
Правила та умови 
Використані терміни 
1.1. “Послуги” – набір інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на 
умовах, визначених цим Договором та Програмами надання послуг, які є невід’ємною частиною цього 
Договору. 
 
1.2. “Договір” – пропозиція Виконавця, викладена на Сайті та адресована необмеженому колу фізичних 
осіб, укласти цей Договір з Користувачем на визначених цим Договором умовах. 
 
1.3. “Cайт” – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://fedoruk.works, яка є офіційним джерелом 
інформування для користувачів про Виконавця та послуги, які надаються останнім. 
 
1.4. “Акцепт” – повне, безумовне і беззастережне ‘прийняття Користувачем умов Оферти даного 
Договору та Програми надання Послуг. 
 
1.5. “Користувач” – фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку і вчинила Акцепт Публічної оферти 
Виконавця, викладеної в цьому Договорі. Фізичні особи, що не досягли цього віку, можуть стати 
Користувачами тільки в разі отримання згоди від їх батьків або інших уповноважених представників. 
 
1.6. “Виконавець” – суб’єкт господарювання, який розмістив на Сайті Програму надання Послуги 
(Послуг) і надає Послугу (Послуги) Користувачам на передбачених цим Договором умовах. 
 
1.7. Інформаційно-консультаційна послуга (далі – “Послуга”) – виражений в формі консультації або 
аудіовізуального твору комплекс інформаційно-консультаційних послуг, спрямованих на передачу 
Користувачеві інформації по заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного 
ставлення до аналізованого предмету, а також вироблення певних навичок в досліджуваній сфері 
діяльності. 
 
1.8. Програма надання Послуги (далі – “Програма”) – детальні умови надання конкретної Послуги, що 
включають в себе, в тому числі, але не виключно, наступні умови: 
1.8.1. Назва, предмет і зміст Послуги; 
1.8.2. Кількість годин і / або розклад (графік) надання Послуги; 
1.8.3. Вартість послуги. 
1.8.4. Порядок оплати і т.д. 
 
1.9. Відтворення (скачування) – така форма доступу Користувача до Послуги, при якому, здійснюється 
доступ до створеного аудіовізуального твору в електронній (цифровій) формі із збереженням у пам’яті 
Пристроїв Користувача або без такого. 
 
1.10. Пристрій – означає електронно-обчислювальну машину (ЕОМ) та/або інший пристрій, що 
функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку і відтворення звуку та зображення, як 
стаціонарний, так і переносний (включаючи, але не обмежуючись: ноутбуки, планшети, мобільні 
телефони, смартфони, КПК, і ін.), який має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет. 
 
Умови надання послуг 
2.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець бере на себе зобов’язання на платній основі надати 
Користувачеві інформаційно-консультаційну послугу в сфері інформаційних технологій за встановленим 
в Програмі напрямком (далі – “Послуга”), а Користувач зобов’язується прийняти та здійснити оплату 
такої Послуги. 
 
2.2. Користувач зобов’язується оплатити Виконавцю вартість Послуги, яка їм купується. 
 



2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст Послуги, назви тим, формат, кількість консультаційних 
годин або графік надання Послуг і т.д. встановлюється в Програмі, яка розміщується на Сайті. 
 
2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів 
застосування Користувачем в своїй діяльності результатів надання Послуги, придбаної у Виконавця. 
 
2.5. Ніякі претензії за результативністю застосування Користувачем отриманої від Виконавця Послуги, 
знань і навичок, не можуть бути пред’явлені Виконавцеві. Відповідальність за використання цих знань і 
навичок, а також за будь-які результати, прямі або побічні ефекти, отримані в результаті використання 
цих знань і навичок, цілком і повністю покладається на Користувача. 
 
2.6. Послуги, які надає компанія Виконавець не є освітніми послугами, тому Замовник підтверджує, що 
усвідомлює інформаційно-консультаційний характер Послуг. Замовник повідомлений і розуміє, що 
Виконавець не є атестованим чи акредитованим закладом освіти у розумінні чинного законодавства 
України (зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року №1187) і Виконавець не 
видає диплом державного зразка. 
 
Порядок і терміни надання послуг 
3.1. Консультаційні послуги надаються у вигляді консультації (оффлайн або онлайн) або у формі 
дистанційного відтворення аудіовізуальної інформації на пристрої Користувача (запис або пряма 
трансляція), відповідно до Програми та розкладу (графіку) надання Послуги, розроблених Виконавцем і 
розміщених у відповідному розділі Сайту . 
 
3.2. Строк (графік) надання Послуги визначається відповідно до Програми. 
 
3.3. Акцепт даного Договору прирівнюється до власноручного підпису Користувача на даному Договорі і 
означає повну та безумовну згоду Користувача з усіма умовами даного Договору, Програмами і іншими 
його доповненнями. Незнання умов цього Договору не звільняє Користувача від відповідальності за 
його невиконання. До Акцепту цього Договору прирівнюється, в тому числі, але не виключно: 
3.3.1. Фактичне використання Сайту Користувачем, та/або; 
3.3.2. Відправка Користувачем своїх контактів Виконавцю у вигляді заявки на надання Послуги, та/або; 
3.3.3. Здійснення Користувачем повної або часткової Оплати Виконавцю вартості відповідної Послуги, 
та/або; 
3.3.4. Будь-які інші форми взаємодії Користувача з Сайтом. 
 
3.4. Порядок надання Послуги: 
3.4.1. Користувач вибирає Послугу на Сайті і знайомиться з умовами оплати. 
3.4.2. Після вибору необхідної Послуги Користувач оформляє заявку на консультацію за допомогою 
форми Сайту або по телефону / у месенджерах або відразу здійснює оплату. 
3.4.3. Якщо Послуга надається в дистанційному форматі через всесвітню мережу Інтернет, то перед 
початком надання такої Послуги Користувач отримує посилання для доступу до цієї Послуги, яке буде 
відправлено на електронну адресу, вказану Користувачем при оформленні заявки на надання Послуги. 
3.4.4. Послуга вважається наданою в повному обсязі з моменту, коли Виконавець надав Користувачеві 
доступ або посилання на доступ до Послуги, передбаченої відповідною Програмою. 
 
Порядок оплати послуг 
4.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачу за цим Договором становить загальну суму 
сплачених Користувачем Послуг. 
 
4.2. Вартість конкретної Послуги визначається Виконавцем в Програмі надання послуг, яка 
розміщується на Сайті або ж повідомляється Виконавцем особисто Користувачу. 
 



4.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем в безготівковій формі, 
шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати через платіжну 
систему (Wayforpay). 
 
4.4. Розмір оплати встановлюється за весь строк надання Послуги і не може змінюватися. 
 
Правила повернення грошових коштів 
5.1. Повернути кошти, сплачені за участь у подіях, можна впродовж 7 днів включно після зазначеної 
дати старту події. Для цього необхідно відправити запит на електронну скриньку taras@fedoruk.works. 
 
5.2. Право участі в подіях не можна передавати стороннім особам. 
 
5.3. В разі отримання запиту на відшкодування коштів, адміністрація сайту виконає запит впродовж 48 
годин з моменту підтвердження отримання запиту. Кошти буде повернуто на рахунок, зазначений 
Користувачем для повернення. 
 
Обробка персональних даних 
6.1. При добровільній реєстрації у будь-якій формі на Сайті, Користувач відправляє своє ім’я та адресу 
електронної пошти.  
 
6.2. Ці дані використовуються для звернення до Користувача особисто, та не передаються третім 
особам за жодних підстав, окрім тих, що передбачені чинним законодавством України. Дані 
зберігаються на захищених серверах сервісу wix.com та використовуються згідно його політики 
конфіденційності. 
 
6.3. Користувач може відмовитися від використання своїх даних. Для цього, Користувач звертається із 
запитом на адресу taras@fedoruk.works або натиснувши кнопку відписки у будь-якому електронному 
листі. 
 
Прикінцеві положення 
7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і діє до моменту її відкликання 
Виконавцем. 
 
7.2. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну та відкличну ліцензію на 
використання Послуг і будь-яких матеріалів або інформації, отриманих в процесі отримання Послуг або 
на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, 
Користувачеві можна використовувати тільки для особистого некомерційного використання без права 
поширення, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх 
використання в інших цілях. Користувач зобов’язується не поширювати інтелектуальну власність 
Виконавця або інших авторів будь-якими способами і не надавати доступ до такої інтелектуальної 
власності третім особам без письмового дозволу Виконавця. 
 
7.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної або інтелектуальної власності на 
використовувані Послуги або матеріали. 
 
7.4. У всіх випадках, які не передбачені цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України. 
 
 
Контакти Адміністрації Сайту: 
Email: taras@fedoruk.works 
Тел.: +38 (093) 735 61 10 


