
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

про послуги з надання права на доступ 

 

Фізична особа-підприємець АРТАМОНОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ (далі - "Виконавець"), 

який зареєстрований і діє відповідно до законодавства України та на підставі власного 

волевиявлення, керуючись ст.ст. 633, 638, 641, 642 Цивільного кодексу України, пропонує 

необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі - "Договір") 

на нижчевикладених умовах: 

 

1. Терміни, що вживаються в цьому Договорі: 

1.1. «Виконавець» – Фізична особа-підприємець АРТАМОНОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ, 

суб’єкт  господарювання, адреса реєстрації: 65072, Одеська обл., місто Одеса, вулиця 

Генерала Петрова, будинок 47, квартира 36. 

1.2. «Замовник» – фізична особа, яка є дієздатною, досягла 18-річного віку і надала свою 

згоду на укладення Публічного договору про надання права на доступ. 

1.3. «Лот» – продукція, інформація про яку розміщена на Telegram-каналі, створеного 

Замовником. 

1.4. «Послуга» – надання Виконавцем права Замовникові створювати власні аукціони на 

Telegram з використанням серверів Виконавця. 

1.5. «Сайт» – веб-сторінка в мережі Інтернет https://auctionua.com/, на якій розміщується 

Публічний договір про надання права на доступ. 

1.6. «Оферта» – дійсна пропозиція від Виконавця укласти Публічний договір про надання 

права на доступ., яка розміщена на сайті, спрямована на невизначене коло осіб. 

1.7. «Акцепт» – повне і безумовне прийняття оферти Замовником шляхом вчинення дій, 

спрямованих на підтвердження публічної оферти із застосуванням технічних можливостей 

сайту. 

1.8. «Аукціон» – торги (аукціон), що проводиться в електронній формі між Учасниками, за 

право укласти Договір купівлі-продажу відповідного Лоту та на його підставі набути право 

власності на Лот, сплативши за це запропоновану Замовником та акцептовану покупцем 

суму. Аукціон проводиться на Telegram-каналі Замовника, що функціонує в мережі Інтернет. 

Аукціон надає можливість Учасникам отримати інформацію про Лоти, запропонувати свою 

ціну придбання Лотів, здійснивши відповідну ставку, а в разі визначення Учасника 

Переможцем – придбати Лот. 

1.9. «Тарифи» – оплата послуг Виконавця, що дає право Замовникові створити власний 

аукціон з використанням Сервера Виконавця. 

1.10. «Сервер» - модель схову даних, де цифрові дані зберігаються в логічні пули, a фізичне 

зберігання охоплює кілька серверів Виконавця. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Виконавець зобов’язується на умовах цього Публічного договору надати Замовникові 

право доступу до серверу Виконавця для створення власного аукціону (надалі – Послуга), за 

умови обрання Замовником конкретного тарифу. 

2.2. Загальні умови прийняття участі розміщені на сайті. Загальні умови прийняття участі 

можуть змінюватися Виконавцем в односторонньому порядку без повідомлення про це 

Замовника. Такі зміни набувають чинності з моменту опублікування їх на сайті. 

 

 

 

 

https://auctionua.com/


3. АКЦЕПТ 

3.1. Акцептом оферти Замовник повідомляє, що він згоден з усіма умовами Публічного 

договору. Крім того, акцептом оферти Замовник в повній мірі згоден з предметом і умовами 

цього Публічного договору і усвідомлює його правові наслідки. 

3.2. Здійсненням Акцепту, Замовник підтверджує: 

- що всі його дії спрямовані на реальне настання правових наслідків, які обумовлені 

Публічним договором; 

- що він не обмежений у праві вчиняти правочини, що не визнаний в установленому порядку 

недієздатним (повністю або частково), не перебуває у хворобливому стані, не страждає в 

момент укладення Публічного договору захворюваннями, не перебуває під впливом 

лікарських та інших препаратів, які перешкоджають усвідомленню його суті.  

3.3. Сторони, погоджуються, що з моменту акцепту оферти, цей Публічний договір 

укладений у письмовій формі відповідно до ст. ст. 207, 639, 641, 642 Цивільного кодексу 

України. 

  

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Замовник має право отримати Послугу тільки за умови згоди з умовами даного 

Публічного договору. 

4.2. Замовник підтверджує і розуміє, що в разі потреби він повинен довести свою 

дієздатність, вік і особистість у порядок та спосіб, визначений Виконавцем. 

  

5. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГИ 

5.1. Розміру тарифу визначається Виконавцем самостійно, шляхом опублікування на сайті. 

Виконавець має право в односторонньому порядку змінити розмір тарифу.  

5.2. Оплата тарифу здійснюється Замовником шляхом натискання кнопки «Заказать». 

 

6. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ 

6.1. Після акцепту Замовником публічної оферти на укладення Публічного договору, та 

оплати тарифу, Виконавець за контактними даними, наданими Замовником, надає 

Замовникові Послугу.  

6.2. Замовник повідомляє, що він обізнаний із процедурою створення та проведення аукціону. 

6.3. Сторони дійшли згоди, що Замовник самостійно і/або за попередньою особистою 

домовленістю з продавцем, сприяє реєстрації прав власності на Лот і виконує всі інші 

юридичні дії, необхідні для оформлення прав власності на Лот в порядку, передбаченому 

чинним законодавством. 

  

7. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

7.1. Здійснюючи акцепт Публічної оферти на укладення Публічного договору надання послуг 

з участі в Аукціоні, Замовник надає Виконавцю свої персональні дані і право безстрокового 

володіння, зберігання, використання та обробки таких персональних даних відповідно до 

вимог Закону України «Про захист персональних даних». У тому випадку, якщо Замовник 

при здійсненні Замовлення надає Виконавцю персональні дані інших осіб, Замовник цим 

підтверджує, що він попередньо отримав від них відповідний дозвіл на передачу, безстрокове 

зберігання, використання та обробку їх даних Виконавцем. Право використання та обробки, 

отриманих від Замовника персональних даних включає в т.ч. право Виконавця на розсилку 

реклами на отримані адреси, телефони і електронну пошту (e-mail). 

 

 

 



 

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

8.1. Замовник зобов'язаний: 

8.1.1. При укладанні Публічного договору надавати Виконавцю повну і достовірну 

інформацію щодо своїх даних; 

8.1.2. Оплатити обраний тариф у порядку, визначеному Виконавцем; 

8.2. Замовник має право у випадках, зазначених в цій оферті скасувати Замовлення. 

8.3. Виконавець має право: 

8.3.1.Вимагати від Замовника виконання зобов'язань, покладених на нього відповідно до умов 

цього Договору, які будуть прийняті Замовником; 

8.3.2.Змінювати або припиняти дію цього Договору в односторонньому порядку. Така зміна 

або припинення дії цієї оферти не поширюється на здійснені до цих змін Замовлення, які 

були прийняті до виконання. 

  

9. СКАСУВАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

9.1. Замовник має право відмовитися від Послуги до оплати тарифу. У разі відмови 

Замовника від Послуги, сплачена вартість за тариф не повертається. 

9.2. Замовник не має право вимагати повернення сплачених коштів у разі відмови покупця 

Лота від купівлі, або якщо аукціон не відбувся. 

  

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. РОЗГЛЯД СПОРІВ 

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх 

зобов'язань за Договором відповідно до чинного законодавства України. 

10.2. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань, якщо це стало 

наслідком дії непереборної сили, яку неможливо було передбачити, і уникнути. До таких 

обставин, зокрема, відносяться: громадські хвилювання, мітинги, протести, страйки, 

військові дії, введення надзвичайного стану, стихійні лиха, епідемії, перебої в 

електропостачанні, комп'ютерному обладнанні (в тому числі через дії комп'ютерних вірусів), 

їх мережах, каналах зв'язку, і т.п. 

10.3. Будь-які спори Сторін повинні вирішуватися з обов'язковим дотриманням процедури 

досудового врегулювання спору, шляхом надсилання письмової претензії. 

 

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Зміст Сайту, включаючи текст, логотипи, фото, відео, аудіо матеріали, дизайн, ноу-хау 

та інше, охороняються авторським правом, правом на товарний знак і іншими правами 

інтелектуальної власності, якщо інше прямо не вказано на Сайті. 

11.2. Усі правовідносини, які виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і не 

врегульовані його положеннями, регулюються нормами чинного законодавства України. 

11.3. Недійсність одного з положень Договору не тягне за собою недійсність інших положень 

Договору. 

11.4. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСІ ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ 

ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ 

КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ТА ВИКОРИСТАННЯ, 

ГАРАНТІЇ, ЩО ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО 

ОБІГУ. КРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, 

ПОВ'ЯЗАНОЇ З ДОСТУПОМ ЗАМОВНИКА ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А 

ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. ЗАМОВНИК ПІДТВЕРДЖУЄ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ 

ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ 

РИЗИК. 



11.5. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе 

відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо або побічно 

упущену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу 

або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Замовника до послуг і їх 

використанням або неможливістю такого доступу або використання; б) з поведінкою, в тому 

числі ганебною, образливою або незаконною, будь-якої третьої сторони. Ні в якому разі сума 

сукупної відповідальності за всіма претензіями щодо послуг не може перевищувати суми, 

отриманої від Замовника за використання платних послуг протягом останніх шести місяців. 
11.6. Замовник погоджується, що відмова від гарантій і обмеження відповідальності, 

викладені в даних умовах, відображають розумний і справедливий розподіл ризиків, а також 

є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату. 
 

АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ:  

ФОП АРТАМОНОВ АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ  

Адрес: 65072, Одеська обл., місто Одеса, вулиця Генерала Петрова, будинок 47, квартира 36  

 


