Київ 2020

Договір про надання послуг з розміщення інформації на веб-ресурсі

Суб’єкт підприємницької діяльності - фізична особа-підприємець Новосад Федір Миколайович, іменований надалі
«Виконавець», з однієї сторони, пропонує будь-якій юридичній або фізичній особі (надалі – Замовник або Експерт-партнер),
укласти договір про надання послуг з розміщення інформації на веб-ресурсі, розміщений в мережі Інтернет за адресою
https://training.academy/agreement_platform, 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 чи реєстрація Замовника як партнер (отримання
доступу до Панелі керування)) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та засвідчує факт його
укладання.
1. Терміни та визначення
1.1. TRAINING.ACADEMY (далі - Адміністрація; TRAINING.ACADEMY) – це ресурс в мережі Інтернет під доменним
іменем training.academy, функціонал якого дозволяє Експертам партнерам створювати, розміщати та реалізовувати власні
Продукти (послуги) Користувачам. Виконавець є уповноваженим представником TRAINING.ACADEMY.
1.2. Користувач – фізична особа (що діє від власного імені або від імені особи, яку вона представляє), яка погодилась з умовами
використання TRAINING.ACADEMY та зареєструвала Особистий кабінет на TRAINING.ACADEMY.
1.3. Експерт-партнер – це Користувач, який погодився зі всіма умовами цього Договору, являється партнером
TRAINING.ACADEMY та додатково використовує функціонал TRAINING.ACADEMY як засіб для розміщення та реалізації своїх
(або від власного імені, або від імені юридичної особи (навчального закладу, установи тощо), яку він представляє)
Продуктів іншим Користувачам.
1.4. Контент – означає online-трансляції, вебінари, фонограми, відеограми, текстові, графічні, аудіовізуальні, авторські
програми або будь-які інші матеріали, розроблені, організовані або надані TRAINING.ACADEMY (надалі – «Контент
TRAINING.ACADEMY») або Експертом-партнером (надалі – «Контент Партнера») та розміщені (доступні) на
TRAINING.ACADEMY для пошуку, замовлення та використання Користувачем на відповідних умовах.
1.5. Панель керування – це адміністративна частина https://training.academy, яка забезпечує можливість Замовнику керувати
своїми Продуктами та послугами. Доступ до Панелі керування Замовник отримує після відповідних конклюдентних дій та,
відповідно, акцепту даного Договору.
1.6. Продукти (Послуги) (як платні, так і безоплатні) – продукти та/або послуги (Семінари, Конференції, Курси, Тренінги,
Майстер-класи, Коуч-сесії, Програми, Лекції, Трансформаційні ігри, Консультації та/або інші послуги у форматах Заходів,
Відео, Online-трансляцій, Вебінарів, Консультацій, Корпоративного навчання, Аудіо, текстової інформації та інших), що
пропонуються та/або реалізовуються Користувачу Експертом-партнером за допомогою функціоналу TRAINING.ACADEMY.
Порядок та умови надання послуг Експертами-партнерами Користувачам визначаються окремим Договором оферти про
надання послуг між Користувачем та Експертом-партнером та умовами, вказаними на сторінці відповідного Продукту
Експерта-партнера на https://training.academy.
2. Предмет договору
2.1. Відповідно до умов цього Договору, Виконавець за допомогою TRAINING.ACADEMY надає послуги пов'язані з розміщення
інформації Замовника на веб-ресурсі https://training.academy.
2.2. Замовник зобов'язується здійснювати свою діяльність у суворій відповідності цьому договору, чинному законодавству
України, та оплачувати послуги Виконавця на умовах та у встановлені цим Договором терміни.
2.3. При наданні послуг за цим Договором Виконавець має право залучати третіх осіб.
3. Зобов’язання сторін
3.1. Виконавець має право:
3.1.1. Проводити Модерацію всього Контенту, що розміщений чи підлягає розміщенню на TRAINING.ACADEMY
Експертом-партнером, тобто слідкувати за змістом та якістю цих матеріалів і, у випадку необхідності, на власний
розсуд, без попередження та пояснення причин, видаляти чи блокувати доступ до таких матеріалів. Виконавець
не приймає на себе відповідальності за жодні наслідки дій, що мають місце в рамках процедури Модерації.
3.1.2. Самостійно, на власний розсуд та без погодження з Експертом-партнером, приймати рішення по розвитку
TRAINING.ACADEMY. Впроваджувати новий функціонал чи виводити з експлуатації існуючий.
3.1.3. Самостійно, на власний розсуд та без погодження з Експертом-партнером встановлювати вартість і умови
надання своїх Послуг пов'язаних з цим Договором, вносити зміни до цього Договору.
3.1.4. За власною ініціативою та без попередження тимчасово, або повністю припинити надання послуг Замовнику та
заблокувати доступ до його Панелі керування, в разі підозри на не виконання, або порушення ним умов даного
Договору, “Умов використання торговельного центру знань TRAINING.ACADEMY та Політики конфіденційності”
(розміщені https://training.academy/terms), надходження скарг від Користувачів щодо неякісного надання послуг,
або будь яких інших підозр у недобросовісності надання послуг Експертом-партнером через TRAINING.ACADEMY.
3.1.5. Після розірвання цього Договору транслювати Контент, наданий Замовником тим Користувачам, які придбали
його до розірвання цього договору і мають право на його використання згідно з умовами придбання.
3.2. Замовник зобов’язаний:
3.2.1. Бути Користувачем TRAINING.ACADEMY.
3.2.2. Погодитись з усіма положеннями даного Договору та “Умовами використання торговельного центру знань
TRAINING.ACADEMY та Політики конфіденційності” (розміщені https://training.academy/terms).
3.2.3. Виконувати збір та обробку персональних даних виключно в зазначений спосіб та за призначенням визначеним
Політикою конфіденційності (розміщені https://training.academy/terms).
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3.2.4.

Заповнити та підтримувати в актуальному стані правдиву інформацію по себе, як Експерта/Компанію на
TRAINING.ACADEMY.
3.2.5. До початку надання послуг через TRAINING.ACADEMY самостійно оформити та завантажити на TRAINING.ACADEMY
власний Договір оферти, згідно з яким Експерт-партнер надаватиме свої Послуги Користувачам
TRAINING.ACADEMY. Договір оферти повинен містити правдиві дані про Експерта-партнера (Назва компанії чи ПІБ
фізичної особи, адресу для листування, реквізити розрахункового рахунку, ІНН, тощо) та повністю урегульовувати
юридичні відносини по наданню його послуг Користувачам TRAINING.ACADEMY.
3.2.6. До початку надання послуг через TRAINING.ACADEMY самостійно укласти Договір про організацію переказу
грошових коштів з однією із фінансових компаній, яка є партнером TRAINING.ACADEMY, завести окремий
гаманець для прийому коштів через https://training.academy та ввести відповідні облікові дані для інтеграції.
3.2.7. Повною мірою, одноосібно нести всю відповідальність за надання Послуг реалізованих через TRAINING.ACADEMY
перед Користувачами, згідно з відповідним Договором оферти. При цьому забезпечувати належну якість надання
послуг. Самостійно забезпечувати підтримку та комунікацію зі своїми клієнтами (Користувачами) при оформленні,
оплаті та користуванні ними Послугами Експерта-партнера.
3.2.8. Повернути відповідному Користувачу(ам) оплачені ним кошти за послуги, які, на думку Виконавця, надані не
належним чином, не якісно, або не в повній мірі, в разі прямої вимоги Виконавця до Замовника. Вимога
оформляється шляхом направлення Виконавцем електронного повідомлення на електронну адресу Замовника,
зареєстровану на TRAINING.ACADEMY.
3.2.9. Вчасно та в повній мірі оплачувати послуги Виконавця, згідного нарахувань та умов зазначених у цьому Договорі.
3.2.10. На першу вимогу Виконавця надавати документи, які підтверджують особу Замовника, права його інтелектуальної
власності на Контент чи інші дані (адреса реєстрації, реєстраційні дані Компанії, тощо) необхідні Виконавцю для
контролю якості та виконання умов надання послуг Замовником через TRAINING.ACADEMY. Вимога оформляється
шляхом направлення Виконавцем електронного повідомлення на електронну адресу Замовника, зареєстровану
на TRAINING.ACADEMY.
3.3. Замовник має право:
3.3.1. Надавати пропозиції щодо розвитку TRAINING.ACADEMY за адресою info@training.academy.
3.3.2. Надавати інформацію щодо виявлених недоліків у роботі TRAINING.ACADEMY за адресою info@training.academy.
4. Використання інформації та Контенту наданого Експертом-партнером
4.1. Замовник, при кожному вивантаженні Контенту на TRAINING.ACADEMY гарантує, що Контент не містить шкідливого
програмного забезпечення (“Вірусів”), йому належать або він має необхідні ліцензії, права, узгодження й дозволи і має
повноваження для того, щоб уповноважити TRAINING.ACADEMY на відтворення, розповсюдження, загальнодоступне
відтворення (в тому числі з використанням цифрової передачі аудіо, відео), загальнодоступне відображення, передачу
громадськості, рекламу, маркетинг і інше аналогічне використання завантаженої ним контенту на TRAINING.ACADEMY.
4.2. Вивантаження Замовником будь-якого Контенту на TRAINING.ACADEMY означає, що Замовник надає TRAINING.ACADEMY
невиключне право і ліцензію на виробництво, розповсюдження, публічне відтворення, пропозицію, маркетинг і будь-яке
інше використання інформації та Контенту які Замовник вивантажує на TRAINING.ACADEMY. Незважаючи на вищесказане,
Замовник має право, за умови дотримання даної угоди, видалити все, або будь-яку частину інформації та Контенту, наданих
TRAINING.ACADEMY у будь-який час. Видалення наданих Замовником інформації та Контенту призведе до анулювання
зазначених вище прав і ліцензії після закінчення дев’яноста (90) днів з моменту видалення, проте за умови, що будь-які
права, надані Користувачам до зазначеного часу не залишаться в силі, відповідно до умов надання послуг Експертомпартнером Користувачам.
4.3. Замовник надає право TRAINING.ACADEMY та/або уповноваженим представникам TRAINING.ACADEMY переглядати та/або
відвідувати Продукти, які реалізовуються через TRAINING.ACADEMY для забезпечення контрою якості.
5. Формування вартості послуг, порядок розрахунків та умови приймання-здавання послуг
5.1. Вартість послуг за цим договором розраховується та нараховується Замовнику щомісяця згідно Додатку 1 до цього
договору, який є його невід’ємною частиною.
5.2. Всі розрахунки проводяться в Українській гривні.
5.3. Послуги, зазначені в п.5.1, оплачуються Замовником щомісяця. Замовник здійснює платіж на рахунок Виконавця до 10
числа кожного місяця за попередній звітний місяць, на підставі виставленого рахунку в Особистому кабінеті Експертапартнера (Панелі керування) через запропоновану Замовником систему електронних платежів, або за вимогою однієї зі
Сторін, на підставі виставленого Виконавцем рахунку-фактури.
5.4. Умови здавання-приймання Послуг Виконавцем:
• Оплата Замовником Послуг Виконавця, будь яким способом зазначеним в п.5.3 цього Договору, означає, що
Виконавець надав, а Замовник прийняв наданні Виконавцем послуги, належної якості та у повному обсязі.
• Після надання послуг, Виконавець, за бажанням однієї зі Сторін, виготовляє та направляє Замовнику, на адресу
вказану в цьому договорі, у 2-х примірниках для підписання Акт здавання-приймання наданих послуг, акт може бути
за одну послугу, зведений місячний або річний. Замовник в 5-денний термін з дня його отримання оформляє і
повертає Виконавцю його примірник Акту або надсилає Виконавцю обґрунтовану письмову відмову у підписанні.
Якщо в зазначений термін Виконавець не отримає від Замовника ні підписаного екземпляра Акту здаванняприймання послуг, ні обґрунтованої відмови у його підписанні, то даний Акт вважається підписаним, Виконавець
таким, що надав, а Замовник прийняв наданні Виконавцем послуги, належної якості та у повному обсязі.
6. Порядок укладання та розірвання договору
6.1. Договір укладається шляхом здійснення конклюдентних дій Користувачем, а саме в момент реєстрації як Експерт-партнер
та отримання доступу до Панелі керування https://training.academy. Договір вважається укладеним з боку Замовника після
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отримання доступу до Панелі керування, що означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Замовником всіх умов
Договору без будь-яких винятків та/або обмежень, і прирівнюється до укладення двостороннього письмового Договору.
6.2. Даний Договір вступає в силу з моменту його акцепту Замовником та діє протягом всього строку виконання Сторонами
зобов’язань, що передбачені цим Договором.
6.3. Договір може бути розірваний будь якою зі Сторін, про що Сторона яка ініціює розірвання повідомляє іншу сторону шляхом
надсилання електронного повідомлення іншій Стороні. Замовник–Виконавцю на info@training.academy, ВиконавецьЗамовнику на електронну адресу зареєстровану ним на TRAINING.ACADEMY.
6.4. В разі розірвання цього договору, Експерт-партнер беззворотньо втрачає доступ до Панелі керування та всіх сервісів
пов’язаних з таким доступом. Інформація та Контент, завантажені Експертом-партнером на TRAINING ACADEMY підлягає
видаленню, у строки та в порядку визначеними, в односторонньому порядку Виконавцем.
6.5. Чинна
редакція
цього
Договору
доступна
(опублікована)
в
мережі
Інтернет
за
адресою,
https://training.academy/agreement_platform.
6.6. У разі змін, реорганізації, приєднання, припинення або ліквідації однієї із Сторін цього Договору до моменту закінчення
терміну дії цього Договору, всі права, зобов'язання і відповідальність за цим Договором переходять до правонаступників
Сторони, яка зазнала відповідні зміни.
7. Обмеження відповідальності
7.1. Виконавець не несе відповідальності за припинення доступу до TRAINING.ACADEMY, що виникла не з його вини, а також не
несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Замовнику тимчасовими припиненнями доступу.
7.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-яку шкоду, завдану Замовнику у зв’язку з повним або частковим припиненням
доступу Експерта-партнера до Панелі керування.
7.3. Замовник погоджується та несе відповідальність за всі дії виконані на TRAINING.ACADEMY його авторизованим
Користувачем (тобто Користувачем, якій увійшов на https://training.academy з використанням його логіну та паролю), як за
свої власні.
7.4. Час від часу Виконавець проводитиме технічне обслуговування TRAINING.ACADEMY. Хоча Виконавець не бере на себе
відповідальність повідомляти Замовника про планові та позапланові заходи технічного обслуговування, Виконавець буде
намагатися вживати можливих заходів щодо повідомлення Замовника, але Виконавець не буде нести відповідальність за
будь-яку шкоду, що була завдана Замовнику такими тимчасовими припиненнями доступу.
7.5. Виконавець не несе відповідальності у випадках прямих чи непрямих фінансових чи інших втрат Замовника, що викликані
тимчасовою непрацездатністю TRAINING.ACADEMY з наступних причин: планові чи позапланові технічні чи профілактичні
роботи, технічні перебої інтернет-провайдерів, комп’ютерних мереж, сервісів, серверів чи засобів, а також противоправні
дії третіх осіб (з умислу, без умислу чи з необережності), дії самого Користувача чи форс-мажорні обставини. При цьому
Виконавець бере на себе зобов’язання докласти максимум зусиль для відновлення працездатності TRAINING.ACADEMY в
найкоротші строки. Адміністрація забезпечує функціонування TRAINING.ACADEMY в цілодобовому режимі, проте не
гарантує відсутність перерв, пов’язаних з технічними неполадками чи проведенням профілактичних робіт.
7.6. У разі закінчення терміну чинності, припинення дії або розірвання цього Договору, Сторони не звільнюються від
відповідальності та своїх зобов'язань, якщо такі мали попередню природу, наприклад нарахована Вартість послуг за
користування Замовником послугами Виконавця до моменту розірвання договору повинна буди оплачена Замовником.
7.7. Виконавець не гарантує та не несе відповідальності за будь-які результати надання Послуг за цим договором.
8. Форс-мажорні обставини
8.1. У цьому Договорі форс-мажорні обставини (дії непереборної сили, яка не залежить від волі Сторін) означають наступне:
природні лиха, такі як пожежі, вибухи, повені, землетруси, та війна, громадянська війна, державний переворот, громадські
заворушення, блокади, зміни в чинному законодавстві, що затверджені державними чи місцевими органами виконавчої
влади та інші подібні обставини, що виходять за межі контролю Сторін, і які роблять неможливими для Сторін виконання
своїх зобов’язань згідно даного Договору.
8.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин, які роблять неможливим виконання Сторонами своїх зобов’язань, згідно
цього Договору, Сторона, що зазнала впливу таких форс-мажорних обставин, буде звільнена від виконання обов’язків по
даному Договору на час дії форс-мажорних обставин, за умови, що Сторона, яка зазнала впливу таких форс-мажорних
обставин повідомить, у письмовій формі, іншу Сторону протягом 10 днів після виникнення форс-мажорних обставин,
надаючи незалежне підтвердження наявності форс-мажорних обставин.
9. Особливі умови
9.1. За бажанням Замовника, цей Договір може бути оформлений Сторонами в письмовій формі. У випадку, якщо Замовнику
необхідний роздрукований та підписаний Виконавцем примірник Договору, Замовник друкує та підписує зі свого боку
чинну редакцію Договору у двох ідентичних примірниках та надсилає обидва примірники поштою цінним листом чи з
кур’єром чи передає їх особисто на адресу Виконавця, попередньо погоджену з Виконавцем. Виконавець зобов’язується
підписати зі свого боку Договір, що повністю відповідає чинній редакції Договору, опублікованій в мережі Інтернет за
адресою https://training.academy/agreement_platform, та повернути Замовнику один його примірник поштою цінним
листом (або передати особисто в руки) за адресою місцезнаходження Замовника, котру останній зобов’язується письмово
повідомити Виконавцю.
9.2. Замовник погоджується, що реєстраційні дані (Ім’я, Прізвище, номер телефону, e-mail) внесені ним на TRAINING.ACADEMY
є правдивими та зобов’язується самостійно слідкувати за їх актуальністю. Будь-які повідомлення направлені Виконавцем
на зареєстровані Замовником контактні дані вважаються відправлені правильним способом та доведені до відома
Замовника в момент доставки таких повідомлень.
10. Вирішення суперечок
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10.1.
Сторони будуть намагатися вирішувати всі розбіжності і спори, які можуть виникнути відносно цього Договору або у
зв’язку з цим Договором шляхом переговорів. При неможливості вирішення таких спорів або розбіжностей шляхом
переговорів, вони підлягають передачі на розгляд і остаточне вирішення, встановленому чинним законодавством України.
10.2.
Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.
11. Адреси та реквізити Виконавця
ВИКОНАВЕЦЬ:
Назва:

ФОП Новосад Федір Миколайович

Рахунок:

26005052609471, ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711.

Ін. Номер:

3207218659

Платник єдиного податку 3 групи зі ставкою 5%
Тел.: +380504444000
agreement@training.academy
ФОП Новосад Федір Миколайович
___________________ Ф.М. Новосад
М.П.

Додаток №1
До Договору про надання послуг з розміщення інформації

Київ, 2020

Вартість послуг з розміщення інформації на веб-ресурсі TRAINING.ACADEMY
1.

Розрахунок щомісячної вартості Послуг, яку Замовник сплачує Виконавцю:
Вартість Послуг/місяць, (грн., без ПДВ) = Комісія (C) + SMS-Інформування (S) + E-mail-Інформування (E)
1.1. Комісія з продажів у звітному місяці:
1.1.1.
1.1.2.

1.1.3.

C = (T – T1) * K, грн. без ПДВ

T (грн.) – загальний оборот Замовника на https://training.academy у звітному місяці;
T1 (грн.) – оборот Замовника на https://training.academy у звітному місяці, отриманий від оплачених Замовлень з
власних джерел трафіку Замовника. Для ідентифікації власного трафіку, Замовник повинен генерувати промокоди,
віджети і посилання зі спеціальним параметром - UTM-міткою Замовника (utm_source=expert) та розповсюджувати їх у
власних маркетингових кампаніях на сторонніх ресурсах.
К = 20%

1.2. Щомісячна плата за використання Замовником системи смс інформування своїх клієнтів розраховується наступним чином:
S = NS * VS, грн. без ПДВ
1.2.1.
1.2.2.

NS – кількість смс повідомлень у звітному місяці, де 1 смс = 70 символів;
VS – фіксована вартість смс повідомлення встановлена оператором-партнером у звітному місяці
(https://smsc.ua/tariffs)

1.3. Щомісячна плата за використання Замовником системи e-mail інформування своїх клієнтів понад пакет розраховується наступним
чином:
E = NE * VE, грн. без ПДВ
1.3.1.
1.3.2.
2.

NE – кількість e-mail повідомлень у звітному місяці
VE – фіксована вартість одного e-mail повідомлення. Якщо N<1000, тоді S=0 грн., якщо Якщо N>1000, тоді S=0,05 грн.

Сторони домовились, що Замовнику надається пільговий період 15 днів з моменту реєстрації на TRAINING.ACADEMY, протягом якого
Комісія з продажів НЕ СТЯГУЄТЬСЯ.
ВИКОНАВЕЦЬ:
Назва:
ФОП Новосад Федір Миколайович
Рахунок:
26005052609471, ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711.
Ін. Номер:
3207218659
Платник єдиного податку 3 групи зі ставкою 5%
Тел.: +380504444000

agreement@training.academy
ФОП Новосад Федір Миколайович

___________________ Ф.М. Новосад
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