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Товариство з обмеженою 

відповідальністю «МЕРЕЖНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ», в особі директора 

Штомпеля Олексія Вячеславовича, який діє 

на підставі Статуту з однієї сторони (далі – 

Академія), та фізична особа, яка звернулася 

до Академії для отримання освітніх послуг 

(далі – Клієнт), в подальшому разом 

Сторони,  а кожна окремо - Сторона, уклали 

цей Публічний договір про надання 

освітніх послуг (далі – Договір) про 

наступне: 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «СЕТЕВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ», в лице директора 

Штомпеля Алексея Вячеславовича, 

действующего на основании Устава с 

одной стороны (далее - Академия) и 

физическое лицо, обратившееся в 

Академию для получения образовательных 

услуг (далее - Клиент), в дальнейшем 

вместе Стороны, а по отдельности - 

Сторона, заключили настоящий 

Публичный договор о предоставлении 

образовательных услуг (далее - договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет договору 

 

1.1. Академія в порядку та на умовах 

визначених цим Договором зобов’язується 

надати Клієнту освітні послуги (в тому 

числі навчання),  в рамках програми курсів 

навчання (далі – Курс), перелік та опис яких 

зазначено на офіційному сайті Академії 

https://nt.ua/ (далі – Сайт), в розділі 

«Академія», а Клієнт зобов’язується 

прийняти та оплатити надані  послуги. 

1.2. Послуги надаються віддалено, за 

допомогою мережі Інтернет. 

 

 

2. Права та обов’язки Сторін 

 

2.1. Права Академії: 

2.1.1.  на оплату наданих послуг; 

2.1.2. припинити надання послуг в разі 

порушення Клієнтом графіку оплати 

послуг;  

2.2. Обов’язки Академії: 

2.2.1. Надати послуги якісно та в повному 

обсязі 

2.2.2. Надавати послуги, залучивши 

кваліфікованих інструкторів. 

2.2.3. Надати Клієнту навчальні послуги в 

обсязі, встановленому для відповідної 

програми/курсу; 

2.2.4. Забезпечити підтримку з 

адміністративних питань працівниками 

Академії в робочі дні з 09-00 до 18-00 год. 

1. Предмет договора 

 

1.1. Академия в порядке и на условиях, 

определенных данным Договором 

обязуется предоставить Клиенту 

образовательные услуги (в том числе 

обучение) в рамках программы курсов 

(далее - Курс), перечень и описание 

которых указано на официальном сайте 

Академии https://nt.ua/  (далее - Сайт) в 

разделе «Академия», а Клиент обязуется 

принять и оплатить оказанные услуги. 

1.2. Услуги предоставляются удаленно, с 

помощью сети Интернет. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Права Академии: 

2.1.1. на оплату предоставленных услуг; 

2.1.2. прекратить предоставление услуг в 

случае нарушения Клиентом графика 

оплаты услуг; 

2.2. Обязанности Академии: 

2.2.1. Предоставить услуги качественно и в 

полном объеме 

2.2.2. Предоставлять услуги, привлекая 

квалифицированных инструкторов. 

2.2.3. Предоставить Клиенту 

образовательные услуги в объеме, 

установленном для соответствующей 

программы / курса; 

https://nt.ua/
https://nt.ua/


2.2.5. Видати Клієнту Сертифікат про 

проходження Курсу за умови відвідання не 

менше 70%  занять, виконання не менше 

70% завдань та успішного складання 

підсумкового іспиту. 

2.2.6. Забезпечити підтримку та 

консультування за напрямком курсу 

протягом 6 місяців після його закінчення 

через форму комунікації в Особистому 

кабінеті. 

2.3. Права Клієнта: 

2.3.1. Одержати послуги відповідно до 

умов цього Договору; 

2.3.2. Відмовитись від даного Договору 

протягом першого календарного тижня 

надання Послуг. 

2.4. Обов’язки Клієнта: 

2.4.1. Забезпечити явку для отримання 

послуг. 

2.4.2. Своєчасно оплатити послуги. 

2.5. Клієнт гарантує, що матеріали та 

доступ до електронних ресурсів, які 

становлять інтелектуальну власність 

Академії, не будуть 

надаватися/передаватись будь-яким третім 

особам, копіюватися або іншим чином 

відтворюватися. 

2.6. Кожна з Сторін зобов’язується 

дотримуватися конфіденційності і не 

надавати третім особам інформацію щодо 

цього Договору, технічну та іншу 

інформацію, отриману від іншої сторони в 

процесі виконання цього Договору, без 

попередньої письмової згоди іншої 

сторони, за виключенням випадків, 

передбачених цим Договором та чинним 

законодавством України 

 

 

 

 

3. Порядок надання та приймання 

освітніх послуг 

 

3.1. Послуги надаються викладачами 

(тренерами), які мають відповідну 

кваліфікацію та досвід викладання. 

3.2. Послуги надаються в мережі Інтернет 

шляхом надання Клієнту доступу до 

вибраного ним Курсу (Навчальних 

матеріалів) через Особистий кабінет, який 

2.2.4. Обеспечить поддержку по 

административным вопросам работниками 

Академии в рабочие дни с 09-00 до 18-00 ч. 

2.2.5. Выдать Клиенту Сертификат о 

прохождении Курса при посещении не 

менее 70% занятий, выполнение не менее 

70% заданий и сдачи итогового экзамена. 

2.2.6. Обеспечить поддержку и 

консультирование по направлению курса в 

течении 6 месяцев после его окончания 

через форму коммуникации в Личном 

кабинете. 

2.3. Права Клиента: 

2.3.1. Получить услуги в соответствии с 

условиями настоящего Договора; 

2.3.2. Отказаться от настоящего Договора в 

течение первой календарной недели 

предоставления услуг. 

2.4. Обязанности Клиента: 

2.4.1. Обеспечить явку для получения 

услуг. 

2.4.2. Своевременно оплачивать услуги. 

2.5. Клиент гарантирует, что материалы и 

доступ к электронным ресурсам, которые 

составляют интеллектуальную 

собственность Академии, не будут 

предоставляться / передаваться любым 

третьим лицам, копироваться или иным 

образом воспроизводиться. 

2.6. Каждая из Сторон обязуется соблюдать 

конфиденциальность и не предоставлять 

третьим лицам информацию о данном 

Договоре, техническую и другую 

информацию, полученную от другой 

стороны в процессе исполнения данного 

Договора, без предварительного 

письменного согласия другой стороны, за 

исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Договором и действующим 

законодательством Украины. 

 

3. Порядок предоставления и приема 

образовательных услуг 

 

3.1. Услуги предоставляются 

преподавателями (тренерами), которые 

имеют соответствующую квалификацию и 

опыт преподавания. 

3.2. Услуги предоставляются в сети 

Интернет путем предоставления Клиенту 

доступа к выбранному им Курсу (Учебным 

материалам) через Личный кабинет, 



адмініструється Академією протягом 

строку дії цього договору. 

3.3. Перелік курсів, їх вартість, дата 

початку, тривалість навчання зазначаються 

на Сайті. 

3.4. Графік навчання та детальна програма 

курсу розміщуються в Особистому кабінеті 

Клієнта. 

3.5. Академія не несе відповідальність, 

якщо Клієнт з будь-яких причин пропустив 

семінар, вебінар, інші елементи Курсу, 

розраховані на їх сприйняття Клієнтом 

шляхом його участі в онлайн трансляції 

відповідно до Програми курсу. 

3.6.  Приймання-передача наданих послуг 

здійснюється в усній формі або на вимогу 

Клієнта шляхом оформлення Акту 

приймання-передачі наданих освітніх 

послуг  (далі – Акт приймання-передачі),  

який складається Академією в двох 

примірниках та надається Клієнту для 

підписання.  

3.6.1. Клієнт зобов’язаний підписати 

обидва примірника Акту приймання-

передачі або надати письмову мотивовану 

відмову від підписання Акту приймання-

передачі. 

3.6.2 У разі якщо Клієнт не надав письмову 

мотивовану відмову від підписання Акту 

приймання-передачі,  послуга вважається 

належним чином наданою Академією та 

належним чином прийнята Клієнтом. 

3.6.3. За наявності письмової мотивованої 

відмови від підписання Акту приймання-

передачі,  Академія протягом  7  (семи)  

календарних днів розглядає таку відмову та 

в письмовій формі повідомляє Клієнта про 

результати розгляду. 

3.7. В разі відсутності вимоги Клієнта щодо 

оформлення Акту приймання-передачі, а 

також незаявлення претензій щодо якості 

наданих послуг протягом 7 календарних 

днів з дати закінчення Курсу, послуги 

вважаються наданими в повному обсязі та 

належним чином, відповідно до умов 

Договору. 

3.8. Клієнт підтверджує, що Академією 

йому роз’яснено права та обов’язки, 

встановлені законодавством України. 

 

 

 

который администрируется Академией в 

течение срока действия данного Договора. 

3.3. Перечень курсов, их стоимость, дата 

начала, продолжительность обучения 

указываются на Сайте. 

3.4. График обучения и подробная 

программа курса размещаются в Личном 

кабинете Клиента. 

3.5. Академия не несет ответственности, 

если Клиент по каким-либо причинам 

пропустил семинар, вебинар, другие 

элементы Курса, рассчитанные на их 

восприятие клиентом путем его участия в 

онлайн трансляции в соответствии с 

Программой курса. 

3.6. Прием-передача предоставленных 

услуг осуществляется в устной форме или 

по требованию Клиента путем оформления 

Акта приема-передачи оказанных 

образовательных услуг (далее - Акт 

приема-передачи), который состоит 

Академией в двух экземплярах и 

предоставляется Клиенту для подписания. 

3.6.1. Клиент обязан подписать оба 

экземпляра Акта приема-передачи или 

предоставить письменный 

мотивированный отказ от подписания Акта 

приема-передачи. 

3.6.2 В случае если Клиент не предоставил 

письменный мотивированный отказ от 

подписания Акта приема-передачи, услуга 

считается надлежащим образом 

предоставленной Академией и должным 

образом принята Клиентом. 

3.6.3. При наличии письменного 

мотивированного отказа от подписания 

Акта приема-передачи, Академия течение 7 

(семи) календарных дней рассматривает 

такой отказ и в письменной форме 

уведомляет Клиента о результатах 

рассмотрения. 

3.7. В случае отсутствия требования 

Клиента по оформлению Акта приема-

передачи, а также незаявления претензий 

по качеству предоставленных услуг в 

течение 7 календарных дней с даты 

окончания Курса, услуги считаются 

оказанными в полном объеме и 

надлежащим образом в соответствии с 

условиями Договора. 

3.8. Клиент подтверждает, что Академией 

ему разъяснено права и обязанности, 



 

 

4. Порядок оплати послуг  

 

4.1 Актуальна ціна визначається та 

застосовується відповідно до обраного 

Клієнтом Курсу, яка вказується на Сайті. 

4.2 Розрахунки за послуги здійснюються 

шляхом перерахування коштів на поточний 

рахунок Академії. 

4.3. При реєстрації на Курс Клієнт має 

право обрати повну оплату Курсу або 

оплату Курсу частинами, відповідно до 

графіку оплати, що буде сформовано в 

Особистому кабінеті Клієнта. Оплата (або 

перша її частина в разі оплати частинами) 

має бути здійснена не пізніше, ніж після 

завершення першого  тижня надання 

Послуг. 

4.4. В разі, якщо Клієнтом здійснено оплату 

(повну або часткову) до завершення 

першого  тижня надання Послуг, при цьому 

до завершення першого тижня надання 

Послуг Клієнтом прийнято рішення про 

припинення навчання на Курсі, оплата 

повертається в повному обсязі. В інших 

випадках оплата не повертається, окрім 

скасування навчання за курсом з вини 

Академії. 

4.5. Учасникам бойових дій, за умови 

наявності відповідного посвідчення 

надається знижка 30% від вказаної на Сайті 

ціни Курсу.  

 

 

5. Відповідальність сторін 

 

5.1. За невиконання або неналежне 

виконання прийнятих на себе зобов'язань 

Сторони несуть відповідальність визначену 

цим Договором та чинним законодавством 

України. 

5.2. Сторона не несе відповідальності за 

порушення Договору, якщо воно сталося не 

з її вини. 

5.3. Сторона вважається невинуватою і 

не несе відповідальності за порушення 

Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх 

залежних від неї заходів щодо належного 

виконання цього Договору. 

5.4. Кожна із Сторін не несе 

відповідальності по зобов’язаннях другої 

установленные законодательством 

Украины. 

4. Порядок оплаты услуг 

 

4.1 Актуальная цена определяется и 

применяется в соответствии с выбранным 

Клиентом Курса, которая указывается на 

Сайте. 

4.2 Расчеты за услуги осуществляются 

путем перечисления средств на текущий 

счет Академии. 

4.3. При регистрации на Курс Клиент 

вправе выбрать полную оплату Курса или 

оплату Курса частями, согласно графику 

оплаты, который будет сформирован в 

Личном кабинете Клиента. Оплата (или 

первая ее часть в случае оплаты частями) 

должна быть осуществлена не позднее, чем 

после завершения первой недели 

предоставления услуг. 

4.4. В случае, если Клиентом произведена 

оплата (полная или частичная) до 

завершения первой недели предоставления 

услуг, при этом к концу первой недели 

предоставление услуг Клиентом принято 

решение о прекращении обучения на 

Курсе, оплата возвращается в полном 

объеме. В других случаях оплата не 

возвращается, кроме отмены обучения по 

курсу по вине Академии. 

4.5. Участникам боевых действий, при 

наличии соответствующего удостоверения 

предоставляется скидка 30% от указанной 

на Сайте цены Курса. 

 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принятых на себя обязательств 

Стороны несут ответственность 

определенную данным Договором и 

действующим законодательством 

Украины. 

5.2. Сторона не несет ответственности за 

нарушение Договора, если оно произошло 

не по её вине. 

5.3. Сторона считается невиновной и не 

несет ответственности за нарушение 

Договора, если она докажет, что приняла 

все зависящие от нее меры для 



Сторони перед третіми особами, крім 

випадків, передбачених цим Договором. 

 

 

 

 

 

 

6. Форс-мажор 

 

6.1. Сторони цього Договору не несуть 

відповідальності за невиконання чи 

неналежне виконання умов цього 

Договору, завдану шкоду чи спричинені 

збитки (в тому числі за неможливість 

виконання або затримку виконання взятих 

на себе зобов’язань), якщо такі є наслідком 

дії форс-мажорних обставин. 

6.2. Під Форс-мажорними обставинами 

Сторонами розуміються: стихійні лиха, 

погодні явища і умови (землетруси, 

оповзні, паводки, шквали, урагани, смерчі, 

тайфуни, приливи та відливи, ливні та 

ливневі опади, снігопади, град, блискавка, 

засуха, епідемія, стихійно виникнувши 

пожежі, загальноприйняті морські ризики, 

революція, оголошена чи неоголошена 

війна, військові дії або загроза війни, 

громадські заворушення, безпорядки, 

забастовки, локаути, блокади, ембарго, 

саботаж, арешти та ув’язнення, реквізиція 

судна (в тому числі повітряного), вибухи, 

виробничі аварії чи катастрофи, 

несправності механізмів, транспортних та 

вантажних засобів або обладнання, 

карантинні приписи, зміни в діючі норми та 

правила, введення надзвичайного стану, 

вимоги та приписи державних органів, 

мораторії та інші акти та дії органів 

державної влади, міжнародних установ чи 

організацій, недоступність транспортних 

або вантажних засобів, неспроможність 

постачальника або виробника товару (що 

не входить в структуру Сторін), а також 

інші явища, події та обставини, що  

знаходяться поза межами контролю не 

виконуючої Сторони цього Договору, якщо 

така Сторона не могла і не повинна була 

передбачити їх настання, а також не могла і 

не повинна була упередити або усунути дію 

чи наслідки дій таких обставин за 

допомогою наявних в її розпорядженні 

надлежащего исполнения настоящего 

Договора. 

5.4. Каждая из Сторон не несет 

ответственности по обязательствам другой 

Стороны перед третьими лицами, кроме 

случаев, предусмотренных настоящим 

Договором. 

 

6. Форс-мажор 

 

6.1. Стороны настоящего Договора не несут 

ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Договора, причиненный ущерб 

или причиненные убытки (в том числе за 

невозможность выполнения или задержку 

выполнения взятых на себя обязательств), 

если таковые имеются следствием действия 

форс-мажорных обстоятельств. 

6.2. Под форс-мажорными 

обстоятельствами Сторонами понимаются: 

стихийные бедствия, погодные явления и 

условия (землетрясения, оползни, 

наводнения, шквалы, ураганы, смерчи, 

тайфуны, приливы и отливы, ливни и ливни 

осадки, снегопады, град, молния, засуха, 

эпидемия, стихийно возникнув пожара, 

общепринятые морские риски, революция, 

объявленная или необъявленная война, 

военные действия или угроза войны, 

общественные беспорядки, беспорядки, 

забастовки, локауты, блокады, эмбарго, 

саботаж, аресты и заключения, реквизиция 

суда (в том числе воздушного), взрывы, 

производственные аварии или катастрофы, 

неисправности механизмов, транспортных 

и грузовых средств или оборудования, 

карантинные предписания, изменения в 

действующие нормы и правила, введение 

чрезвычайного положения, требования и 

предписания государственных органов, 

моратории и другие акты и действия 

органов государственной власти, 

международных организаций или 

организаций, недоступность транспортных 

или грузовых средств, невозможность 

поставщика или производителя товара (не 

входит в структуру Сторон), а также другие 

явления, события и обстоятельства, 

которые находятся вне контроля не 

выполняя Стороны настоящего Договора, 

если такая Сторона не могла и не должна 



засобів та при обставинах, що для неї 

склались. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Вирішення спорів 

7.1. Усі суперечки і розбіжності, що 

виникають чи будуть виникати між 

Сторонами в процесі виконання ними цього 

Договору, будуть вирішуватися шляхом 

переговорів, відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.2.Якщо відповідний спір неможливо 

врегулювати шляхом переговорів, він 

підлягає вирішенню в судовому порядку за 

встановленою підвідомчістю та 

підсудністю такого спору, в порядку, 

передбаченому чинним законодавством 

України. 

 

 

 

8. Дія Договору та інші умови 
 

8.1. Цей Договір є публічним Договором 

(публічною офертою) відповідно до 

положень ст. 633 Цивільного кодексу 

України, та містить всі істотні  умови  

надання  Академією,  зазначених  на Сайті 

освітніх  послуг.  Прийняття умов цього 

Публічного договору (акцепт) є повним і 

беззастережним і означає згоду Клієнта зі 

всіма умовами Договору без виключення і 

доповнення, а  також  свідчить  про  те,  що  

Клієнт  розуміє  значення  своїх дій,  всі  

умови  Договору  йому зрозумілі,  Клієнт не  

знаходиться  під  впливом  помилки,  

обману,  насильства,  загрози,  і  тому 

подібне 

8.2. Клієнт звернувшись за отриманням 

освітніх послуг до Академії приймає 

(акцептує) всі умови цього Договору, а 

реєстрації на курс на Сайті  за  згодою  

Сторін  вважається  датою  укладення  

цього Договору.  

8.3. Додатковим доказом укладення цього 

Договору може бути письмовий документ 

была предусмотреть их наступления, а 

также не могла и не должна была 

предотвратить или устранить действие или 

последствия действий таких обстоятельств 

по помощью имеющихся в ее 

распоряжении средств и при 

обстоятельствах, для нее сложились. 

 

7. Решение споров 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие 

будут возникать между Сторонами в 

процессе выполнения ими настоящего 

Договора, будут решаться путем 

переговоров, в соответствии с 

действующим законодательством 

Украины. 

7.2. Если соответствующий спор 

невозможно урегулировать путем 

переговоров, он подлежит разрешению в 

судебном порядке по установленной 

подведомственностью и подсудностью 

такого спора в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством 

Украины. 

 

8. Действие Договора и другие условия 

 

8.1. Данный Договор является публичным 

договором (публичной офертой) в 

соответствии с положениями ст. 633 

Гражданского кодекса Украины, и 

содержит все существенные условия 

предоставления Академией, указанных на 

Сайте образовательных услуг. Принятие 

условий этого Публичного договора 

(акцепт) является полным и 

безоговорочным и означает согласие 

Клиента со всеми условиями Договора без 

исключения и дополнения, а также 

свидетельствует о том, что Клиент 

понимает значение своих действий, все 

условия Договора ему понятны, Клиент не 

находящейся под влиянием заблуждения , 

обмана, насилия, угрозы, и т.п. 

8.2. Клиент обратившись за получением 

образовательных услуг в Академию 

принимает (акцептует) все условия 

настоящего Договора, а регистрация на 

курс на Сайте по соглашению сторон 

считается датой заключения данного 

Договора. 



складений Академією та підписаний 

Клієнтом 

8.4. Цей Договір набирає чинності з дати 

укладення та діє безстроково.  

8.5. Умови цього Договору 

встановлюються однаковими для всіх 

Клієнтів, крім  встановлених 

законодавством України випадків.  

8.6. Академія не має права відмовитися від 

укладення цього Договору за  наявності  у  

нього  можливості  (в  тому  числі  

технічної,  кадрової, організаційної, тощо) 

надати Клієнту освітні послуги за 

розкладом та на умовах, визначених на 

Сайті.  

8.7. Дія положень цього Договору не 

поширюється на випадки, коли Сторонами 

погоджено індивідуальні умови надання 

Послуг та підписано окремий договір. 

8.8.  Зміни  до  цього  Договору  вносяться 

Академією  в односторонньому порядку та 

оприлюднюються:  

8.8.1. На офіційному веб-сайті 

Академії: https://nt.ua/ 

8.8.2. На паперових носіях за 

місцезнаходженням Академії. 

8.9.  В  разі  виявлення  розбіжностей  між  

умовами  цього  Договору оприлюдненими 

на офіційному веб-сайті Академії та на 

паперових носіях за місцезнаходженням 

Академії, пріоритет має примірник на 

паперових носіях.  

8.10. Зміни  до  цього  Договору  не можуть 

впливати та обмежувати якість та обсяг 

Послуг, щодо Послуг, які були оплачені 

Клієнтом до набрання чинності такими 

змінами. 

8.11. Цей Договір може бути розірваний у 

порядку та в спосіб, встановленими 

законодавством України. 

 

 

 

 

 

 

9. Персональні дані 

 

9.1. Надаючи свої персональні дані на Сайті 

при реєстрації, Клієнт дає свою 

добровільну згоду на обробку та 

використання (в тому числі і передачу у 

8.3. Дополнительным доказательством 

заключения данного Договора может быть 

письменный документ составлен 

Академией и подписанный Клиентом 

8.4. Данный Договор вступает в силу с даты 

заключения и действует бессрочно. 

8.5. Условия данного Договора 

устанавливаются одинаковыми для всех 

Клиентов, кроме установленных 

законодательством Украины случаев. 

8.6. Академия не имеет права отказаться от 

заключения данного Договора при наличии 

возможности (в том числе технической, 

кадровой, организационной и т.д.) 

предоставить Клиенту образовательные 

услуги по расписанию и на условиях, 

определенных на Сайте. 

8.7. Действие положений данного Договора 

не распространяется на случаи, когда 

Сторонами согласовано индивидуальные 

условия предоставления услуг и подписан 

отдельный договор. 

8.8. Изменения к данному Договору 

вносятся Академией в одностороннем 

порядке и обнародуются: 

8.8.1. На официальном сайте Академии: 

https://nt.ua/ 

8.8.2. На бумажных носителях по 

местонахождению Академии. 

8.9. В случае выявления расхождений 

между условиями данного Договора 

обнародованным на официальном сайте 

Академии и на бумажных носителях по 

местонахождению Академии, приоритет 

имеет экземпляр на бумажных носителях. 

8.10. Изменения к данному Договору не 

могут влиять и ограничивать качество и 

объем услуг, в отношении Услуг, которые 

были оплачены Клиентом до вступления в 

силу таких изменений. 

8.11. Данный Договор может быть 

расторгнут в порядке и способом, 

установленным законодательством 

Украины. 

 

 

9. Персональные данные 

 

9.1. Предоставляя свои персональные 

данные на Сайте при регистрации, Клиент 

дает свое добровольное согласие на 

обработку и использование (в том числе и 



випадках передбачених законодавством 

України) своїх персональних даних без 

обмеження терміну дії такої згоди 

відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

9.2. Відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних», Клієнт визнає 

та погоджується з наданням Академії своїх 

персональних даних, зокрема: прізвище, 

ім'я, по батькові, ідентифікаційний номер, 

контактний номер телефону, електронну 

пошту, інші дані, необхідні для належного 

надання Послуг. Обробка персональних 

даних Академією здійснюється у 

відповідності з законодавством України. 

Клієнт надає згоду на автоматизовану 

та/або без використання засобів 

автоматизації обробку своїх персональних 

даних Академією у зв'язку з наданням 

Послуг Клієнту, обумовлених даною 

Договором, а також з метою, з метою 

реалізації Академією договірних, 

адміністративно-правових, податкових 

відносин та відносин у сфері 

бухгалтерського обліку та аудиту, відносин 

у сфері управління людськими ресурсами 

та забезпечення реалізації інших відносин, 

що вимагають обробки персональних 

даних відповідно до чинного законодавства 

України, а також на збирання, накопичення 

та зберігання персональних даних Клієнта. 

9.3. Прийняттям Оферти Клієнт 

підтверджує, що повідомлений(на) про 

умови обробки персональних даних та 

права, передбачені Законом України «Про 

захист персональних даних». Академія 

гарантує і несе відповідальність за те, що 

його персональні дані, вказані Клієнтом 

при реєстрації на Курс та наданні послуг 

Академією, є добровільно надані Клієнтом. 

Академія має право передавати дані третім 

особам, а саме — персоналу, що здійснює 

підтримку Сайту Академії чи сприяє 

Академії в наданні послуг Клієнту. 

Академія зобов'язується не розголошувати 

отриману від Клієнта інформацію. Не 

вважається порушенням надання 

Академією інформації третім особам, що 

діють на підставі договору з Академією, в 

тому числі і для виконання зобов'язань 

перед Клієнтом, а також у випадках, коли 

передачу в случаях, предусмотренных 

законодательством Украины) своих 

персональных данных без ограничения 

срока действия такого согласия в 

соответствии с Законом Украины «О 

защите персональных данных». 

9.2. В соответствии с Законом Украины «О 

защите персональных данных», Клиент 

признает и соглашается с предоставлением 

Академии своих персональных данных, в 

частности: фамилия, имя, отчество, 

идентификационный номер, контактный 

номер телефона, электронную почту, 

другие данные, необходимые для 

надлежащего предоставления услуг. 

Обработка персональных данных 

Академией осуществляется в соответствии 

с законодательством Украины. Клиент дает 

согласие на автоматизированную и / или 

без использования средств автоматизации 

обработку своих персональных данных 

Академией в связи с предоставлением 

услуг Клиенту, обусловленных данной 

Договору, а также с целью, с целью 

реализации Академией договорных, 

административно-правовых, налоговых 

отношений и отношений в сфере 

бухгалтерского учета и аудита, отношений 

в сфере управления человеческими 

ресурсами и обеспечения реализации 

других отношений, требующих обработки 

персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством 

Украины, а также на сбор, накопление и 

хранение персональных данных Клиента. 

9.3. Принятием оферты Клиент 

подтверждает, что уведомлен (на) об 

условиях обработки персональных данных 

и права, предусмотренные Законом 

Украины «О защите персональных 

данных». Академия гарантирует и несет 

ответственность за то, что его 

персональные данные, указанные 

Клиентом при регистрации на Курс и 

предоставлении услуг Академией, является 

добровольно предоставленные Клиентом. 

Академия имеет право передавать данные 

третьим лицам, а именно - персонала, 

осуществляющего поддержку сайта 

Академии способствует Академии в 

предоставлении услуг Клиенту. Академия 

обязуется не разглашать полученную от 



розкриття такої інформації встановлено 

вимогами законодавства. 

9.4. Академія зобов’язується за письмовим 

зверненням Клієнта припинити обробку 

персональних даних Клієнта. Якщо після 

цього надання Послуг Клієнту виявиться 

неможливим, Договір вважається 

припиненим, при цьому здійснені Клієнтом 

платежі не повертаються.  

9.5. Клієнт несе відповідальність за 

підтримання своїх персональних даних в 

актуальному стані. Академія не несе 

відповідальності за неякісне виконання 

зобов'язань у зв'язку з неактуальністю 

інформації про Клієнта або 

невідповідністю її дійсності. 

 

Клиента информацию. Не считается 

нарушением предоставление Академией 

информации третьим лицам, действующим 

на основании договора с Академией, в том 

числе и для выполнения обязательств перед 

Клиентом, а также в случаях, когда 

раскрытие такой информации установлено 

требованиями законодательства. 

9.4. Академия обязуется по письменному 

обращению Клиента прекратить обработку 

персональных данных Клиента. Если после 

этого предоставления услуг Клиенту 

окажется невозможным, Договор считается 

прекращенным, при этом совершенные 

Клиентом платежи не возвращаются. 

9.5. Клиент несет ответственность за 

поддержание своих персональных данных 

в актуальном состоянии. Академия не несет 

ответственности за некачественное 

выполнение обязательств в связи с 

неактуальностью информации о клиенте 

или несоответствием ее действительности. 

ТОВ «МЕРЕЖНІ ТЕХНОЛОГІЇ»  

04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, 48  

Для листування: 04112, м. Київ, вул. 

Дегтярівська, 48, оф.411  

Код ЄДРПОУ: 38960759  

IBAN: UA173510050000026002522632500 в 

АТ "УкрСиббанк",  

МФО 351005 

 Платник єдиного податку за ставкою 5% (3 

група)  

Не є платником ПДВ  

Тел./факс: (044) 390-76-91  

 

Директор ___________________  

О.В. Штомпель 

 м.п. 

 

ООО «СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

04112, г.. Киев, ул. Дегтяревская, 48 

Для переписки: 04112, г.. Киев, ул. 

Дегтяревская, 48, оф.411 

Код ЕГРПОУ: 38960759 

IBAN: UA173510050000026002522632500 в 

АО "УкрСиббанк", 

МФО 351005 

  Плательщик единого налога по ставке 5% 

(3 группа) 

Не является плательщиком НДС 

Тел. / Факс: (044) 390-76-91 

 

Директор ___________________ 

А.В. Штомпель 

  м.п. 

 

 

 

 

 

 


