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 Загальні положення 
 1.1. Дана Угода користувача (далі – Угода) є юридично зобов'язуючим 
договором, укладеним між адміністратором сайту vseosvita.ua , який надалі має назву 
«Адміністрація» і Вами як фізичною особою, користувачем сайту, який надалі має 
назву «Користувач», і який регламентує порядок надання послуги Користувачам 
сайту vseosvita.ua (далі - Сайт). 
 1.2.  Під Адміністрацією в цій Угоді розуміється Товариство з обмеженою 
відповідальністю «ВСЕОСВІТА», створене відповідно до законодавства України та 
зареєстроване за адресою: 04080, Україна, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 42; E-mail: 
info@vseosvita.ua.   
 1.3. Користувачем за цією Угодою визнається фізична особа, яка погоджується 
з умовами даної Угоди шляхом реєстрації в порядку, зазначеному на Сайті, і/або 
шляхом продовження використання функціональних можливостей Сайту. 
 1.4. Відповідно до статті 641 Цивільного Кодексу України (ЦКУ), ця Угода 
визнається публічною офертою. Розміщення цієї Угоди на Сайті прирівнюється до 
отримання Користувачем публічної оферти.  
 1.5. Угода користувача набуває чинності з моменту підтвердження 
Користувачем згоди з її умовами шляхом розміщення позначки про згоду в 
спеціальному полі поруч із посиланням на текст Угоди користувача, навпроти фрази 
«Я приймаю умови цієї Угоди користувача» та/або здійснення Користувачем дій, 
спрямованих на подальше використання функціональних можливостей Сайту. 
 1.6. Реєструючись на Сайті або продовжуючи використовувати функціональні 
можливості сайту, Користувач підтверджує, що прочитав, зрозумів та погоджується 
дотримуватися умов цієї Угоди, тобто висловлює повне і беззастережне прийняття 
умов даної Угоди (акцепт) відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.  
Якщо Вам менше 18 років або Ви не досягли повноліття відповідно до законодавства 
Вашої держави, просимо Вас передати дану Угоду та Політику конфіденційності для 
ознайомлення Вашим батькам або законним опікунам. 
 1.7. Якщо Ви (Ваш батько або законний опікун від Вашого імені, якщо Ви 
неповнолітній) не хочете ставати Користувачем Сайту, не реєструйтеся на Сайті 
шляхом розміщення позначки про згоду в спеціальному полі поруч із посиланням на 
текст Угоди користувача навпроти фрази «Я приймаю умови цієї Угоди користувача».
 Якщо Ви не погоджуєтеся з умовами цієї Угоди, утримайтеся, будь ласка, від 
відвідування та користування сервісами Сайту і Послугами Адміністрації.  
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 1.8. Ця Угода може бути змінена та/або доповнена Адміністрацією в 
односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення про це. Нова 
редакція Угоди набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті, якщо інше не 
передбачено новою редакцією Угоди. Адміністрація рекомендує Користувачам 
регулярно перевіряти умови даної Угоди щодо їхніх змін і/або доповнення. 
Продовження використання Сайту Користувачем після внесення змін і/або доповнень 
до цієї Угоди означає прийняття і згоду Користувача зі встановленими змінами та/або 
доповненнями.  
 1.9. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як 
порушення українського законодавства або норм міжнародного права, зокрема в 
сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких 
дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи і сервісів 
Сайту. 
 1.10. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається. 
Забороняється відтворювати або використовувати в будь-якій формі всі матеріали 
або їх частину, за винятком використання з особистою некомерційною метою. Під час 
відтворення частини матеріалу з особистою некомерційною метою Користувач 
повинен вказати Сайт https://vseosvita.ua/ як джерело зазначеного матеріалу. 
 1.11. Чинна редакція цієї Угоди розташовується в мережі Інтернет за адресою: 
vseosvita.ua .  

 

 Предмет угоди 
 2.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачам можливості 
використовувати Сайт в якості освітньої платформи для розміщення, перегляду, 
придбання авторських матеріалів, спілкування і вираження своєї думки з приводу 
ситуацій/проблем в освітній сфері в режимі коментарів та особистого листування з 
іншими Користувачами, а також придбання освітніх та інших послуг Адміністрації 
(далі - Послуга).  
 2.2. Для отримання Послуги Користувач повинен зареєструватися на Сайті в 
системі «Особистий кабінет», виконавши дії, необхідні для отримання тієї чи іншої 
Послуги. 
 2.3. Детальна інструкція з виконання вищезазначених дій Користувачем для 
отримання Послуги розміщена на Сайті. 

 

 Згода на обробку персональних даних  
 3.1. З моменту реєстрації та створення Особистого кабінету Користувачем, 
Адміністрація отримує повний доступ до інформації, що містить  персональні дані 
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Користувача, зокрема, відомості про його прізвище, ім'я, по-батькові, адресу 
електронної пошти тощо. 
 3.2. Приймаючи цю Угоду шляхом реєстрації на Сайті, Користувач 
погоджується з наданням своїх персональних даних власною волею і дає згоду на 
їхню обробку Адміністрацією та її бізнес-партнерами. 
 3.3. Обробка персональних даних Користувача здійснюється відповідно до 
законодавства в області персональних даних з метою, визначеною цією Угодою. 3.4. 
Адміністрація обробляє персональні дані Користувача з метою надання Користувачу 
Послуги і винятково для виконання цієї Угоди.  
 3.5. Адміністрація під час обробки персональних даних дотримується всіх 
необхідних організаційних та технічних заходів для захисту персональних даних 
Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, 
перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших незаконних 
дій.  
 3.6. Адміністрація відкриває доступ до персональних даних Користувача лише 
тим працівникам та/або своїм бізнес-партнерам, яким ця інформація необхідна для 
надання Послуги Користувачу, і гарантує дотримання зазначеними особами 
конфіденційності персональних даних Користувача, а також безпеки персональних 
даних під час їхньої обробці.  
 3.7. Адміністрація має право використовувати надану Користувачем 
інформацію, зокрема, персональні дані, з метою забезпечення дотримання вимог 
чинного законодавства України (також з метою запобігання та/або припинення 
незаконних і/або протиправних дій користувачів). Розкриття наданої Користувачем 
інформації може бути здійснене лише відповідно до чинного законодавства України 
на вимогу суду, правоохоронних органів, а також в інших передбачених 
законодавством України випадках.  

 

 Вартість послуги, порядок її надання та оплати 
 4.1. Послуги надаються Адміністрацією на платній основі відповідно до 
прейскуранту, представленому на Сайті Адміністрації, а також на безкоштовній 
основі. 
 4.2. Користувач сплачує вартість Послуги одним з можливих способів, 
зазначених на Сайті Адміністрації.  
 4.3. Адміністрація зобов'язується надати Послугу в терміни, зазначені на Сайті 
для конкретного виду Послуги.  
 4.4. Послуга вважається наданою, якщо не має письмових притензій 
користувача 
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 Обмеження та відповідальність 
5.1. Користувач несе відповідальність за всі дії, пов’язані з використанням своєї 

особистої адреси та паролю для входу до Особистого кабінету Сайту. Користувач 
зобов'язаний негайно змінити дані, які використовуються для входу на сервіси Сайту, 
якщо у нього є причини підозрювати, що його електронні адреси та паролі, що 
використовуються для входу до Особистий кабінет, були зламані або використані 
третіми особами. 
 5.2. Користувач зобов’язаний:  
 5.2.1.  не видавати себе за іншу людину або представника організації та/або 
співтовариства без достатніх на те прав, зокрема, за співробітників Адміністрації, за 
модераторів форумів, за власника Сайту; 
 5.2.2. не застосовувати форми та способи незаконного представництва 
(зокрема, комерційного) інших осіб в мережі, не рекламувати товари і послуги третіх 
осіб, а також не вводити користувачів або Адміністрацію в оману щодо властивостей 
та характеристик будь-яких суб'єктів або об'єктів; 
 5.2.3. не використовувати інформацію, оприлюднену на Сайті, із комерційною 
чи іншою метою без згоди Адміністрації. Згода Адміністрації на використання 
Користувачем інформації, наданої на Сайті, має бути викладена в письмовій формі;
  
 5.2.4. не завантажувати, не надсилати та не передавати будь-які матеріали, що 
містять віруси або інші комп'ютерні коди, файли чи програми, призначені для 
порушення, знищення або обмеження функціональності будь-якого комп'ютерного 
(телекомунікаційного) устаткування, для здійснення несанкціонованого доступу до 
платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вищевказану 
інформацію;  
 5.2.5. не розміщувати на Сайті матеріали, які можуть образити честь і гідність, 
ділову репутацію інших користувачів або третіх осіб, завідомо неправдиву 
інформацію або посилання на подібні матеріали; 
 5.2.6. не розміщувати на Сайті нецензурні або лайливі слова або 
словосполучення, зокрема, не використовувати їх в найменуванні Користувача;
 5.2.7. не розміщувати на Сайті матеріали порнографічного характеру або 
посилання на них, в тому числі використовувати їх в і/або замість фото Користувача;
  
 5.2.8. не розміщувати на Сайті заклики до насильства і вчинення протиправних 
дій та суїциду, не пропагувати на Сайті злочинну діяльність, не розміщувати 
інформацію, яка містить пропаганду вчинення протиправних дій; 5.2.9. не 
розміщувати на Сайті матеріали, які містять елементи насильства, жорстокості, 
расової, міжнаціональної або міжрелігійної ворожнечі, а також посилання на такі 
матеріали, не пропагувати і не демонструвати на Сайті нацистську атрибутику або 
символіку; 
 5.2.10. не розміщувати на Сайті будь-яку іншу інформацію, яка на думку 
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Адміністрації є небажаною, порушує норми моралі та етики, чинне законодавство 
України та права, честь і гідність інших користувачів Сайту;  5.2.11. 
ставитися до інших Користувачів Сайту, репетиторів з повагою і не використовувати 
ненормативну лексику та брутальні вислови у спілкуванні;  5.3. 
Відповідальність за дотримання цієї Угоди несе власник Особистого кабінету, 
незалежно від того, хто здійснював дії під даним обліковим записом. Користувач 
погоджується, що у випадку порушення ним даної Угоди, Адміністрація має право в 
будь-який момент застосувати до нього санкції на свій розсуд: попередження, 
тимчасове блокування доступу на Сайт через Особистий кабінет, видалення 
облікового запису або інші дії. 
 5.4. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе 
відповідальності за відвідування та використання Користувачем зовнішніх ресурсів, 
посилання на які можуть міститися на Сайті.  
 5.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе 
відповідальності за достовірність анкетних даних інших користувачів, а також 
достовірність анкетних даних і якість навчання репетиторів, розміщених у 
відповідному каталозі на Сайті. 
 5.6. У випадку виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з 
виконанням цієї Угоди, Користувач і Адміністрація докладуть всіх зусиль для їхнього 
вирішення шляхом проведення переговорів між ними. Якщо суперечки не будуть 
вирішені шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в порядку, встановленому 
чинним законодавством України, за місцем знаходження Адміністрації. 
 

 Заключні положення 
 6.1. Звернення, пропозиції та претензії фізичних осіб до Адміністрації у зв'язку 
з цією Угодою, а також запити уповноважених законодавством України осіб можуть 
бути спрямовані на поштову адресу ТОВ «ВСЕОСВІТА», зазначену в п. 1.2. цієї Угоди. 
 6.2. Визнання судом будь-якого положення даної Угоди недійсним або таким, 
що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або 
невиконання інших положень цієї Угоди. 
 6.3. Невід'ємною частиною даної Угоди користувача є Політика 
конфіденційності, ознайомитися з якою Ви можете тут. 


