
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ БОЙЧЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА (далі -

"Виконавець"), що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України, 
реєстраційний номер облікової картки платника податків - 2740308806, пропонує 
необмеженому колу фізичних і юридичних осіб укласти цей Договір про надання 
послуг (далі - "Договір") на нижчевикладених умовах:

1. ТЕРМІНИ

1. Акцепт - повне, безумовне і беззастережне прийняття Користувачем умов
Публічної оферти даного Договору.

2. Контент - виражений в цифровому форматі, комплекс освітньо-

консультаційних послуг, спрямованих на передачу Користувачам інформації
по заданій темі з метою надання можливості для формування певного
ставлення до аналізованого предмету, а також вироблення певних навичок
в досліджуваній сфері діяльності.

3. Користувач - фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку, що є кінцевим
споживачем Послуги і отримує Контент на Ресурсах.

4. Послуга(и) - надання Виконавцем повного доступу в дистанційній високо

технологічній формі до Контенту (відповідно до визначення вище),
розташованого на Ресурсах, кінцевому користувачеві (далі - "Користувач"), в
порядку і на умовах, визначених цим Договором.

5. Публічна оферта - пропозиція Виконавця , адресована необмеженому колу
фізичних і юридичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей
Договір на певних умовах.

6. Сайт Виконавця - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою
www.academy.boosta.biz, яка є офіційним джерелом інформування
Користувачів про Виконавця та Послуги, які їм надаються.

7. Сторони - Виконавець і Користувач.

8. Ресурси – Сайт Виконавця, будь-які інші платформи та ресурси в мережі
інтернет, за допомогою яких Користувачеві надаватиметься Послуга та
через які відбуватиметься проходження Контенту або на яких буде
розташований Контент, перелік яких разом із інструкціями щодо доступу
буде повідомлено Виконавцем Користувачеві після здійснення оплати за
Послуги.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві повний доступ
до Контенту на Ресурсах, а саме організувати проходження Користувачем
Контенту на платній основі, відповідно до умов цього Договору, а
Користувач зобов'язується прийняти та здійснити оплату таких Послуг.
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2. Користувач зобов'язується оплатити Виконавцю вартість повного доступу до 

Контенту на Ресурсах. 
 

3. Сторони домовилися, що детальний зміст Контенту (теми, формат, 
тривалість, вартість і т.д.) узгоджується Сторонами в Програмі Контенту, яка 
розміщується на Сайті Виконавця або в інший спосіб повідомляється 
Користувачеві. 

 
4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових 

чи інших результатів в діяльності Користувача після застосування ним 
пройденого контенту. 

 
5. Сторони погоджуються, що до Виконавця немає ніяких претензій за 

результативність застосування Користувачем, отриманих в результаті 
прослуховування / перегляду Контенту, знань і навичок. Будь-які результати, 
отримані в результаті використання цих знань і навичок, цілком і повністю 
залежать від Користувача. 

 
 

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 
1. Послуга з надання повного доступу до Ресурсів виявляється шляхом 

надання доступу Виконавцем до платної частини Контенту.  
 

2. Акцептом даного Договору визнається подання Користувачем форми 
реєстрації на Сайті Виконавця, із зазначенням імені та прізвища 
Користувача, контактних даних та іншої передбаченої формою реєстрації 
інформації тощо, що означає повне і беззастережне прийняття 
Користувачем умов цього Договору, і прирівнюється до власноручного 
підпису Користувача під Договором. В  інших випадках, акцептом даного 
Договору визнається оплата Користувачем вартості Послуг, яка означає 
повне і беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору, і 
прирівнюється до власноручного підпису Користувача під Договором. 

 
3. Порядок акцепту: 

 
3.1. Користувач вводить свої ім’я та прізвище, контактні дані та іншу 
передбачену формою реєстрації інформацію на Сайті Виконавця, 
отримує інструкції та додаткову інформацію щодо оплати через 
надані ним у формі реєстрації контактні дані (зокрема, але не 
виключно, через електронну пошту, повідомлення у відповідному 
месенджері або в інший обумовлений Виконавцем спосіб), та 
здійснює оплату вартості Послуг. 
 
3.2. Після підтвердження Виконавцем оплати Оферта вважається 
дійсною. 
 
3.3. Початком надання Послуг є момент повідомлення Користувачеві 
інструкцій щодо доступу до Контенту (зокрема, але не виключно, 
через електронну пошту, повідомлення у відповідному месенджері 
або в інший обумовлений Виконавцем спосіб). Послуга вважається 

http://www.academy.boosta.biz/
http://www.academy.boosta.biz/


наданою з моменту надання Виконавцем всієї інформації і виконання 
всієї програми, передбачених у відповідній Програмі Контенту. 

 
 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

 
1. Виконавець має право: 

1. Отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання 
Послуг за цим Договором; 

2. Отримувати за надані Послуги оплату в розмірі і строк, передбачені 
цим Договором та відповідною Програмою Контенту. 

3. Скасовувати, змінювати, переривати або переносити будь-який 
Контент. 

4. Опубліковувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем 
в процесі проходження Контенту, без будь-яких обмежень. 

 
2. Виконавець зобов'язується: 

1. Надавати Користувачу повний доступ до Контенту, відповідно до 
цього Договору та відповідної Програми Контенту. 

2. Інформувати Користувача про права та обов'язки Користувача при 
отриманні Послуг. 

 
 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА 
 

1. Користувач має право: 
1. Отримувати повний доступ до Контенту, який передбачає отримання 

Послуг відповідно до Програми Контенту. 
 

2. Користувач зобов'язується: 
1. Своєчасно вносити плату за Послуги в розмірі і в строк, встановлений 

цим Договором та Програмою Контенту. 
2. Виконувати вимоги законодавства України та вимоги цього Договору 

щодо надання Послуг. 
3. За будь-яких обставин не надавати, не передавати, не розголошувати 

третім особам доступ до Ресурсів і Контенту. Доступ до Ресурсів та 
можливості проходження Контенту згідно з цим Договором 
Виконавцем надаються виключно Користувачу. 

4. За будь-яких обставин не розголошувати інформацію, яка відноситься 
до комерційної таємниці Виконавця, враховуючи та поважаючи 
авторські права Виконавця. 

5. Утриматися в процесі проходження Контенту від дій, які: 
5.1. можуть перешкодити іншим Користувачам; 
5.2. можуть завдати шкоду Ресурсам і Контенту, матеріальним 
цінностям і програмному забезпеченню інших Користувачів та/або 
Виконавця; 
5.3. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших 
Користувачів, в тому числі шляхом розміщення інформації в мережі 
Інтернет, друкованих виданнях, розсилках або іншим способом, який 
має публічний характер; 
5.4. націлені на копіювання Контенту Виконавця шляхом 
використання аудіо- або відео-апаратури або без такої, його 



розповсюдження або передання третім сторонам без дозволу
Виконавця.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

1. Загальна вартість Послуг, наданих Користувачу за цим Договором, складає
загальну суму сплаченого Користувачем Контенту.

2. Вартість конкретного Контенту визначається Виконавцем на сторінці
Контенту, яка розміщується на Сайті Виконавця, визначається у Програмі
Контенту або повідомляється Користувачеві в інший спосіб.

3. Вартість передбачених цим Договором Послуг, сплачується Користувачем в
безготівковій формі відповідно до інструкцій Виконавця, які можуть містити,
зокрема, посилання на сторінку оплати.

4. Користувач оплачує отримання Контенту за допомогою онлайн системи
оплати «ВЕЙ ФОР ПЕЙ». Контент стає доступним Користувачеві за три
календарні дні до початку проходження Контенту відповідно до Програми
Контенту.

5. Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Контенту і не
може змінюватися.

7. ВІДМОВА КОРИСТУВАЧА ТА ПОВЕРНЕННЯ ОПЛАТИ

1. Користувач має право відмовитися від проходження Контенту (доступ до
записів, онлайн-івентів і іншого платного Контенту) протягом чотирнадцяти
(14) календарних днів з моменту оплати. На розсуд Виконавця, період 
відмови в окремих випадках може становити чотирнадцять (14) календарних 
днів від початку користування Послугами, тобто, з першого дня 
проходження Контенту.

2. Якщо Користувач вже почав користуватися Послугами протягом періоду
відмови (наприклад, взяв участь в одному або декількох онлайн-івентах або
ж отримав посилання для перегляду або завантаження записів), Виконавець
утримає з внесеної ним суми вартість послуг, фактично наданих на момент
оформлення запиту на повернення. В такому випадку, сума повернення
визначається як різниця між загальною вартістю Послуг і вартістю фактично
спожитих послуг.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань за цим
договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного
законодавства України.

2. Виконавець не несе відповідальності за побічні, фактичні, непрямі або прямі
збитки, прямо або побічно упущену вигоду або неотримання доходів, втрату
даних, експлуатаційних якостей або інших нематеріальних цінностей,
пов'язаних а) з доступом Користувача до Послуг і їх використанням або
неможливістю такого доступу або використання; б) з матеріалами або



поведінкою, в тому числі ганебною, образливою або незаконною, будь-якої 
третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або 
зміною матеріалів Користувача або інформації. 

 
3. Користувач погоджується, що обмеження відповідальності, яке викладено в 

цьому Договорі, відображає розумний і справедливий розподіл ризиків, а 
також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну 
плату. 

 
4. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, 

повинен бути переданий до суду протягом строку позовної давності в 
розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, в іншому 
випадку така підстава вважається недійсною. 

 
5. Користувач погоджується з тим, що в разі невчасного внесення оплати 

Користувачем, Виконавець має право не тільки припинити надання послуг 
та доступ до Контенту до моменту здійснення оплати, але і припинити цей 
Договір. 

 
6. У разі порушення Користувачем цього Договору та використання матеріалів 

Контенту не в особистих цілях, поширення матеріалів Контенту в будь-який 
спосіб і незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей 
Договір в односторонньому порядку, заблокувати користувачеві доступ до 
Контенту і / або Сайту Виконавця, без повернення сплачених Користувачем 
за Контент коштів. 

 
7. Користувач зобов'язується не копіювати або передавати, розповсюджувати 

в інший спосіб будь-яку інтелектуальну власність Виконавця, текст та 
матеріали Контенту, завдання Контенту, дизайн Контенту, доступний код 
Контенту, отриману під час проходження Контенту інформацію третім 
особам.У разі порушення цього пункту, Користувач зобов'язується 
компенсувати Виконавцеві усі прямі збитки, які виникли внаслідок такого 
копіювання або передачі, розповсюдження в інший спосіб. 
 

 
9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

 
1. Виконавець надає Користувачу обмежену, персональну, невиключну і 

відкличну ліцензію на використання Послуг і Контенту. Контент, що 
надається в рамках Послуг або на Сайті, Користувач може використовувати 
тільки для особистого некомерційного використання. 

 
2. Всі права інтелектуальної власності на Контент належать Виконавцю. 

 
3. Зазначена в цьому Договорі ліцензія дає Виконавцю право надавати 

матеріали Користувача іншим Користувачам, які в подальшому будуть 
купувати Послуги Виконавця.  

 
 

10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
 



1. Сторони встановили, що будь-які спори і претензії будуть вирішуватися
сторонами шляхом переговорів.

2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який
зареєстрований і діє за законодавством України, місце проживання якого
також зареєстровано в Україні.

3. Акцептуючи дану Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки,
пов'язані з даним Договором, будуть розглядатися відповідно до
законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач
також погоджується, що всі такі суперечки знаходяться у виключній
компетенції судів України.

4. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її
інших положень від цього не втрачається.

5. У всіх випадках, які не передбачені цією офертою, Сторони керуються
чинним законодавством України.

6. Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті
Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем.

7. Виконавець має право в будь-який час внести зміни і / або відкликати
Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем
змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого
тексту на Сайті Виконавця, якщо інший термін вступу змін в силу не
визначений безпосередньо в тексті зміненої Публічної Оферти.

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ВИКОНАВЦЯ

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ

БОЙЧЕНКО ІННА МИКОЛАЇВНА,

реєстраційний номер облікової картки платника 

податків - 2740308806


