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ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР УНПКДО EXPERT EDUCATION
(відповідно до ст.633 Цивільного кодексу України)
Цей Публічний договір Українського Національного Порталу Комплексної Дистанційної Освіти EXPERT EDUCATION (надалі «Договір») укладається між компанією ТОВ «Царський Подарунок», у особі Директора Євсеєва Кирилла Юрійовича, який діє
на підставі Статуту (надалі - «Адміністрація») та особою, що успішно пройшла реєстрацію на веб-сайті
https://expert.education (надалі – «Портал») та розпочала користуватися Порталом (надалі – «Користувач»).
Акцептування (прийняття) цього Договору шляхом успішного проходження реєстрації на Порталі та початок використання
Порталу є повним та безперечним прийняттям умов цього Договору та усіх інших документів, посилання на які приведені у
цьому Договорі (надалі – «Пов’язані документи»). У цьому Договорі Користувач та Адміністрація надалі разом іменуються
«Сторони», а окремо «Сторона».
Цей Договір не є відплатним договором надання послуг, передачею прав на використання Порталу, ліцензійною угодою або
іншим договором, який має на меті оплату послуг Адміністрації, або винагороду Адміністрації, а являє собою сукупність
загальних правил та вимог, які регулюють використання Порталу Користувачем.
Приймаючи умови цього Договору, Користувач заявляє та гарантує, що він є дієздатним згідно із законодавством країни,
громадянином якої він є. У випадку реєстрації на Порталі недієздатної особи або особи з обмеженою дієздатністю, Договір
вважається прийнятим офіційним представником такої Сторони, якщо у встановлений законом термін Сторона (її офіційний
представник) не повідомила про незгоду з таким прийняттям належним чином (тобто письмово з посиланням на
вищезазначені обставини з моменту коли такій Стороні стало/могло стати відомо при такі обставини).
Сторони підтверджують, що цей Договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду, і жодна із Сторін не
посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди за істотними умовами Договору як на підставу вважати його
неукладеним або недійсним.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
«Портал» - інтерактивний програмний комплекс, що належить Адміністрації, включаючи веб-сайт, що розміщений у мережі
Інтернет за посиланням https://expert.education, призначений для використання Користувачем у відповідності до розміщених
на ньому умов та правил.
«Користувач» - фізична особа, зареєстрована на Порталі у якості Користувача та яка прийняла цей Договір та умови
Пов’язаних Документів. Для юридичних осіб, незважаючи на їх організаційно-правову форму та структуру власності,
обов’язковим є укладення індивідуального правового документу відповідно до ст.638 Цивільного кодексу України.
«Особистий кабінет» - персоналізований розділ Порталу, закритий для публічного доступу. Доступ до Особистого
Кабінету здійснюється шляхом введення на відповідній сторінці Порталу аутентифікаційних даних: логін та пароль.
«PayAllWays» – це плагін (платіжний агрегатор), інтелектуальна власність Адміністрації, за допомогою якого здійснюються
розрахунки на Порталі. Для використання PayAllWays, Користувач зобов’язаний прийняти договір-оферту PayAllWays та інші
документи, на підставі яких використовується PayAllWays.
1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Приймаючи умови цього Договору та створюючи Особистий Кабінет Користувача на Порталі, Користувач погоджується
виконувати та дотримуватись усіх правил та вимог щодо використання Порталу, умов Пов’язаних Документів, погоджується
із правилами та вартістю оплати послуг третіх осіб та правилами здійснення розрахунків у рамках Порталу, а Адміністрація
надає Користувачу доступ до Порталу на умовах цього Договору та Пов’язаних Документів.
1.2. Ні при яких умовах, Користувачу не надаються будь-які майнові інтелектуальні права відносно Порталу та його
програмного забезпечення, у тому числі плагіна PayAllWays. Відповідальність за порушення майнових інтелектуальних прав
Адміністрації, врегульована Законом України «Про авторське право і суміжні права» та передбачає юридичні та фінансові
санкції (ст.52 Закону України «Про авторське право і суміжні права»).
1.3. Детальний опис, перелік послуг та функціоналу Порталу, які доступні для використання Користувачем, викладено у
Особистому Кабінеті Користувача на Порталі, а також у Пов’язаних Документах. Усі положення Пов’язаних Документів
застосовуються до цього Договору, так само, якби вони були викладені у ньому як прямо, так і за допомогою посилання.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Користувач має право:
2.1.1. У будь-який час припинити використання Порталу;
2.1.2. Отримувати суми винагороди Користувача за допомогою PayAllWays на умовах зазначених у Пов’язаних Документах;
2.1.3. Використовувати функціонал Порталу у відповідності до його цільового призначення.
2.2. Користувач зобов’язаний:
2.2.1. Зареєструвати Особистий Кабінет у якості Користувача на Порталі;
2.2.2. Належним чином зберігати логін та пароль Користувача, які необхідні для захисту доступу до Порталу від
несанкціонованого використання третіми особами та негайно повідомляти Адміністрацію про будь-які випадки
несанкціонованого використання;
2.2.3. Оплачувати вартість Курсів (слід розуміти - об’єкти інтелектуальної власності) третіх осіб – Користувачів за допомогою
PayAllWays, з урахуванням комісії PayAllWays.
2.3. Адміністрація має право:
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2.3.1. Відмовити у використанні Порталу та заблокувати Особистий Кабінет Користувача (таке блокування передбачає також
блокування виплат на користь такого Користувача), якщо стане відомо, що Користувач порушив будь-яку з умов цього
Договору або Пов’язаних Документів, а також будь-яку з умов Договору та/або договору публічної оферти PayAllWays.
2.4. Безпека угод Користувачів
2.4.1. Забезпечення безпечних угод між Користувачами забезпечується за допомогою PayAllWays, який використовується
Користувачами для здійснення розрахунків.
2.5. Адміністрація гарантує:
2.5.1. Що має усі необхідні права для надання Користувачу можливості користуватися Порталом згідно цього Договору.
3. РОЗРАХУНКИ НА ПОРТАЛІ
3.1. Усі розрахунки при користуванні Порталом здійснюються Користувачем за допомогою PayAllWays у відповідності до
правил та умов, які встановлені для використання PayAllWays.
Користувачу необхідно прийняти умови договору-оферти PayAllWays (див. Пов’язані Документи).
3.2. Користувач, за допомогою PayAllWays, отримує оплату за свої розміщені та продані на Порталі Курси.
3.3. Приймаючи умови цього Договору, Користувач погоджується з тим, що розміщення Курсів на Порталі безкоштовне та усі
розрахунки здійснюються виключно за допомогою PayAllWays.
3.4. Користувач самостійно зобов’язаний сплачувати усі податки та збори, які застосовуються до будь-яких грошових
винагород, які отримані Користувачем за допомогою використання Порталу, та погоджується, що Адміністрація ні у якому
випадку не є податковим агентом Користувача згідно цього Договору або іншим чином.
3.5. Адміністрація забезпечує розміщення на Порталі сторінки оплати для здійснення Користувачами розрахунків за
допомогою PayAllWays, для внесення Користувачем необхідних для розрахунків реквізитів.
4. СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
4.1. Цей Договір набирає чинності у момент прийняття його умов Користувачем та діє у повному об’ємі до моменту
припинення користування Порталом Користувачем.
4.2. Користувач має право припинити доступ до Порталу та користування ним за своїм бажанням у будь-який час.
4.3. Адміністрація має право припинити дію цього Договору у односторонньому порядку у будь-який момент часу, на свій
власний розсуд, у тому числі у випадку порушення Користувачем будь-якого із положень Договору або будь-якого із
положень будь-якого Пов’язаного Документа.
5. ПОВ’ЯЗАНІ ДОКУМЕНТИ
5.1. Одночасно з прийняттям умов цього Договору та реєстрацією Особистого Кабінету на Порталі Користувач приймає
умови всіх документів, пов'язаних з цим Договором, які прямо регулюють умови використання Порталу, які включені до
цього Договору за допомогою посилання:
5.1.1. Правила Порталу УНПКДО EXPERT EDUCATION, доступні за посиланням:
https://expert.education/pluginfile.php/463/mod_page/content/26/_rules_ua_2.pdf ;
5.1.2. Політика Конфіденційності Порталу УНПКДО EXPERT EDUCATION, доступна за посиланням:
https://expert.education/pluginfile.php/463/mod_page/content/26/privacy_policy_ua_3.pdf ;
5.1.3. Політика Вирішення Спорів Порталу УНПКДО EXPERT EDUCATION, доступна за посиланням:
https://expert.education/pluginfile.php/463/mod_page/content/26/dispute_resolution_policy_ua_4.pdf ;
5.1.4. Договір-оферта PayAllWays , доступна за посиланням:
https://expert.education/pluginfile.php/463/mod_page/content/26/public_offer_ua_5.pdf
5.2. Приймаючи умови цього Договору та реєструючи Особистий Кабінет на Порталі, Користувач підтверджує, що він
приймає усі умови Пов’язаних Документів, у тому числі відповідальність за порушення їх положень. Користувач бере
зобов’язання дотримуватися умов та вимог таких Пов’язаних Документів впродовж усього строку дії цього Договору.
5.3. Пов’язані Документи можуть встановлювати відповідальність за порушення як їх положень, так і цього Договору.
Користувач зобов’язується дотримуватися умов, приймати відповідальність та вимоги таких Пов’язаних Документів впродовж
усього строку дії цього Договору.
6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України.
6.2. Користувач і Адміністрація погоджуються підкоритися виключній юрисдикції компетентних судів України щодо вирішення
будь-яких правових питань, що виникають з цього Договору.
6.3. Адміністрація залишає за собою право будь-яким чином змінювати цей Договір, а також час від часу встановлювати нові
або додаткові правила, політики або умови щодо Порталу, повідомляючи або не повідомляючи Користувача про це.
Адміністрація має право повідомити Користувача про поправки, внесені до цього Договору, надіславши електронного листа
на адресу електронної пошти, вказану в Особистому Кабінеті Користувача, або розмістивши повідомлення на Порталі.
Користувач одноосібно несе відповідальність за регулярне ознайомлення з цим Договором. Використання Користувачем
Порталу або будь-якої його частини після того, як будь-які зміни в цьому Договорі були відображені в повідомленні на
Порталі або іншим чином стали доступними для ознайомлення, буде вважатися повною згодою Користувача з такими
змінами. Якщо Користувач не згоден з будь-якими з таких змін, він має право припинити використання Порталу.
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6.4. Користувач погоджується з тим, що Користувач не є працівником, співробітником, агентом Адміністрації, і що
Користувач не має права представлятися таким.
6.5. Користувач не має права переуступати свої права і обов'язки за цим Договором повністю або частково. Адміністрація
має право переуступити цей Договір або будь-які свої права і обов'язки по ньому без згоди Користувача в будь-який час.
6.6. Ні в якому разі Адміністрація не нестиме відповідальність за будь-яке невиконання зобов'язань, що виникає внаслідок
причин, які об'єктивно не піддаються контролю Адміністрації, в тому числі без обмежень: стихійних лих, воєн, тероризму,
повстань, ембарго, дій цивільних або військових властей, пожеж, повеней, аварій, страйків або нестачі транспортних
засобів, палива, енергії, робочої сили або матеріалів, а також, Адміністрація не несе відповідальності за dos-атаки і (або)
інші атаки на Портал, влаштовані третіми особами, і їх наслідки, за технічні проблеми хостинг-провайдера, що вплинули на
працездатність Порталу, а також, за недоступність Порталу з якоїсь іншої причини, не пов'язаної прямо з діями Адміністрації.
7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
7.1. Якщо у Користувача виникають будь-які коментарі або питання щодо здійснення Користувачем використання Порталу,
Користувач може звернутися до Адміністрації, використовуючи наступну контактну інформацію для зв'язку з Адміністрацією:
ТОВ "Царський Подарунок", вул. Полтавський Шлях 4, оф.412, м.Харьків, Україна, 61052.
Тел.: +380505940887; +380671229159
Email: info@expert.education
Директор Євсеєв Кирилл Юрійович
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