
ДОГОВІР 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 
(ПУБЛІЧНА   ОФЕРТА) 

 
Діє з 10 вересня 2020   року 
 
Місце укладання договору: місто Коломия, Україна  
 
Послуги надаються на території України 
 
Даний Договір про надання послуг є офіційною публічною офертою (публічним договором)           

відповідно до ст. 633, 641 та розділу 54 Цивільного Кодексу, умови якої є однакові для всіх осіб.  
Перебуваючи на цьому вебсайті https://nazarkachurak.com/, Ви підтверджуєте, що прочитали та          

прийняли зазначені нижче умови, а отже, створили Договір між фізичною особою – підприємцем Качураком              
Назаром Васильовичем (Далі «Виконавець», «ми», «наші») та Вами, відповідно до якого Ви погоджуєтесь             
дотримуватися положень та умов Договору і використовуєте цей вебсайт лише відповідно до цього Договором.              
Якщо ви не погоджуєтесь з будь-якою частиною цього Договору, вам не рекомендується отримувати доступ до               
цього вебсайту. 

 
ТЕРМІНИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ 

1. Акцепт — надання Замовником повної і безумовної згоди Виконавцю на пропозицію укласти            
даний Публічний договір на умовах, передбачених ним, що оформляється одним із способів, запропонованих             
Замовнику Виконавцем. 

2. Оферта — пропозиція Виконавця, адресована будь-якій фізичній або юридичній особі укласти з            
ним договір на умовах, які передбачені цим договором. Оферта набуває чинності з моменту її розміщення на                
Сайті.  

Цей Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем від Замовника замовлення на            
Послуги.  

3. Замовлення — перелік послуг, замовлені Замовником способом, визначеним Виконавцем.  
4. Замовник — фізична або юридична особа, яка здійснює оплату грошима і є набувачем Послуги. 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. Цей Договір про надання послуг (далі «Договір») є публічною офертою фізичної особи –              

підприємця Качурака Назара Васильовича, який проживає в Україні. Виконавець надає послуги, які зазначені             
на цьому сайті.  

1.2. Договір є офіційним документом та опублікований на вебсайті Виконавця за адресою:            
https://nazarkachurak.com/. 

1.3. Для отримання доступу та перегляду цього вебсайту не існує обов'язкового мінімального віку;             
однак, ми радимо, щоб кожен, хто не досяг 18-річного віку, отримав батьківську згоду на використання наших                
послуг та на подання інформації про кредитну картку під час розміщення замовлення. Ми рекомендуємо, щоб               
батьки та опікуни контролювали використання вебсайту своїми дітьми.  

 
2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ЗМІСТ 
Вся інформація та вміст, надані Виконавцем, захищені авторськими правами та іншими відповідними            

законами. Ви погоджуєтеся, що ви не відтворюватимете, не змінюватимете; не будете декомпілювати,            
розбирати або отримувати вихідний код вебсайта. Ви матимете право користуватися цим вебсайтом            
https://nazarkachurak.com/, за умови, що Ви не змінюєте матеріали чи не вилучаєте будь-які повідомлення про              
авторські права та інші права власності у матеріалах. Ви не можете розповсюджувати та копіювати такі               
матеріали без письмового дозволу власника авторських прав.  

 
3. ЗВ'ЯЗКИ З ТРЕТІМИ ОСОБАМИ 
Ми можемо надавати посилання на сторонні сайти, які можуть Вас зацікавити. Ми не контролюємо              

вміст чи доступність зазначених сайтів і не несемо відповідальності за будь-який вміст на цих сторонніх               

https://nazarkachurak.com/
https://nazarkachurak.com/
https://nazarkachurak.com/


сайтах. Ви несете відповідальність за читання та розуміння кожного сайту та інших правил та умов їх                
використання. Якщо у вас є які-небудь питання або занепокоєння стосовно цих сторонніх сайтів, зверніться до               
вебмайстра відповідного сайту або адміністратора сайту. 

 
4. ПРО ВАШІ ДАНІ  
Відповідно до Договору, Ви гарантуєте, що Ви не будете використовувати будь-які засоби та/або             

здійснювати будь-яке шахрайство, іншу незаконну діяльність.  
Ми зберігаємо інформацію про Ваше замовлення, таку як дані про обсяг, вид послуг, оплату та               

виставлення рахунків, а зберігання завантажених файлів не є обов'язковим. Ви завжди повинні зберігати власні              
копії всіх завантажених або іншим чином наданих нам файлів. 

 
5. УМОВИ ОПЛАТИ  
Усі ціни вказані у гривні, а плата повинна супроводжувати кожне замовлення. Плата за перегляд та               

доступ до вебсайту не стягується. Ціни на продукти та послуги, що пропонуються, можуть періодично              
змінюватися без попереднього повідомлення на наш розсуд після розміщення на вебсайті           
https://nazarkachurak.com/.  

Ви також погоджуєтеся сплатити всі збори та витрати, пов'язані з Вашими замовленнями, які             
включають без обмеження податки, імпортні мита, податки на додану вартість та митне оформлення, якщо такі               
є. Умови оплати будуть здійснюватися через онлайн-операції з кредитними/дебетовими картками через           
Wayforpay, Fondy, якщо не зазначено інше. Виконавець не нестиме відповідальності за будь-які втрати, які              
можуть виникнути від несанкціонованого використання Вашої банківської картки будь-якою іншою стороною.           
Підтвердження електронного замовлення буде надіслано на Вашу адресу електронної пошти після того, як             
Ваше замовлення було зафіксовано в нашій системі (у разі надання такого адресу). У разі відсутності Вашої                
електронної пошти, підтвердження електронного замовлення буде надіслано на обраний Вами засіб зв’язку            
Telegram, Viber, WhatsApp, Messenger.  

 
6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПРОЦЕДУРА ОПЛАТИ 
6.1. Оплата послуг за цим Договором здійснюється в порядку, передбаченому цим Договором. 
6.2. Ви несете виключну відповідальність за точність платежів. Момент оплати вважається після            

отримання коштів на рахунок Виконавця. 
6.3. Виконавець залишає за собою право змінювати тарифи на свій розсуд. 
6.4. Плата за послуги Виконавця не включає ставки банку. 
6.5. Відшкодування та повернення грошових коштів і скасування транзакції умовами Договору не            

передбачено.  
 
7. УМОВИ НАДАННЯ  ПОСЛУГ 
7.1. Термін надання послуг починається з дати отримання Виконавцем всього необхідного обсягу            

інформації від Замовника, та за умови оплати Замовником послуг (за необхідності). 
7.2. Замовник повинен буде здійснити всі платежі, що підлягають оплаті протягом дії Договору. 
7.3. У разі несвоєчасної оплати Замовника за замовлені послуги, Виконавець залишає за собою право              

не надавати послуги, призупинити або не виконувати взяті на себе зобов'язання і при цьому не несе                
відповідальності за можливі наслідки таких дій.  

Право власності на результат послуги переходить до Замовника у момент повного розрахунку з             
Виконавцем.  

 
8. ОБМЕЖЕННЯ ГАРАНТІЙ ТА ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (DISCLAIMERS) 
8.1. Ви підтверджуєте своє розуміння, що: 
8.1.1. Оплата за послуги не повертається і не підлягає відшкодуванню. 
8.1.2. Усі оплати, послуги, документи, рекомендації та звіти є конфіденційними. 
8.1.3. вебсайт https://nazarkachurak.com/ і його вміст надаються "ЯК Є" без будь-яких гарантій,            

виражених або неявних, в тому числі, але не обмежуючись, гарантій комерційної сумісності, придатності для              
конкретної мети. Хоч ми докладаємо всіх зусиль, щоб точно показати властивості послуг, ми не гарантуємо,               
що описи послуг є точні, надійні та безпомилкові.  
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8.1.4. Ви розумієте, що вебсайт https://nazarkachurak.com/ час від часу може бути тимчасово            
недоступним. 

8.1.5. Виконавець надає послуги лише для особистого використання. Наскільки це дозволено законом,            
Виконавець виключає всі передбачувані гарантії, умови або інші умови, і він не буде нести відповідальності за                
будь-які збитки (у тому числі втрата прибутку, бізнесу, доходи, контракти чи втрачені витрати), або будь-які               
спеціальні, прямі або непрямі збитки, якщо вони будуть завдані.  

Відповідальність Виконавця згідно Договору для будь-якої претензії обмежується двадцятьма         
гривнями.  

 
9. ГАРАНТІЇ 
9.1. Всі Сторони даного Договору визнають, що цей Договір є законним, реальним та дійсним.  
 
10. ЗМІНИ ДО ДОГОВОРУ 
10.1. Виконавець залишає за собою право будь-коли змінювати, оновлювати, додавати, видаляти,           

переглядати та змінювати цей Договір та умови надання послуги без попереднього і подальшого повідомлення              
про це Замовника.   

10.2. Зміни набирають чинності в день публікації даного Договору на вебсайті           
https://nazarkachurak.com/. 

10.3. Чинна редакція даного Договору доступна (опублікована) в мережі Інтернет за адресою:            
https://nazarkachurak.com/oferta. 

 
11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
11.1. Ваші зауваження щодо послуг, надані Виконавцем, беруться до уваги протягом 2 (робочих) днів              

з дати виникнення недоліків та через електронну пошту https://nazarkachurak.com/. 
11.2. Сторони застосовуватимуть всі розумні зусилля, щоб врегулювати шляхом переговорів будь-які           

спори, що виникають з цього Договору. 
11.3. Питання, що виникають в результаті тлумачення та застосування цього Договору і не             

регулюються ним, регулюються чинним законодавством України.  
 
12. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ. 
12.1. Сторони погоджуються, що кожен повинен зберігати та не розголошувати будь-яку           

конфіденційну або комерційну інформацію, отриману від іншої Сторони під час дії цього Договору.  
12.2. Ні Виконавець, ні Замовник без попередньої письмової згоди іншої сторони не надаватимуть             

будь-якій третій стороні будь-яку інформацію про конфіденційну та комерційну інформацію та матеріали            
іншого, в тому числі, але не обмежуючись цим, бізнес-процеси або спосіб роботи іншої сторони, які можуть                
бути виявлені в результаті або у зв'язку з цим Договором та / або Послугами, крім випадків, передбачених                 
законодавством, тією мірою, в якій така інформація може стати загальнодоступною. 

12.3. Стаття 12.2. продовжує діяти навіть після закінчення дії Договору. 
 
13. ЗАКОНОДАВСТВО 
13.1. Цей Договір буде тлумачитися відповідно до законів України.  
13.2. Для всіх питань, не охоплених цим Договором, Сторони регулюються законами України. 
 
14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
14.1. Заголовки вставляються лише для зручності сторін і не підлягають розгляду при інтерпретації             

Цього Договору. Слова в єдиному значенні включають множину і навпаки. 
14.2. Цей Договір буде використовуватись на користь та бути обов'язковою для відповідних            

виконавців, адміністраторів, правонаступників Виконавця та Вас, як замовника. 
14.3. Цей Договір являє собою повну угоду між сторонами, і немає будь-яких інших пунктів або               

положень, як усних, так і письмових. Сторони цього Договору зазначають, що жоден з них не зробив жодних                 
заяв щодо предмета цього Договору, крім тих уявлень, які конкретно викладені в цього Договору. 

14.4. Ви гарантуєте, що: 
а) повністю ознайомилися з умовами Оферти; 
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б) повністю розумієте предмет і умови Оферти; 
в) повністю розумієте значення та наслідки своїх дій щодо укладання та виконання публічної             

пропозиції. 
14.5. Ви маєте всі права та повноваження, необхідні для укладання та виконання цього Договору. 
14.6. Ви можете в будь-який час в односторонньому порядку відмовитись від послуги Виконавця. У              

випадку Вашої односторонньої відмови від послуги Виконавця, оплата за послуги не підлягає відшкодуванню. 
 
15. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
15.1. Фізична особа — підприємець Качурак Назар Васильович 
Адреса:  
Україна, 78255, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, село Ценява, вулиця Гостинець, будинок           

67 
Телефон: +380685520273  
Адреса електронної пошти: kachuraknazar@gmail.com 
РНОКПП - 3322604635 
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