
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ  
на надання додаткових освітніх послуг  

у сфері загальної середньої освіти 
з використанням дистанційних технологій 

 
 
м. Харків            02.09.2021 р 

Цей Договір, в якому одна сторона Харківський приватний ліцей «Ангстрем» Харківської 
області – Ліцей «Ангстрем» (надалі Виконавець), в особі директора Дудінової Олени Володимирівни, 
що діє на підставі Статуту і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – 
Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір 
(далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією 
Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання додаткових освітніх послуг у сфері 
загальної середньої освіти з використанням дистанційних технологій. При замовленні та оплаті 
Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене. 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на 

укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору 
Сторонами. 

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є 
рівносильним Договору, підписаному Сторонами.  

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в 
повному обсязі шляхом акцептування. 

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти: 
• факт реєстрації Замовника на веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг 

Виконавця на веб-сайті Виконавця angstremua.com 
• оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на 

відповідних сторінках веб-сайту Виконавця angstremua.com 
• письмове (в т. ч. в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення 

Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену 
на сайті angstremua.com 

1.5. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним 
прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними 
частинами Договору. 

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а 
також не вправі користуватися Послугами за цим Договором. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати 
Замовнику Послугу у сфері загальної середньої з використанням дистанційних технологій, а 
Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та 
оплатити замовлені Послуги. 

2.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним 
правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману. 

2.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері загальної середньої 
освіти, відповідно до вимог діючого законодавства України. 

2.4. Додаткові освітні послуги (факультативні курси) надаються Замовнику Виконавцем 
у період з 02 вересня 2021 року до 28 травня 2022 року. 

2.5. Факультативні курси є об'єктом авторського права, яке охороняється на території України 
відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права". 



2.6. Всі авторські та майнові права на Курси належать Ліцею «Ангстрем» і не можуть 
використовуватися Замовником без отримання відповідної письмової згоди з боку Ліцею 
«Ангстрем». 

2.7. Реєстрація на Факультативні курси означає, що Замовник повністю зрозумів зміст умов цієї 
угоди і прийняв ці умови без будь-яких застережень. 

2.8. За умови реєстрація на Факультативні курси та  повної оплати виставленого рахунку-фактури  
Замовнику надається доступ до відповідних навчальних матеріалів Факультативних курсів, 
розміщених на сайті Ліцею «Ангстрем». 

 
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

3.1. Виконавець зобов’язаний: 
• виконувати умови даного Договору; 
• надати Замовнику послуги належної якості; 
• об’єктивно інформувати Замовника про послуги та умови їх надання. 

3.2. Виконавець має право: 
• в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку 

порушення Замовником умов цього Договору; 
• змінювати дизайн сайту без попереднього повідомлення Замовника; 
• обмежити або заборонити доступ до акаунта Замовника, якщо Замовник порушує 

авторські або майнові права Ліцею «Ангстрем», а залишок коштів, сплачених 
Замовником за право доступу, залишити в своєму розпорядженні в якості штрафу за 
порушення умов цієї угоди; 

• надавати частину Факультативних курсів безкоштовно; 
• інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 

  
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

4.1. Замовник зобов’язаний: 
• своєчасно оплатити і отримати доступ на умовах цього Договору; 
• ознайомитись з інформацією про послуги, яка розміщена на сайті Виконавця; 
• негайно повідомити Ліцей «Ангстрем» про будь-яке несанкціоноване використання його 

пароля чи акаунта, відправивши відповідне повідомлення за адресою 
angstremua@gmail.com 

• не здійснювати (і не намагатися отримати) доступ до будь-яких інформаційних ресурсів, 
розміщених на сайті Ліцею «Ангстрем» іншим способом, окрім як через інтерфейс, 
наданий Ліцеєм «Ангстрем». 

4.2. Замовник має право: 
• оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці веб-сайту Ліцею 

«Ангстрем»; 
• вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору; 
• припинити користування Факультативними курсами в будь-який момент без 

спеціального повідомлення Ліцея «Ангстрем»; 
• інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.  

 
5. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОПЛАТУ 

5.1. Всі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті - гривні. Замовник 
здійснює оплату в формі безготівкового розрахунку шляхом перерахування грошових коштів 
на поточний рахунок Ліцею «Ангстрем». Вартість послуг, найменування та термін надання, 
зазначаються у відповідному рахунку-фактурі. 

5.2. Моментом оплати послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок 
Виконавця. 

mailto:angstremua@gmail.com


5.3. Фактом надання послуг Замовнику (доступ до факультативних курсів) є відправка по 
електронній пошті логіна і пароля для доступу до особистого кабінету.  

5.4. Якщо Замовник є представником користувача Ліцею «Ангстрем» (тобто вже має акаунт), то 
фактом надання послуг Замовнику (доступ до факультативних курсів) є офіційне 
повідомлення  в існуючому акаунті учня.   

5.5. Замовник протягом 5 (п'ять) календарних днів з моменту отримання пароля і логіна, 
зобов'язується повідомити про факт отримання. При відсутності повідомлення з боку 
Замовника протягом цього терміну послуга вважається наданою належним чином і, 
відповідно, прийнятої Замовником. 

5.6. Факт отримання послуг Замовником підтверджується оплатою Замовником послуг Виконавця.  
 

6. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 
6.1. Протягом 3 (трьох) робочих днів після отримання платежу  згідно з рахунком-фактурою за 

цим Договором Ліцей «Ангстрем» надає Замовникові дані для доступу (логін, пароль і період 
доступу) до Факультативних курсів на сайті ліцею: http://school.angstremua.com або надсилає 
офіційне повідомлення  в існуючому акаунті учня.   

6.2. Після отримання доступу до Факультативних курсів учень самостійно вивчає матеріали згідно 
з запропонованим навчальним планом, згідно з графіком отримує консультації вчителів, 
використовуючи комунікаційні програми, зазначені на навчальному сайті Ліцею «Ангстрем». 

 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони 
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 

7.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами. 

7.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в 
Україні законодавства. 

7.4. Ліцей «Ангстрем» не несе ніякої відповідальності за будь-які помилки, неточності, втрату 
часу, порушення в роботі обладнання і ліній комунікацій, проникнення комп'ютерних вірусів, 
втрату і зміни даних. 

7.5. Ліцей «Ангстрем» не несе відповідальності за претензіями Замовника щодо якості доступу до 
Інтернету, якості функціонування Інтернет-провайдерів, працездатності устаткування і 
програмного забезпечення Учня і інших обставин, що знаходяться поза компетенцією Ліцею 
«Ангстрем». 

7.6. Замовник погоджується з тим, що тільки він несе відповідальність за збереження 
конфіденційності паролів, пов'язаних з профілем (особистим кабінетом), які Замовник 
використовує для доступу до Факультативних курсів.  

7.7. У разі здійснення Замовником дій, передбачених ст. 50 Закону України «Про авторське право 
і суміжні права» (порушення авторського права і суміжних прав), Ліцей «Ангстрем» залишає 
за собою право без попереднього повідомлення Замовника за своїм вибором здійснювати дії 
щодо захисту немайнових і майнових авторських прав та суміжних прав в порядку, 
встановленому адміністративним, цивільним і кримінальним законодавством України. 

 
8. ФОРС -МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо вони виникли внаслідок форс-мажорних 
обставин. 

8.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що 
виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи 



уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокади, землетруси, 
повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, 
внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи 
встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або 
часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін. 

8.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із 
Сторін матиме право відмовитись у письмовій формі від подальшого виконання зобов'язань 
за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою 
Стороною можливих збитків. 

 
9. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

9.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма 
правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього 
Договору відповідно до його умов. 

9.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови 
укладеного Договору Замовником є неприпустимою. Жодна зі Сторін цього Договору не має 
права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони. 

9.3. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника 
використовується виключно в цілях виконання його замовлення. 

9.4. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку 
власних персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» 
від 1 червня 2010 № 2297- VI в межах визначених Постановою Кабінету Міністрів України № 
684 від 13.09.2017. 

9.5. Замовнику надається право на використання послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній 
діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб. 

9.6. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті 
виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це вимагається державними органами 
відповідно до чинного законодавства. 

9.7. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, 
встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до 
моменту остаточного його виконання Сторонами.  

9.8. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням 
Виконавця з дати акцептування. 

 
10. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ЛІЦЕЮ «АНГСТРЕМ» 

Харківський приватний ліцей «Ангстрем» Харківської області  
61022, м. Харків, проспект Незалежності, 10, к.709  
ЄДРПОУ 40087794 
р/р UA693510050000026003587884400 в ПАТ УкрСиббанк»;  
р/р UA973515330000026006052214919 в ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК”; 
тел.: +38 (057) 7-555-807      www.angstremua.com       angstremua@gmail.com 

 
 
Директор        _______________________ О.В. Дудінова  

М.П 

http://www.angstremua.com/
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