
Договір публічної оферти 

Фізична особа – підприємець Хитряк Михайло Ярославович, який діє на підставі 

Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань (надалі – «ЄДР»), запис № 2 419 000 0000 003571 дата запису 

19.06.2008 року (надалі – «Виконавець»), керуючись Цивільним кодексом України, іншими 

законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами у сфері господарської 

діяльності, пропонує фізичним особам (надалі – «Замовник») отримати інформаційні та 

консультаційні послуги, передбачені цим Договором.  

Цей Договір є публічним відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, 

його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття яких вважається 

акцептуванням цієї оферти Замовником, для чого Виконавець публікує цей Договір про таке: 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Публічний договір – це правочин про надання та отримання інформаційних та 

консультаційних послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих 

послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування Замовником (надалі – 

«Договір»). 

1.2. Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній особі, 

відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в 

публічній оферті. 

1.3. Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його 

пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, 

шляхом  перерахування грошових коштів у розмірі оплати частинами (від 2 до 6 платежів) 

послуг на поточний рахунок Виконавця, що свідчить про прийняття Замовником публічної 

оферти. 

1.4. Замовник – фізична особа, яка уклала з Виконавцем цей Договір. 

1.5. Сайт – вебсайт Виконавця в мережі Інтернет, розміщений за адресою: 

https://logicagency.top/target-on/ 

1.6. Сторона – Виконавець або Замовник – залежно від контексту. 

1.7. Сторони – Виконавець та Замовник. 

1.8. Послуги – в розумінні цього Договору: перелік послуг, що запропоновані до 

надання Виконавцем та які відображені на Сайті Виконавця, а саме: авторський курс « Target 

On» Замовнику; інформаційні послуги. Зазначений термін «Послуги» застосовується у цьому 

Договорі як до Послуг в цілому, так і до будь-якого їх виду.  

1.9. Інформаційні послуги в розумінні цього Договору – авторський курс Виконавця 

«Target On» (надалі – Курс), доступ до якого надається Виконавцем у вигляді персонального 

посилання, яке дозволяє його перегляд безпосередньо в мережі інтернет . 

1.10. Персональне посилання – персональний буквено-цифровий код або інший код, що 

дозволяє Замовнику отримати доступ до Курсу з метою його перегляду та проходження 

навчання. 

1.11. Правовідносини за цим Договором регулюються законодавством України, зокрема 

Законом України «Про захист прав споживачів» № 1 23-    від 12 травня 1  1 року, 

Цивільним Кодексом України № 435-   від 16 січня 2  3 року, Законом України «Про 

електронну комерцію» № 675-     від  3 вересня 2 15 року. 

1.12. Факт здійснення повної або часткової оплати Послуг підтверджує, що Замовник 

приймає та погоджується з усіма умовами цього Договору.  

 

 



2. Предмет Договору. 

2.1. Виконавець на умовах цього Договору надає Замовнику обрані останнім Послуги, 

інформацію про які розміщено на Сайті, в обсязі та порядку, додатково узгоджених між 

Сторонами в будь-якому зручному для них месенджері чи соціальній мережі. 

2.2. Замовник зобов’язаний сплатити Виконавцю повну вартість обраних Замовником 

Послуг у порядку, визначеному положеннями цього Договору. 

3. Акцептування Договору. 

3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування цієї публічної оферти є 

здійснення Замовником оплати частинами (від 2 до 6 платежів) вартості обраної ним 

послуги, визначеної у п.1.8. цього Договору. 

3.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту 

вчинення Замовником дій, передбачених п. 3.1. цього Договору, що свідчать про згоду 

Замовника дотримуватися умов Договору, без підписання його письмового примірника 

Сторонами. 

3.3. Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та отримувати Послуги на 

встановлених Виконавцем умовах. 

3.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним 

прийняттям положень Договору, вартості послуг та умов їхнього надання. 

4. Умови та порядок надання Послуг за цим Договором. 

4.1. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем після ознайомлення Замовника з 

умовами цього Договору та їх акцепту шляхом здійснення Замовником часткової оплати 

вартості обраних Послуг. 

4.2. Послуги надаються після вчинення Замовником дій, необхідних для отримання 

обраних Послуг, що в кожному окремому випадку надання Послуг додатково повідомляється 

Виконавцем Замовнику в будь-якому зручному для Сторін месенджері чи соціальній мережі. 

4.3. Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для 

персонального комп’ютера та іншого мобільного пристрою, необхідних для отримання 

обраної Послуги. 

4.4. Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості отримання Замовником 

обраної Послуги, яка виникла з причин, не залежних від Виконавця, зокрема, але не 

виключно у разі відсутності у Замовника можливості (зокрема технічної) для отримання 

Послуги. У випадку неотримання Замовником Послуги не з вини Виконавця вартість такої 

Послуги Замовнику не повертається та не відшкодовується. 

4.5. Обрані Замовником Послуги надаються Замовникові в термін, у порядку та в 

обсязі, зазначених на Сайті Виконавця та/або додатково узгоджених між Сторонами в будь-

якому зручному для них месенджері чи соціальній мережі. 

4.6. Послуги надаються Виконавцем за принципом «як є». Виконавець не гарантує, що 

надані Послуги відповідатимуть цілям та очікуванням Замовника. 

5. Права та обов’язки Сторін. 

5.1. Виконавець має право: 

5.1.1. Залучати до надання Послуги (або її окремих частин) третіх осіб. 

5.1.2. В односторонньому порядку вносити зміни до умов цього Договору, в тому числі, 

але не виключно: щодо умов та порядку здійснення оплати Послуг, щодо порядку надання 

Послуг, щодо будь-яких реквізитів Виконавця, шляхом розміщення нової редакції цього 

Договору на Сайті. 



5.2. Обов’язки Виконавця: 

5.2.1. Надавати Послуги на умовах цього Договору. 

5.2.2. Зберігати інформацію та відомості (в тому числі – персональні дані), надані 

Замовником на виконання умов цього Договору у межах чинного законодавства у сфері 

захисту персональних даних. 

5.3. Замовник має право: 

5.3.1. Звертатися до Виконавця для отримання інформації щодо Послуг Виконавця, 

умов їхнього надання та умов цього Договору. 

5.3.2. Отримувати будь-яку із запропонованих Послуг Виконавця на умовах цього 

Договору. 

5.4. Обов’язки Замовника: 

5.4.1. До акцептування Оферти ознайомитися з її чинними умовами. 

5.4.2. У разі згоди з умовами цього Договору акцептувати його шляхом, визначеним в 

п.3.1. цього Договору. 

5.4.3. Виконувати умови цього Договору. 

5.5. Замовнику заборонено, якщо інше не передбачено умовами надання конкретної 

Послуги: 

5.5.1. Завантажувати на власні фізичні носії та/або хмарні сховища (зокрема, але не 

виключно: мобільні запам’ятовуючі пристрої, комп’ютери, мобільні телефони, сервери тощо) 

будь-які матеріали Курсу, отримані Замовником від Виконавця під час надання 

Інформаційних послуг, а також здійснювати копіювання матеріалів Курсу шляхом запису 

відео-, аудіо матеріалу. 

5.5.2. Поширювати відео-, аудіо записи Інформаційних послуг у будь-який спосіб. 

5.5.3. Поширювати матеріали Курсу у вигляді розшифровки, тобто перекладу аудіо-, 

відеоматеріалів в текстовий формат, та/або перекладу на інші мови. 

5.5.4. В комерційних цілях використовувати отриману від Виконавця інформацію 

шляхом переказу або поширення знань і основ без попереднього погодження з Виконавцем. 

5.5.5. Використовувати отриману від Виконавця інформацію, включаючи (без 

обмеження) з метою створення подібної та/або конкурентної послуги, або сервісу, або з 

метою отримання комерційної або фінансової вигоди без попереднього погодження з 

Виконавцем. 

5.5.6. Організовувати та проводити власні заходи або заняття на базі наданих 

Інформаційних послуг Виконавця. 

5.5.7. Вчиняти дії, спрямовані на порушення умов цього Договору. 

5.5.8. Передавати та/або надавати доступ до будь-яких отриманих матеріалів (зокрема, 

але не виключно: матеріалів Курсу) чи іншої інформації будь-яким третім особам. 

6. Вартість Послуг та порядок розрахунків. 

6.1. Вартість Послуг Виконавця зазначається в електронних листах та/або 

повідомленнях Виконавця, направлених Замовнику в будь-якому зручному для Сторін 

месенджері чи соціальній мережі, та може змінюватися залежно від виду Послуги.  

6.2. Оплата Послуг за цим Договором здійснюється на підставі відповідного рахунку у 

безготівковій формі шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.  

6.3. Послуги за цим Договором надаються Виконавцем після здійснення Замовником 

оплати першого платежу (оплати частинами) від вартості Послуг. Така оплата вартості 

Послуги означає ознайомлення і повну згоду Замовника з усіма умовами цього Договору.  



6.4. За необхідності Виконавцем можуть надаватися додаткові Послуги або їх частини 

за додаткову плату, що окремо погоджується між Сторонами в будь-якому зручному для них 

месенджері чи соціальній мережі (зокрема, але не виключно: продовження наданого 

Замовнику доступу до чату підтримки Виконавця при проходженні Курсу та після його 

завершення). 

6.5. Виконавець залишає за собою право на свій власний розсуд надавати Замовнику 

індивідуальні бонуси, визначені на Сайті Виконавця. 

6.6. У разі відмови Замовника від отримання ним Послуг сплачена вартість за Послуги 

Замовнику не повертається та у будь-який спосіб не відшкодовується, окрім випадків, 

визначених цим Договором. 

6.7. Сплачена Замовником вартість інформаційних послуг (надання доступу до Курсу) 

Виконавцем не повертається та не відшкодовується, а будь-які претензії Замовника з 

приводу надання таких послуг Виконавцем не приймаються та не розглядаються (зважаючи 

на п. 4.6. цього Договору). 

7. Відповідальність Сторін. 

7.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору (надалі 

іменується «порушення Договору»), винна Сторона несе відповідальність, визначену цим 

Договором та (або) чинним в Україні законодавством. 

7.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто 

виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

7.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з 

її вини (умислу чи необережності). 

7.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення 

Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного 

виконання цього Договору. 

7.2. Сторона, яка порушила цей Договір, зобов’язана відшкодувати збитки, завдані 

таким порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо 

запобігання збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним 

(умисним або необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або 

збільшенню збитків. 

7.3. Матеріали авторського курсу Виконавця «Target On») є об’єктом права 

інтелектуальної власності Виконавця.  

Виконавцю належать всі майнові права інтелектуальної власності, передбачені чинним 

законодавством України, у тому числі, але не обмежуючись: 

1) виключне право на використання об’єкта права інтелектуальної власності у будь-якій 

формі і будь-яким способом;  

2) виключне право дозволяти чи забороняти використання об'єкта права 

інтелектуальної власності іншими особами у такі способи (зокрема, але не обмежуючись): 

а) розповсюдження об'єкта права інтелектуальної власності шляхом першого продажу, 

відчуження іншим способом; 

б) використання об'єкта права інтелектуальної власності (зокрема публічно і зокрема в 

комерційних, рекламних цілях) в будь-якій формі і будь-яким способом; 

в) подання своїх творів до загального відома публіки таким чином, що її представники 

можуть здійснити доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним 

вибором; 

3) виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права 

інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання; 

4) виключне право вимагати відновлення порушених майнових прав інтелектуальної 

власності на об'єкт права інтелектуальної власності; 



5) всі і будь-які інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені чиним 

законодавством України та/або, які випливають з такого.  

У зв’язку з вищезазначеним не допускається без згоди Виконавця використання таких 

матеріалів, у т. ч. їх відтворення, поширення, публічний показ, переклад або інша переробка, 

доведення до загального відома таким чином, що будь-яка особа може отримати доступ до 

матеріалів з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором, за винятком випадків, 

встановлених чинним законодавством.  

У разі неправомірного використання таких матеріалів Виконавець має право вимагати у 

Замовника припинення дій, що порушують виключні права інтелектуальної власності 

Виконавця на дані матеріали, а також відшкодування збитків, завданих таким 

використанням.  

У відповідності до цього Договору використання Замовником матеріалів Курсу 

допускається тільки в цілях ознайомлення з ними.  

8. Вирішення спорів. 

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. 

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується 

в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно 

до чинного в Україні законодавства. 

 . Строк ді  Договору. 

 .1. Цей Договір вважається укладеним з моменту здійснення Замовником акцепту у 

порядку, визначеному п.3.1. цього Договору, та діє до моменту повного виконання 

Сторонами своїх зобов’язань за Договором.  

10. Інші умови.  

1 .1. Договір укладається за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем та 

вважається укладеним у письмовій формі.  

1 .2. Акцептуванням Договору Замовник надає добровільну згоду на збір та обробку 

власних персональних даних.  

1 .3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (2 група). 

11. Реквізити Виконавця.  

Фізична особа підприємець: 

Хитряк Михайло Ярославович 

Місцезнаходження: Україна, 8 1  , Львівська обл., м. Червоноград, вул. Б. 

Хмельницького , буд. 2 А. 

IBAN: UA 703052990000026005011003618 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК». 

IBAN: UA 943220010000026008320089883 в АТ  «УНІВЕРСАЛ БАНК». 

 


