Будь ласка, прочитайте умови Публічного договору про надання послуг в мережі Інтернет уважно, оскільки вони
містять важливу інформацію щодо прав та зобов’язань сторін, умов отримання Послуг та оплати, юридичних аспектів
співпраці.
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг в мережі Інтернет
Основні терміни та поняття
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Веб-сайт karpaty.ua ̶ Виконавець, відповідно до чинного законодавства України, зареєстрований та
представлений як фізична особа - підприємець Рубич Віктор Володимирович, що зареєстрований на основі
чинного законодавства України, діє на підставі Виписки з ЄДРЮОФОП, надалі в тексті ̶ " karpaty.ua".
Інформація ̶ це документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у
суспільстві, державі та навколишньому природному середовищі.
Замовник – фізична особа, яка досягла 18-річного віку/юридична особа, яка розміщує Оголошення за
допомогою сайту www.karpaty.ua.
Послуга ̶ це розміщення Оголошення за дорученням та за кошти Замовника у відповідному розділі на сайті
www.karpaty.ua..
Публічний договір ̶ це договір, в якому одна сторона ̶ підприємець взяла на себе обов
'язок здійснювати
продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.
Оголошення ̶ це інформація про місце відпочинку/проживання, яке пропонується для оренди/проживання, яка
розповсюджується в будь-якій формі та в будь-якій спосіб з метою прямого або опосередкованого одержання
прибутку.

Cайт karpaty.ua, публічно пропонує необмеженому колу осіб можливість отримувати Послуги в мережі Інтернет,
для чого публікує даний Договір про наступне:

Веб-сайт karpaty.ua являє собою онлайн-платформу, за допомогою якої Замовники (визначення представлене нижче)
можуть створювати Оголошення для місць відпочинку/проживання, а відвідувачі сайту можуть отримувати
інформацію про місця відпочинку/проживання та бронювати їх безпосередньо за домовленістю з Замовником.
Замовник розуміє та погоджується, що karpaty.ua не є стороною будь-яких домовленостей, що укладаються між
Замовником та відвідувачем сайту. Також karpaty.ua не є брокером нерухомості, агентом, страховою компанією.
Karpaty.ua не контролює поведінку Замовників, відвідувачів чи інших користувачів сайту і відмовляється від будьякої відповідальності в цьому відношенні в максимально допустимому законом обсязі.
1. Предмет договору
1.1. Даний Договір регулює відносини Замовника і karpaty.ua, згідно якого Замовник доручає,а адміністрація сайту
зобов’язується забезпечити надання Послуг (надалі ̶ "Послуги"), що включає розміщення графічної та (або)
текстової інформації (надалі – “Оголошення”) на сайті karpaty.ua (надалі – “Сайт”), Замовник в свою чергу
зобов’язується прийняти та оплатити надані послуги згідно з умовами даного Договору.
1.2. Якість послуг, наданих Сайтом по даному Договору повинна відповідати законодавству України.
1.3. Даний Договір публічно доноситься необмеженому колу осіб для надання рекламних послуг в мережі Інтернет,
шляхом розміщення рекламних оголошень на сайті: www.karpaty.ua (постійно доступний для ознайомлення)
1.4. Даний Договір вступає в силу з моменту:
-

-

виявлення згоди шляхом натискання кнопки "Зареєструватися" на сайті karpaty.ua, за умови підтвердження
опції «Прийняти умови», якщо така опція представлена на сайті www.karpaty.ua. В цьому випадку Замовник
розуміє і погоджується з тим, що karpaty.ua розцінює дану дію як приєднання до Публічного Договору про
надання послуг в мережі Інтернет (далі ̶ заявка про приєднання до Договору);
фактично використовуючи Послугу. В цьому випадку Замовник розуміє і погоджується з тим, що karpaty.ua
розцінює дану дію як погодження Замовника з Умовами даного Договору.
- та 2. Права сторін

2.1. Замовник має право користуватись послугами сайту, якщо він ознайомлений з умовами співпраці відповідно до
даного Договору та здійснив оплату відповідно до погодженою сторонами Договору вартості.
2.2. Замовник не має права користуватись послугами сайту, якщо:

-

не прийняв умови даного Договору;
не досяг установленого законом віку, коли він в праві заключати юридично договір з karpaty.ua;
має заборону на отримання даних Послуг згідно діючого законодавства України;

2.3. Karpaty.ua має право надавати Послуги відповідно до умов даного Договору.
2.4. Karpaty.ua залишає за собою право, але не зобов'язаний здійснювати попередню перевірку, перегляд, виділення,
вибір, зміни в інформації, що підлягає розміщенню, в тому числі і в Оголошенні.
2.5. Karpaty.ua залишає за собою право не допускати до розміщення Оголошення Замовника з будь-яких на те причин.

3. Умови співпраці
3.1. Для того щоб отримати доступ до певних послуг, від Замовника може знадобитися надання інформації про себе
(наприклад, відомості про особу або контактні дані) в рамках процесу реєстрації для початку користування Послугами
або в процесі авторизації з метою продовження використання Послуг. Замовник погоджується, що будь-яка
інформація, яку він надає karpaty.ua в процесі реєстрації, завжди буде точною, правильною і актуальною.
3.2. Замовник погоджується користуватися Послугами виключно для цілей, що дозволені умовами даного Договору та
не суперечать чинному законодавству України.
3.3. Замовник погоджується не здійснювати (і не намагатися отримати) доступ до будь-яких Послуг іншим способом,
окрім як через інтерфейс, наданий karpaty.ua, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Замовнику
відповідно до окремої угоди з karpaty.ua.
3.4. Замовник погоджується не здійснювати будь-яку діяльність, яка перешкоджає наданню Послуг (або роботі
відповідних серверів або мереж, які пов'язані з Послугами) або порушує їх надання.
3.5. Замовник погоджується не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не здійснювати торгові
операції і не перепродувати Послуги для будь-яких цілей, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені
вам відповідно до умов окремої угоди з karpaty.ua.
3.6. Замовник погоджується, що він несе виключну відповідальність (і що karpaty.ua не несе відповідальності перед
відвідувачами сайту або будь-якими третіми особами) за будь-яке порушення зобов'язань Замовника, встановлених
цими Умовами, а також за всі наслідки таких порушень (включаючи будь-які збитки чи шкоду, які може понести
karpaty.ua).
3.7. Karpaty.ua на постійній основі впроваджує нові розробки для того, щоб надавати найкращі можливі послуги своїм
користувачам. Замовник визнає і погоджується, що форма та характер Послуг, що надаються karpaty.ua, можуть час
від часу змінюватися без попереднього повідомлення.
3.8. Беручи до уваги безперервне впровадження нових розробок, Замовник визнає та погоджується, що karpaty.ua має
право на власний розсуд припинити (тимчасово або остаточно) надання Послуг (або будь-яких окремих функцій у
рамках Послуг) всім користувачам взагалі, або Замовнику зокрема без попереднього повідомлення.
3.9. Замовник визнає і погоджується з тим, що, якщо karpaty.ua позбавляє Замовника доступу до свого профілю, він
може втратити доступ до Послуг, відомостей свого Оголошення, будь-яких файлів або іншої інформації, що міститься
у його Оголошенні.
4. Зобов’язання сторін
4.1.

Karpaty.ua зобов’язується:

4.1.1.
Виконувати роботи з надання Послуг Замовнику, з урахуванням вибраних Замовником умов, що
наведені у Тарифних планах (надалі «Специфікація»), які є невід’ємною частиною даного Договору.
4.1.2.
У разі необхідності, за запитом Замовника, надавати інші Послуги відповідно до умов даного
Договору.
4.1.3.Надіслати Замовнику по електронній пошті або іншим шляхом посилання на електронну сторінку Сайту, де
розміщується оголошення Замовника для ознайомлення, редагування та затвердження оголошення протягом
7-х робочих днів після надання Замовником інформації відповідно до п. 4.2 даного Договору та оплати
вартості Послуг відповідно до п.5.1. Якщо з вини karpaty.ua, у звязку з технічними несправностями, karpaty.ua

не може надіслати Замовнику посилання на електронну сторінку сайту, де розміщується оголошення
Замовника, то в такому випадку karpaty.ua зобов’язаний заповнити та відредагувати оголошення самостійно
на основі інформації, що надійшла від Замовника.
4.1.4.Розмістити оголошення Замовника на Cайті протягом 7 (Семи) робочих днів за умови дотримання
Замовником термінів оплати згідно з п. 5.1. Договору та своєчасного надання всіх необхідних для розміщення
інформації матеріалів згідно з п. 4.2 даного Договору.
4.2. Замовник, який розміщує свої оголошення або іншу інформацію на сторінках сайту www.karpaty.ua,
зобов'язується:
4.2.1. Замовник гарантує та підтверджує, що надані ним інформація та матеріали є достовірними, повними,
відповідають вимогам чинного законодавства України та не порушують прав третіх осіб.
4.2.2. Оплачувати вартість послуг karpaty.ua відповідно до пункту 3 даного Договору.
4.2.3
У випадку будь-яких невідповідностей в оголошенні повідомити про це адміністрацію сайту karpaty.ua
надіславши відповідну інформацію на електрону пошту info@karpaty.ua не пізніше 3-х робочих днів після
представлення даного оголошення на сайті karpaty.ua. У разі ненадходження такого повідомлення
протягом вказанного терміну оголошення вважається затвердженим.
4.2.4. Після затвердження оголошення Замовник має право здійснювати будь-які зміни змісту оголошення за
допомогою послуг адміністрації сайту.
4.2.5. Не дублювати інформацію (об'єкт), розміщуючи її в різних розділах.
5. Умови та строки оплати
5.1. Вартість послуг за цим Договором визначається згідно виставлених Рахунків до оплати Замовнику.
5.2. Оплата послуг здійснюється протягом 7 (Семи) банківських днів з моменту виставлення Рахунку.
5.3. У випадку здійснення першої оплати, Послуги почнуть надаватись тільки після зарахування коштів на поточний
рахунок чи в касу сайту karpaty.ua.
5.4. Платежі виконуються в гривнях, шляхом безготівкового або готівкового розрахунку.
5.5. У випадку здійснення другої та наступних оплат, можливе надання Послуг на умові після оплати, але в будьякому випадку за домовленістю та погодженням сторонами Договору.
5.6. Рахунки формуються у відповідності до вибраних Замовником тарифів, які представлені для ознайомлення на
сайті karpaty.ua.
5.7. Крім того, адміністрація сайту karpaty.ua. залишає за собою право змінювати умови оплати та перераховувати
виставлені рахунки на новий термін надання Послуг після внесення змін, якщо рахунки були виставлені згідно
умовам, що діяли на той момент.
5.8. Сума коштів за оплачені, але не надані (частково надані) послуги karpaty.ua при достроковому розірванні
Договору поверненню не підлягає.
6. Відповідальність сторін
6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за даним Договором
відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Замовник несе відповідальність за зміст наданої інформації та матеріалів для розміщення його оголошення, за
наявність посилань на адрес та телефонні номери, за надання послуг в порядку, передбаченому законодавством
України, звільняє karpaty.ua від вимог та претензій третіх осіб.
6.3. Сайт karpaty.ua не зобов’язаний перевіряти та не несе відповідальності за інформацію, наведену в Оголошенні
Замовника з приводу порушень прав третіх осіб. У випадку притягнення karpaty.ua до відповідальності за порушення
вимог законодавства щодо змісту Реклами/рекламних матеріалів, та порядку розміщення Реклами з вини Замовника,
останній зобов’язується відшкодувати karpaty.ua всі понесені витрати, включаючи оплату штрафів, судових витрат,
юридичних послуг.
7. Умови розірвання договору
7.1. Karpaty.ua має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку шляхом надіслання Замовнику
письмового повідомлення або повідомивши його в телефонному режимі, у випадку невиконання Замовником своїх
зобовязань відповідно до п.4.2 даного Договору, або якщо надана Замовником інформація або матеріали за своїм
змістом чи формою суперечать морально-етичним нормам або не відповідають умовам даного Договору або чинному
законодавству України, або якщо karpaty.ua отримав обґрунтовані скарги від користувачів сайту щодо невідповідності
даних, які представлені в оголошенні Замовника. При цьому кошти, сплачені за Договором, не підлягають
поверненню.
7.2. Замовник має право ініціювати дострокове припинення отримання Послуг за цим Договором за умови письмового
повідомлення karpaty.ua за 20 (двадцять) робочих днів до дати дострокового припинення надання Послуг.

8. Вирішення спорів
8.1. Всі суперечки, що виникають між Сторонами в процесі виконання своїх зобов’язань за цим Договором
вирішуються Сторонами в процесі двосторонніх переговорів, виходячи із взаємних інтересів Сторін.
8.2. У разі неможливості досягнення згоди між Сторонами шляхом переговорів спірні питання вирішуються в
судовому порядку по встановленій підвідомчості і підсудності спорів в порядку, визначеному чинним в Україні
законодавством.
9. Форс-мажорні обставини
9.1. Сторона звільняється від визначеної даним Договором відповідальності за повне чи часткове порушення
Договору, якщо таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, за умови своєчасного інформування
іншої Сторони про настання таких обставин.
9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру,
які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття
звичайних для цього заходів передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись)
стихійні явища природного характеру, лиха біологічного походження, обставини суспільного життя, видання
заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні
або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, а також комп’ютерні віруси, технічні неполадки у
мережі Інтернет які унеможливлюють виконання Сторонами даного Договору або тимчасово перешкоджають такому
виконанню.
10. Інші умови
10.1. Розміщення оголошення (інформації від Замовника) на сайті здійснюється за технічними нормами karpaty.ua.
10.2. Замовник надає право сайту karpaty.ua використовувати в своїй діяльності інформацію, надану Замовником в
процесі виконання даного Договору.
10.3. Сайт karpaty.ua має право протягом 6 годин на місяць проводити будь-які профілактичні та/або технологічні
роботи, що не є предметом даного Договору, при проведенні яких інформація на Сайті буде недоступною для
користувачів, в тому числі і для Замовника. У випадку, якщо строк проведення таких робіт перевищуватиме 6 годин
на місяць, строк розміщення оголошення Замовника на сайті продовжується за його вимогою на строк, протягом якого
інформація на сайті не була доступна для користувачів понад 6 годин з вини сайту.
10.4. Даний Договір вступає в силу з моменту підтвердження опції «Прийняти умови», що розміщується на
сайті www.karpaty.ua і діє протягом одного року. Якщо протягом одного місяця до закінчення терміну дії
Договору жодна із Сторін не виступила з ініціативою про закінчення його дії, Договір продовжує діяти на тих
же умовах і протягом того ж терміну.
10.5. Будь-які зміни та доповнення до даного Договору є дійсними, якщо вони оформлені письмово та підписані
уповноваженими представниками кожної Сторони.
10.6. Сторони домовилися під час виконання умов даного Договору використовувати факсимільний (факсовий)
зв’язок та електронну пошту і визнають юридичну силу факсимільного (факсового) та сканованого відображення
тексту, підпису і печатки (факсові або скановані копії документів в тому числі договорів) до наступного обміну
(надання) оригіналів документів.
10.7. Прийняття умов даного Публічного договору (акцепт оферти) є повним і беззастережним і означає згоду
Замовника зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Замовник розуміє
значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Замовник не знаходиться під впливом помилки, обману,
насильства, загрози, і тому подібне.
11. Статус платника податку на прибуток
11.1. Karpaty.ua є платником єдиного податку відповідно ст.291 розділу 14 Податкового Кодексу України.
11.2. Karpaty.ua не являється податковим агентом Замовника. Усі грошові розрахунки між Замовником та
зацікавленою стороною, що відбуватимуться в результаті розміщення оголошення на сайті www.karpaty.ua
проводяться виключно Замовником, karpaty.ua не виступає посередником в даних взаємовідносинах.
11.3. Замовник несе відповідальність за ведення бухгалтерського та податкового обліку стосовно взаємовідносин, що
виникають внаслідок розміщення оголошення на сайті.
11.4.Замовник визнає і погоджується, що уповноважені органи влади ("Податкові органи") у місці знаходження
вашого місця відпочинку / проживання можуть вимагати, щоб Замовник збирав з Гостей податки щодо сум,
виплачених за право використовувати та / або займати місце відпочинку / проживання, і виплачував податки
відповідним Податковим органам.

11.5. Замовник повинен розуміти, яким чином діють закони України, зокрема в більшості випадків Замовник
зобов’язаний здійснити реєстрацію як суб’єкт господарювання, отримати інші дозволи перед розміщення оголошень
щодо нерухомого майна або для можливості прийняття гостей.

