ДОГОВІР ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
ФОП Євгієнко Всеволод Владиславович, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію
підприємця, що іменується надалі «ВИКОНАВЕЦЬ» пропонує будь-якій юридичній особі або
фізичній особі, яка досягла достатнього для акцептування обсягу прав та/або 18 років, надалі
іменується «ЗАМОВНИК», укласти договір про надання послуг з навчання комп’ютерному
програмуванню та/або тестуванню програмного забезпечення, на умовах, наведених нижче.
Договір є договором приєднання та, згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, його умови
встановлюються ВИКОНАВЦЕМ.
Беззастережне прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст. 642
Цивільного кодексу України) вважається акцептом даного Договору між ЗАМОВНИКОМ і
ВИКОНАВЦЕМ та засвідчує факт його укладання.
Для ЗАМОВНИКІВ, що з яких-небудь причин не мають письмового договору з ВИКОНАВЦЕМ, ця
публічна оферта є підставою для надання послуг та їх оплати.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати ЗАМОВНИКУ послуги з навчання (надалі – послуги)
комп’ютерному програмуванню та/або тестуванню програмного забезпечення.
1.2 ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти надані послуги та своєчасно оплатити їх вартість на умовах
цього Договору.
2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1 Загальна вартість послуги та умови її надання по всім тарифним планам встановлюється
ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про них на своєму
інтернет-сайті https://prog.kiev.ua. Встановлена вартість і умови надання послуг діють до
наступної зміни, а також протягом всього періоду, що передплачений ЗАМОВНИКОМ.
2.2 Платежі можуть здійснюватися як у готівковій, так і в безготівковій формі.
2.3 У разі використання безготівкового розрахунку, загальна вартість послуги повинна бути сплачена
ЗАМОВНИКОМ шляхом перерахування відповідної суми на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ не
пізніше, ніж за 2 (два) дні до дати початку надання послуг.
2.4 Умови повернення платежів ЗАМОВНИКУ описані у розділі №3 даного договору.
2.5 У випадках і при умовах, що не описані у розділі №3 даного договору платежі підлягають
поверненню ЗАМОВНИКУ лише у разі невиконання або неналежного виконання цього договору
ВИКОНАВЦЕМ.
3. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1 Послуги надаються шляхом безпосереднього навчання ЗАМОВНИКА згідно встановленого
ВИКОНАВЦЕМ розкладу онлайн та/або очно за встановленою ВИКОНАВЦЕМ адресою.
3.2 Кількість годин безпосереднього надання послуги по всім тарифним планам встановлюється
ВИКОНАВЦЕМ в односторонньому порядку шляхом розміщення інформації про них на своєму
інтернет-сайті https://prog.kiev.ua.
3.3 Дата початку надання послуг попередньо узгоджується Сторонами.
3.4 ЗАМОВНИК має право одноразово призупинити процес надання послуг на термін, що не
перевищує 30 (тридцяти) календарних днів. При цьому ЗАМОВНИК забов’язаний завчасно
попередити про необхідність зупинки процесу надання послуг ВИКОНАВЦЯ в письмовій формі.
3.5 У разі неможливості отримання послуг з дати початку надання послуг, що завчасно публікується
на інтернет-сайті https://prog.kiev.ua, ЗАМОВНИК забов’язаний попередити ВИКОНАВЦЯ в
письмовій формі не пізніше, ніж за 3 (три) робочих дні до дати початку надання послуг. В іншому
разі платежі не підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ.
3.6 ЗАМОВНИК має право відмовитися від отримання послуг і повернути сплачені кошти якщо
об’єм наданих ВИКОНАВЦЕМ послуг не перевищує 2 (дві) години. При цьому ЗАМОВНИК

забов’язаний попередити ВИКОНАВЦЯ про відмову від отримання послуг в письмовій формі не
пізніше, ніж на наступний день після дати початку надання послуг.
3.7 Якщо об’єм наданих послуг перевищує 2 (дві) години та/або ЗАМОВНИК вчасно не попередив
про рішення відмовитися від отримання послуг, то платежі не підлягають поверненню
ЗАМОВНИКУ.
3.8 Після отримання ЗАМОВНИКОМ від ВИКОНАВЦЯ методичних матеріалів, які становлять
інтелектуальну власність ВИКОНАВЦЯ платежі не підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ.
3.9 Платежі не підлягають поверненню ЗАМОВНИКУ у разі отримання послуг онлайн.
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1 Обов’язки ВИКОНАВЦЯ:
4.1.1 Надати послуги якісно та в повному обсязі.
4.1.2 Забезпечити ЗАМОВНИКА доступом до програм та електронних ресурсів, необхідних для
продуктивного отримання послуг.
4.2 ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити
надання послуг у випадку невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов’язків за цим Договором, в
тому числі у випадку порушення строків оплати, а також у випадку порушення ЗАМОВНИКОМ
правил внутрішнього розпорядку ВИКОНАВЦЯ, неявки для отримання послуг, розповсюдження
методичних матеріалів, наданих ВИКОНАВЦЕМ, без його письмового дозволу, порушення
морально-етичних норм на території ВИКОНАВЦЯ, відмови ЗАМОВНИКА отримувати
послуги.
4.3 Обов’язки ЗАМОВНИКА:
4.3.1 Забезпечити явку для отримання послуг.
4.3.2 Своєчасно оплатити послуги.
4.4 ЗАМОВНИК гарантує, що не має протипоказань за станом здоров’я для отримання послуг в групі
слухачів.
4.5 ЗАМОВНИК гарантує, що матеріали та доступ до електронних ресурсів, які становлять
інтелектуальну власність ВИКОНАВЦЯ, не будуть надаватися третім особам, копіюватися або
іншим чином відтворюватися.
4.6 Кожна зі Сторін зобов’язується дотримуватися конфіденційності і не надавати третім особам
інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в
процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за
виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.
4.7 У випадку пошкодження ЗАМОВНИКОМ комп’ютерного обладнання чи іншого майна
ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК відшкодовує повну вартість ремонту (відновлення, заміни,
придбання нового) відповідного комп’ютерного обладнання чи іншого майна на підставі
виставленого рахунку ВИКОНАВЦЕМ.
5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1 В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони приймуть усіх
заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом
переговорів заінтересована Сторона звертається до Господарського Суду згідно з чинним
законодавством України.
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим
Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха,
пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього
Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом
терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У
цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за договором відсувається відповідно до
часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
6.2 Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за договором
внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання

цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення.
Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі
наслідки.
6.3 Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової
Палати України.
6.4 Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови ЗАМОВНИКА від плати за послуги,
надані до їх виникнення та відмови ВИКОНАВЦЯ від надання послуг відповідно до проведеної
ЗАМОВНИКОМ оплати.
7. СТРОК ДІЇ ОФЕРТИ
7.1 Оферта починає діяти з моменту розміщення в мережі Інтернет за адресою
https://prog.kiev.ua/oferta.pdf і діє до моменту відзиву або зміни оферти ВИКОНАВЦЕМ.
8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1 Сторони негайно повідомляють один одному про зміну своїх юридичних адрес, контактних
даних, місце розташування та інших реквізитів.
9. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ФОП Євгієнко Всеволод Владиславович
Свідоцтво платника єдиного податку
серія А №379880, ІПН 3158323612
Поточний рахунок №: 2600 3 901365542
Код одержувача: 3158323612
Банк одержувача: АТ «ОТП Банк» місто Київ, 01033, вул. Жилянська, 43
МФО банку: 300528
Призначення платежу: оплата курсів з підвищення професійної кваліфікації
Тел.: +38(044) 232-65-48

ДОГОВОР ОФЕРТА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ УСЛУГ
СПД Евгиенко Всеволод Владиславович, действующий на основании свидетельства о
государственной регистрации предпринимателя, именуемый в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
предлагает любому юридическому или физическому лицу, достигшему достаточного для акцепта
объема прав и/или 18 лет, в дальнейшем именуемого «ЗАКАЗЧИК», заключить договор о
предоставлении услуг по обучению компьютерному программированию и/или
тестированию программного обеспечения, на условиях, указанных ниже.
Договор является договором присоединения и, согласно ст. 634 Гражданского кодекса Украины, его
условия устанавливаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
Безоговорочное принятие условий Договора (оплата любым способом в соответствии с ч.2 ст. 642
Гражданского кодекса Украины) считается акцептом настоящего Договора между ЗАКАЗЧИКОМ и
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и удостоверяет факт его заключения.
Для ЗАКАЗЧИКОВ, которые по каким-либо причинам не имеют письменного договора
с ИСПОЛНИТЕЛЕМ, эта публичная оферта является основанием для предоставления услуг и их
оплаты.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить ЗАКАЗЧИКУ услуги по обучению (далее услуги) компьютерному программированию и/или тестированию программного обеспечения.
1.2 ЗАКАЗЧИК обязуется принять оказанные услуги и своевременно оплатить их стоимость
согласно условиям настоящего Договора.
2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Общая стоимость услуги и условия ее предоставления по всем тарифным
планам устанавливается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке путем размещения
информации о ней на своем интернет-сайте https://prog.kiev.ua. Установленная стоимость и
условия предоставления услуги действуют до их изменения, а также в течение всего периода,
предоплаченный ЗАКАЗЧИКОМ.
2.2 Платежи могут осуществляться как в наличной, так и в безналичной форме.
2.3 При использовании безналичного расчета, общая стоимость услуги должна быть оплачена
ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления соответствующей суммы на текущий счет ИСПОЛНИТЕЛЯ
не позднее, чем за 2 (два) дня до даты начала предоставления услуг.
2.4 Условия возврата платежей ЗАКАЗЧИКУ описаны в разделе №3 настоящего договора.
2.5 В случаях и при условиях, не описанных в разделе №3 данного договора платежи подлежат
возврату ЗАКАЗЧИКУ только в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
настоящего договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ
3.1 Услуги предоставляются путем непосредственного обучения ЗАКАЗЧИКА согласно
установленного ИСПОЛНИТЕЛЕМ расписания онлайн и/или очно по установленному
Исполнителем адресу.
3.2 Количество часов непосредственного предоставления услуг по всем тарифным
планам устанавливается ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке путем размещения
информации о них на своем интернет-сайте https://prog.kiev.ua.
3.3 Дата начала предоставления услуг заранее согласуется Сторонами.
3.4 ЗАКАЗЧИК вправе один раз приостановить процесс предоставления услуг на срок, не
превышающий 30 (тридцати) календарных дней. При этом ЗАКАЗЧИК обязан заблаговременно
предупредить о необходимости остановки процесса оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ в
письменной форме.
3.5 В случае невозможности получения услуг с даты начала оказания услуг, заблаговременно
опубликованной на интернет-сайте https://prog.kiev.ua, ЗАКАЗЧИК обязан предупредить
ИСПОЛНИТЕЛЯ в письменной форме не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала
предоставления услуг. В противном случае платежи не подлежат возврату ЗАКАЗЧИКУ.
3.6 ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от получения услуг и вернуть оплаченные средства если объем
предоставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуг не превышает 2 (два) часа. При этом ЗАКАЗЧИК
обязан предупредить ИСПОЛНИТЕЛЯ об отказе от получения услуг в письменной форме не
позднее, чем на следующий день после даты начала оказания услуг.
3.7 Если объем предоставляемых услуг превышает 2 (два) часа и/или ЗАКАЗЧИК своевременно не
предупредил о решении отказаться от получения услуг, то платежи не подлежат возврату
ЗАКАЗЧИКУ.
3.8 После получения ЗАКАЗЧИКОМ от ИСПОЛНИТЕЛЯ методических материалов, которые
составляют интеллектуальную собственность ИСПОЛНИТЕЛЯ платежи не подлежат возврату
ЗАКАЗЧИКУ.
3.9 Платежи не подлежат возврату ЗАКАЗЧИКУ в случае получения услуг онлайн.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1 Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:
4.1.1 Предоставить услуги качественно и в полном объеме.

4.1.2 Обеспечить ЗАКАЗЧИКА доступом к программам и электронным ресурсам, необходимых
для продуктивного получения услуг.
4.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор и прекратить
предоставление услуг в случае невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ своих обязательств по настоящему
Договору, в том числе нарушения сроков оплаты, а также в случае нарушения ЗАКАЗЧИКОМ
правил внутреннего распорядка ИСПОЛНИТЕЛЯ, неявки для получения услуг, распространение
методических материалов, предоставленных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, без его письменного
разрешения, нарушение морально-этических норм на территории ИСПОЛНИТЕЛЯ, отказа
ЗАКАЗЧИКА получать услуги.
4.3 Обязанности ЗАКАЗЧИКА:
4.3.1 Обеспечить явку для получения услуг.
4.3.2 Своевременно вносить оплату за услуги.
4.4 ЗАКАЗЧИК гарантирует, что не имеет противопоказаний по состоянию здоровья для получения
услуг в группе слушателей.
4.5 ЗАКАЗЧИК гарантирует, что материалы и доступ к электронным ресурсам, которые составляют
интеллектуальную собственность ИСПОЛНИТЕЛЯ, не будут предоставляться третьим лицам,
копироваться или иным образом воспроизводиться.
4.6 Каждая из Сторон обязуется соблюдать конфиденциальность и не предоставлять третьим лицам
информацию о настоящем Договоре, техническую и другую информацию, полученную от другой
стороны в процессе исполнения настоящего Договора, без предварительного письменного
согласия другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Договором и
действующим законодательством Украина.
4.7 В случае повреждения ЗАКАЗЧИКОМ компьютерного оборудования или иного
имущества ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК возмещает полную стоимость ремонта
(восстановления, замены, приобретение нового) соответствующего компьютерного оборудования
или иного имущества на основании выставленного счета Исполнителем.
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1 В случае возникновения споров при исполнении Сторонами настоящего Договора Стороны
примут все меры для их разрешения путем переговоров. В случае невозможности их
урегулирования путем переговоров заинтересованная Сторона обращается в Хозяйственный Суд
согласно действующему законодательству Украины.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
таких как: стихийные бедствия, пожар, наводнения, забастовки, другие обстоятельства, если они
повлияли на выполнение Сторонами настоящего Договора. Под обстоятельствами
непреодолимой силы следует понимать обстоятельства, возникшие в течение срока действия
настоящего Договора в результате непредвиденных и неотвратимых Сторонами событий. В этих
случаях срок выполнения Сторонами обязательств по договору отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.2 Сторона, для которой создались условия, при которых невозможно выполнение обязательств по
договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую
сторону о наступлении этих обстоятельств без задержек и не позднее 10 (десяти) дней с даты их
возникновения. Сообщение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств
и об их возможных последствиях.
6.3 Надлежащим доказательством существования обстоятельств непреодолимой силы является
справка Торгово-Промышленной Палаты Украины.

6.4 Возникновение указанных обстоятельств не является основанием для отказа ЗАКАЗЧИКА от
оплаты за услуги, предоставленные до их возникновения и отказа ИСПОЛНИТЕЛЯ от
предоставления услуг в соответствии с проведенной ЗАКАЗЧИКОМ оплаты.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ОФЕРТЫ
7.1 Оферта начинает действовать с момента размещения в сети Интернет по адресу
https://prog.kiev.ua/oferta.pdf и действует до момента отзыва или изменения оферты
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1 Стороны немедленно сообщают друг другу об изменении своих юридических
адресов, контактных данных, местоположение и других реквизитов.
9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
СПД Евгиенко Всеволод Владиславович
Свидетельство плательщика единого налога
серия А №379880, ИНН 3158323612
Текущий счет № 2600 3 901 365 542
Код получателя: 3158323612
Банк получателя: АО «ОТП Банк» город Киев, 01033, ул. Жилянская, 43
МФО банка: 300528
Назначение платежа: оплата за курсы повышения профессиональной квалификации
Тел.: +38 (044) 232-65-48

