірів, спроб несанкціонованого доступу
до інформації, яка є власністю Виконавця;
· персональна інформація, що надається ним Виконавцю, вірна,
є повною та актуальною;
· під час приєднання до Договору ним не використовуються
персональні дані третіх осіб.
2.7.
Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у
відповідності та для виконання вимог чинного законодавства України.
Умови договору можуть бути змінені Виконавцем з обов'язковим
повідомленням про це Замовників на Сайті. У випадку незгоди
Замовника зі змінами, внесеними до Договору, такий Замовник має
право розірвати Договір відповідно до порядку, визначеного в п. 3.4.5.
даного Договору. НЕ розірвання Замовником Договору протягом
одного розрахункового періоду і продовження користування Послугами
свідчить про згоду Замовника з внесеними змінами до Договору.
2.8.
При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує
повідомлення про такі зміни на Сайті не менше ніж за 10 (десять)

календарних днів до вступу таких змін в силу, крім випадків, для яких
Договором встановлений інший термін і / або порядок повідомлення
про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує і підтверджує, що
розміщена на Сайті поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
2.9.
Виконавець надає Замовнику послуги, а Замовник
зобов'язується здійснювати оплату Виконавцеві згідно з умовами й в
порядку, передбачених цим Договором. Перед здійсненням чергової
оплати послуг Виконавця, Замовник зобов'язаний ознайомитися з
умовами їх надання та вартості. Оплатою Замовник підтверджує, що
ознайомився з чинними тарифами на послуги та умовами їх надання,
розміщеними на сайті, і дає свою згоду на продовження договірних
відносин з Виконавцем на певних умовах.
3.

Права та обов’язки сторін

3.1.
Обов'язки Виконавця.
3.1.1. Виконавець зобов'язується надавати Послуги якісно і в
повному обсязі протягом терміну дії Договору.
3.1.2. Виконавець зобов'язується надавати послуги особисто або із
залученням іншої фізичної особи (уповноваженої особи Виконавця).
3.1.3. Виконавець здійснює послуги шляхом надання on-line доступу
до комп'ютерних програм — on-line тренажерів для теоретичного і
практичного
опановування
усного
рахунку
арифметичних
послідовностей за методикою ТМ «Соробан» і здійснення ним
інформаційно-консультаційного супроводу програм у формі
проведення тренінгів по їх коректному використанню. Тренінги
проводяться відповідно до розкладу Виконавця.
3.1.4. Виконавець забезпечує Користувача засобами здійснення
тренінгів у вигляді робочого зошита-підручника та рахівниці-соробан.
3.1.5. Виконавець зобов'язаний докладати максимальних зусиль для
досягнення найвищого результату Користувачем.
3.1.6. Виконавець зобов'язаний забезпечувати конфіденційність
відомостей щодо Замовника / Користувача, отриманих під час
укладення та виконання Договору, крім випадків безпосередньо
передбачених законодавством України та цим Договором.
3.1.7. У випадку неможливості виконання своїх зобов'язань за цим
Договором негайно інформувати про це Замовника через Сайт або
будь-яким іншим прийнятним для Виконавця способом, а також
докласти всіх зусиль для усунення перешкод для виконання своїх
обов'язків.
3.2.
Права Виконавця.
3.2.1.
Виконавець має право вносити зміни до Договору шляхом
публікації змін на Сайті й розміщення повідомлення про здійснені
зміни в Договорі.
3.2.2. Виконавець має право тимчасово зупинити надання
Замовникові послуг у випадку порушення Замовником термінів і

порядку оплати послуг, інших умов цього Договору, а також у
випадках, передбачених чинним законодавством.
3.2.3.
Виконавець має право залучати третіх осіб для виконання
юридичних і інших дій, пов'язаних з наданням Замовнику послуг та
отриманням платежів за Договором без узгодження таких дій
Виконавця з Замовником.
3.2.4.
Виконавець має право на безкоштовне використання фото
і відеоматеріалів, наданих Замовником, у своїй господарській
діяльності виключно для популяризації послуг.
3.2.5. Замовник погоджується, що Виконавець має право
здійснювати відеознімання і фотографування тренінгів з Замовником
і Користувачем, поширювати та розміщувати зазначені матеріали,
будь-які зображення Замовника і користувачів, а також фото та
відеоматеріали, надані Замовником, на розсуд Виконавця, проте
виключно з метою популяризації послуг.
3.2.6. Виконавець має право тимчасово зупинити надання
Замовникові послуг у випадку невиконання Замовником або
Користувачем, без поважних причин, 3 (трьох) або більше
рекомендацій уповноважених осіб Виконавця по коректному
використанню комп'ютерних програм — on-line тренажерів для
теоретичного і практичного опановування усного рахунку
арифметичних послідовностей за методикою ТМ «Соробан».
3.3.
Обов’язки Замовника.
3.3.1.
Замовник зобов'язується своєчасно і в повному обсязі
здійснювати оплату послуг відповідно до встановленого порядку
розрахунків і цін на послуги зазначених на Сайті.
3.3.2.
Замовник зобов'язується дотримуватися порядку надання
послуг Виконавцем, графіку / розпорядку тренінгів, забезпечити
відсутність пропусків і запізнень на тренінги без поважних причин,
зокрема, з боку Користувача, виконувати інструкції Виконавця.
3.3.3.
Замовник
зобов'язується
виконувати
рекомендації
уповноважених осіб Виконавця щодо коректного використання
комп'ютерних програм — on-line тренажерів для теоретичного і
практичного
опановування
усного
рахунку
арифметичних
послідовностей за методикою ТМ «Соробан» і забезпечити
виконання таких рекомендацій Користувачем.
3.3.4.
Для досягнення найвищого результату Замовник надає
Виконавцю вичерпну інформацію про Користувача і забезпечує
щоденні самостійні тренування Користувача, за допомогою програм,
з метою практичного опановування усного рахунку арифметичних
послідовностей за методикою ТМ «Соробан».
3.3.5.
Замовник зобов'язаний не розголошувати дані, отримані під
час надання послуг, а саме: ключі доступу до програми, відомості про
Виконавця або його співробітників. Розголошення таких відомостей
можливе лише у випадках прямо передбачених чинним
законодавством.

3.3.6.
Замовник зобов'язується контролювати зміни до цього
Договору, що публікуються на Сайті, і здійснювати оплату послуг
відповідно до чинної на момент оплати вартості послуг. Замовник не
має права пред'являти Виконавцю претензії у випадку несвоєчасного
ознайомлення або не ознайомлення з інформацією на Сайті.
Замовник повністю відповідальний за наслідки несвоєчасного
ознайомлення або не ознайомлення з інформацією, що
розміщується для нього Виконавцем на Сайті.
3.3.7.
Замовник зобов'язується не порушувати майнових та
особистих немайнових прав авторів і власника (ів) комп'ютерних
програм — on-line тренажерів для теоретичного і практичного
опановування усного рахунку арифметичних послідовностей за
методикою ТМ «Соробан».
3.4.

Права Замовника.
Замовник має право на отримання повного обсягу

3.4.1.
послуг.
3.4.2.
Пропущений тренінг (крім першого пробного) з причини,
визнаної Виконавцем важливою, безоплатно опрацювати цей день в
консультаційний час, узгоджений з Виконавцем.
3.4.3. Замовник має право індивідуально опрацювати пропущений
тренінг за додаткову плату, згідно з розцінками Виконавця.
3.4.4.
Замовник має право отримувати правдиву і достатню
інформацію про послуги, що надаються Виконавцем відповідно до
умов Договору.
3.4.5. Замовник має право в односторонньому порядку відмовитися
від послуг Виконавця. У цьому випадку Замовник зобов'язаний
попередити Виконавця за 10 (десять) днів до дати розірвання
Договору. У випадку дострокового припинення надання послуг за
Договором повернення невикористаних грошових коштів не
здійснюється. Сторони домовилися, що відмовою від послуг
Виконавця є письмова заява Замовника.
3.4.6.
Замовник має право на використання в особистих цілях
фото і відеоматеріалів з тренінгів, зокрема в мережі Інтернет, тільки
з дозволу Виконавця і розміщаючи на таких матеріалах логотип
останнього.
4. Ціна й порядок розрахунків
4.1. Ціна послуг складається з 100% передоплати, згідно з
прейскурантом Виконавця.
4.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником на умовах
попередньої оплати за кожний наступний місяць терміном до початку
(першого числа) такого місяця.
4.3. Оплата послуг здійснюється Замовником в безготівковому
порядку на розрахунковий рахунок Виконавця.
4.4. Якщо оплата не здійснена в терміни, встановлені у п. 4.2 цього
Договору, Послуги Виконавцем не надаються, доступ блокується.

4.5. Датою належного виконання Замовником зобов'язань щодо
оплати послуг (дата платежу) є дата зарахування коштів на
розрахунковий рахунок Виконавця.
4.6. У випадку неможливості надання Послуг з вини Виконавця,
вартість послуг, оплачених Замовником, але не наданих Виконавцем
у звітному (розрахунковому) періоді, переноситься на наступний
звітний (розрахунковий) період.
4.7. Виконавець має право змінювати ціни на свої послуги в
залежності від рівня інфляції в країні, різкого коливання курсу валюти
стосовно гривні та інших об'єктивних чинників, за умови розміщення
повідомлення про такі зміни не пізніше ніж за 1 (один) місяць до
вступу їх в дію.
5.

Відповідальність сторін і вирішення суперечок

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього
Договору Сторони несуть відповідальність передбачену цим
Договором та чинним законодавством України.
5.2. Виконавець не несе відповідальності:
5.2.1.
якщо немає доступу до Програм з технічних причин, не
залежних від Виконавця, зокрема, за відсутності у Замовника
доступу до мережі Інтернет в результаті дій операторів зв'язку,
провайдерів, впливу комп'ютерних вірусів і / або інших шкідливих
програм, у зв'язку з відсутністю у нього необхідних програмноапаратних засобів та / або неналежної оплати такого доступу;
5.2.2.
за дії третіх осіб, що мали місце при авторизації їх в
Програмах, від імені Замовника;
5.2.3.
за надання Замовником невірної, неповної та / або
неактуальною персональної інформації;
5.2.4.
за використання Замовником персональних даних
третіх осіб;
5.2.5.
за претензії третіх осіб щодо використання, зокрема в
мережі Інтернет, без дозволу їх зображень на фото та
відеоматеріалах Замовника.
5.3.
Замовник самостійно і своїм коштом відповідає у
випадках, зазначених в пункті 5.2 цього Договору, зокрема за
претензіями та / або позовами, пред'явленими до Виконавця, а
також відшкодовує Виконавцю всі збитки та інші витрати, завдані
Замовником або Користувачем.
5.4. У випадку неможливості надання Послуги по причині
відсутності Замовника, Виконавець за це відповідальності не несе,
а раніше сплачена ціна послуг поверненню не підлягає, включаючи
перший пробний тренінг.
5.5.
Всі суперечки між Сторонами розглядаються
шляхом переговорів на основі врегулювання конфлікту з
максимальним урахуванням інтересів Замовника та Виконавця.

5.6.
У випадку, якщо Сторони не зможуть дійти згоди зі
спірних питань шляхом переговорів, такі суперечки передаються на
розгляд суду відповідно до чинного законодавства України.
5.7.
Визнання судом недійсним будь-якого з положень
цього Договору не тягне недійсності інших його положень або
договору в цілому, а тому не веде до втрати ним юридичної сили.
5.8.
Всі комп'ютерні програми — on-line тренажери для
навчання усного рахунку арифметичних послідовностей за
методикою «Соробан», до яких Замовнику і Користувачеві
надається доступ Виконавцем, зокрема тих, що розміщені на сайті
https://www.soroban.ua/, є об'єктом права інтелектуальної власності
та підлягають до відповідного захисту.
6. Обставини непереборної сили (форс-мажори)
6.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та / або
чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи
часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке
порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин,
визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було
засвідчено
компетентним
органом,
визначеним
чинним
законодавством України.
6.2.
Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі
розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін
характеру, які виникають не з вини Сторін, поза їх волею або
всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови прийняття
звичайних для цього заходів передбачити та не можна, навіть
бувши дбайливим та обачним відвернути (уникнути), включаючи
стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани,
руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного,
техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі,
масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного
життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви
тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти й т. п.), а також
видання заборонних або обмежувальних нормативних актів органів
державної
влади
або
місцевого
самоврядування,
які
унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або
тимчасово перешкоджають такому виконанню.
6.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини,
зобов'язана невідкладно з урахуванням можливостей технічних
засобів миттєвого зв'язку та характеру присутніх перешкод
повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин
та їх вплив на виконання цього Договору.
6.4.
Якщо ж обставини непереборної сили перешкоджали
своєчасному повідомленню іншої Сторони, повідомлення повинно
бути направлено будь-якими технічними засобами миттєвого
зв'язку протягом 5 (п'яти) календарних днів з моменту, коли це
стало можливим.

6.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово
перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього
Договору зупиняється на термін, протягом якого воно неможливе.
6.6. Якщо у зв'язку з форс-мажорними обставинами та (або) їх
наслідками, за які жодна зі Сторін не відповідає, виконання цього
Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається
припиненим з моменту виникнення неможливості виконання цього
Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку,
визначеного в п. 9.2 цього Договору.
6.7. Сторона не має права посилатися на обставини непереборної
сили як на підставу для звільнення від відповідальності, якщо ці
обставини виникли після настання терміну виконання відповідних
зобов'язань за цим Договором.
Конфіденційність і персональні дані

7.

7.1.
Вся інформація, яка стала відома Замовнику та / або
Користувачу у зв'язку з отриманням послуг від Виконавця за цим
Договором (і навіть, паролі доступу до Програм) є конфіденційною
інформацією і комерційною таємницею Виконавця.
7.2. Замовник і Користувач зобов'язуються не розголошувати та не
передавати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю
Виконавця для ознайомлення і / або використання третім особам
без попередньої письмової згоди Виконавця.
7.3. Замовник у зв'язку з укладенням цього Договору дає свою
згоду Виконавцю на обробку будь-яких персональних даних, які
стали відомими Виконавцю в результаті надання послуг на умовах
цього публічного Договору приєднання. Обробка персональних
даних включає, але не обмежується збором, реєстрацією,
накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням,
використанням
і
поширенням
(включаючи
передачу),
знеособлення, знищення персональних даних, які обробляються
Виконавцем, будь-якою особою, пов'язаною з Виконавцем
відносинами контролю з метою ведення бази персональних даних
Замовників / Користувачів.
7.4.
Замовник погоджується, що Виконавець не повинен
отримувати ніякої додаткової згоди Замовника для передачі
персональних даних Замовника будь-якій особі, пов'язаній з
Виконавцем відносинами контролю або в рамках договірних
відносин, пов'язаних з врегулюванням заборгованості.
8.

Термін і дії розірвання Договору

8.1. Цей Договір укладається терміном з моменту здійснення
Замовником дій, передбачених в п. 2.3. Договору і діє до 31 грудня
2030 року.

8.2. Цей Договір може бути розірваний до закінчення терміну його
дії за взаємною згодою Сторін або в односторонньому порядку, а
також у випадках, передбачених цим Договором з дотриманням
умов цього Договору.
8.3. В момент розірвання цього договору та / або припинення
отримання Замовником послуг, оплата, яка була заздалегідь
внесена Замовником, поверненню не підлягає.
9.

Інші умови й правила внутрішнього розпорядку в приміщенні
для проведення тренінгів
9.1. Сторони підтверджують повне та однозначне розуміння ними
предмета та змісту цього Договору, прав і обов'язків кожної
Сторони, що випливають або пов'язані з виконанням Договору, суть
термінів, прийнятих в Договорі, а також відповідність тексту
Договору намірам і волі Сторін. Договір укладається на вигідних для
Сторін умовах і не є результатом впливу тяжких для них обставин.
9.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за його порушення, яке трапилося під час дії цього
Договору.
9.3.
У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони
керуються чинним законодавством України.

