
ДОГОВІР-ОФЕРТА НА НАДАННЯ ПОСЛУГ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Цей документ є відкрита пропозиція (Оферту) ФО-П Зайцев Віталій Егорійович (надалі 

іменований Виконавець) щодо укладення Договору на надання послуг (далі - Договір) на 

викладених у цій Оферті умовах. Актуальна версія Пропоновані можливості розміщена за 

адресою: https://klasnaocinka.com.ua/ru/site/dogovor-oferta-na-okazani.html . 

1.2. Відповідно до Цивільного Кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов і 

оплати послуг, фізична або юридична особа, яка провадить акцепт цієї оферти стає Замовником 

(акцепт оферти рівносильний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті). 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем Замовнику послуг технічної підтримки 

програмного забезпечення (ПЗ), відновлення і / або виправлення інформації, забезпечення роботи 

посилань (скорочено в рахунку - Техпідтримка ПЗ для організації) (далі - послуги) протягом 

усього терміну дії Договору на Освітньому порталі « Класна оцінка »(далі - Портал). Портал - це 

сукупність розміщених в мережі Інтернет web-сторінок, об'єднаних адресним простором домену 

klasnaocinka.com.ua, а також сателітів - доменів і субдоменів в зонах klasna.com, klasna.in.ua, 

mirshkol.com, eshkola.by, krimedu , dnepredu.com, donetskedu.com, kirovedu.com, zakosvita.com.ua, 

lvivedu.com, odessaedu.net, zhytomyredu.net та інших, які доступні користувачам з адміністративної 

панелі Конструктора сайтів Порталу (згідно ДК 021:2015 по коду 64220000-4 - «Телекомунікаційні 

послуги, крім послуг телефонного зв'язку і передачі даних» або за кодом 64220000-8 - «послуги, 

пов'язані з дистанційною роботою»). Стартова сторінка порталу: https://klasnaocinka.com.ua. Будь-

яка частина Порталу (web-сторінки, в т.ч. сателітів, Профілі, розділ і т.п., їх окремі частини / 

елементи) також іменується Порталом і є Порталом. 

2.2. Виконавець надає технічну підтримку розміщення інформації, відновлення і / або виправлення 

інформації, забезпечення роботи посилань, протягом усього терміну дії Договору. 

2.3. Замовник зобов'язується оплатити вартість Послуг відповідно до умов цього Договору. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

3.1. Інформація про Замовника розміщується на Порталі у вигляді текстового опису і фотографій 

разом з інформацією про Замовника, включаючи посилання на його сайт. 

3.2. Замовник погоджується і зобов'язується виконувати «Угода», розуміє і погоджується на 

обмеження відповідальності Виконавця, деталізоване в «Угоді», а також права Виконавця з 

адміністрування інформації, розміщеної на Порталі, яке розміщене за адресою: 

https://klasnaocinka.com.ua/uk/site/user-agreement.html. 

3.3. Виконавець надає послуги Замовнику на протязі всього терміну дії цього Договору. 

3.4. Звітним періодом для здійснення щомісячних платежів за надані послуги за цим Договором є 

календарний місяць. 

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ 

4.1. Загальна вартість договору становить вартість всіх послуг, які Виконавець надає Замовнику в 

рамках даного Договору. 

4.2. За розміщення інформації на порталі Виконавця, відповідно до умов цього Договору, 

Замовник оплачує пакет необхідних йому сервісів і послуг відповідно до діючих тарифів 

Виконавця. Перелік всіх сервісів порталу розміщені по інтернет-адресою: 

https://klasnaocinka.com.ua/uk/site/servisi-portala.html. Діючі тарифи на пакетні пропозиції сервісів 

порталу та додаткових послуг розміщені по інтернет-адресою: 

https://klasnaocinka.com.ua/uk/site/tarifi.html. 

4.3. Виконавець надає послуги Замовнику після отримання авансового платежу в розмірі не менше 

вартості послуг (по обраному пакету послуг) за наступний календарний місяць. Замовник 

зобов'язаний здійснити авансовий платіж на поточний банківський рахунок Виконавця до 1 числа 

місяця, наступного за останнім сплаченим місяцем. 

4.4. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом попередньої оплати за місяць або за межі 

встановленого Замовником число місяців, до 1-го числа кожного місяця, який не був сплачений, 

на підставі виставленого Виконавцем рахунку-фактури. 

4.5. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту надходження грошових коштів на 

поточний банківський рахунок Виконавця. 

4.6. Протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту закінчення надання послуг, виконавець надсилає 

Замовнику підписаний зі свого боку акт приймання-здачі наданих послуг у двох примірниках по 

https://klasnaocinka.com.ua/ru/site/dogovor-oferta-na-okazani.html
https://klasnaocinka.com.ua/
https://klasnaocinka.com.ua/uk/site/user-agreement.html
https://klasnaocinka.com.ua/uk/site/servisi-portala.html
https://klasnaocinka.com.ua/uk/site/tarifi.html


одному для кожної із Сторін. 

4.7. Замовник зобов'язаний підписати акт приймання-здачі наданих послуг і передати один 

екземпляр Виконавцю протягом 5 (п'яти) робочих днів з моменту направлення його Виконавцем 

Замовнику або в цей же строк надати мотивовані заперечення (рекламацію). Якщо протягом п'яти 

робочих днів з моменту направлення акта приймання-здачі наданих послуг Виконавцем 

Замовнику, акт не підписаний Замовником та / або не переданий Виконавцю, і на нього не 

надійшли мотивовані заперечення, послуги вважаються наданими належним чином і прийнятими 

Замовником. 

4.8. Сторони визнають, що для визначення обсягу фактично наданих послуг, визначення вартості 

послуг за Договором, використовуються виключно дані сервера статистики Виконавця, що 

формуються за результатами автоматичної обробки запитів користувачів. Дані статистики 

доступні Замовнику через веб-інтерфейс адміністратора при авторизації на Порталі в розділі «Мій 

профіль». 

5. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ І УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 

5.1. Замовник проводить акцепт оферти і укладення Договору шляхом здійснення авансового 

платежу, згідно п.4.3. Договору. 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

6.1. Протягом терміну дії Договору і одного року з дня припинення дії даного Договору, Сторони 

зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію, під якою розуміють будь-які дані, 

які надаються кожною із Сторін іншій у зв'язку з виконанням умов цього Договору, не відкривати 

і не розголошувати повністю або частково зазначену інформацію какойлібо третій стороні без 

отримання письмової згоди на це від іншої Сторони. 

6.2. Доступ до інформації та її використання будуть відкриті тільки тим співробітникам кожної із 

Сторін, яким необхідно знати надану іншою Стороною інформацію для виконання зобов'язань 

Сторін за цим Договором. Сторони зобов'язані інформувати одна одну про імена і посади таких 

співробітників. 

6.3. Інформація, надана Стороні відповідно до даного Договору, призначена тільки для цієї 

Сторони і не може передаватися третім особам або використовуватись будь-яким іншим засобом, 

за участю третіх осіб, частково або повністю без письмової згоди Сторони, що передала 

інформацію. 

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ 

7.1. Акцепт оферти Замовником, вироблений, відповідно до п.5. Оферти, створює Договір на 

умовах оферти. 

7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Пропоновані можливості і / або 

відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, 

такі зміни вступають в силу з моменту розміщення зміненого тексту на порталі, якщо інший 

термін вступу змін в силу не визначений додатково при такому розміщенні. 

7.3. Договір набуває чинності з моменту акцепту оферти Замовником і діє: а) 1 календарний рік, 

але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами зобов'язань за Договором, або б) до 

моменту розірвання Договору. 

8. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

8.1. Договір може бути розірваний: 

8.1.1. За згодою Сторін в будь-який час. 

8.1.2. За ініціативою однієї зі Сторін в разі порушення іншою Стороною умов Договору з 

письмовим повідомленням іншої Сторони. У такому випадку Договір вважається розірваним з 

моменту отримання Стороною, яка порушила умови Договору, відповідного письмового 

повідомлення від іншої Сторони. 

8.1.3. За ініціативою однієї зі Сторін за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 

(десять) календарних днів до моменту розірвання Договору. 

8.2. У разі припинення дії Договору, крім випадків порушення Замовником зобов'язань згідно п. 

3.2., 3.3. Договору, Виконавець повертає Замовнику вартість оплачених, але не наданих послуг 

(невикористаних переходів на інтернет-сайт Замовника). 

9. ГАРАНТІЇ 

9.1. Виконавець гарантує, що володіє всіма правами і повноваженнями, необхідними для 

укладення та виконання Договору. 

9.2. Погоджуючись з умовами та приймаючи умови цієї Оферти шляхом Акцепту Пропоновані 



можливості, Замовник запевняє Виконавця і гарантує Виконавцю, що: 

9.2.1. Замовник вказав достовірні дані (в тому числі персональні дані Замовника) при реєстрації на 

порталі та при оформленні платіжних документів з оплати Послуг. 

9.2.2. Замовник укладає Договір добровільно, при цьому замовник: а) повністю ознайомився з 

умовами Оферти, б) повністю розуміє предмет Договору (Пропоновані можливості). 

9.2.3. Замовник має всі права і повноваження, необхідні для укладення та виконання Договору. 

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх 

зобов'язань в разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), 

передбачити які неможливо на момент підписання цього Договору, а саме: військові дії, стихійні 

лиха, громадянські заворушення, пожежі, перебої енергопостачання, рішення органів влади, які 

роблять неможливим подальше повне або часткове виконання договору, а також не несе 

відповідальності перед Замовником за затримку або перебої в роботі, які виникли з причин 

знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця (збої в роботі інтернет-провайдерів, 

відсутність електропостачання та ін .) 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

11.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність, встановлену Договором і / 

або чинним законодавством України. 

11.2. У разі несвоєчасної (або часткової) оплати послуг - Виконавець має право призупинити 

надання послуг до моменту їх оплати в повному обсязі або продовжити надання послуг з 

відстрочкою платежу, при цьому залишаючи за собою право в будь-який момент припинити 

надання послуг і вимагати від Замовника оплати послуг в повному обсязі. 

11.3. Замовник в повному обсязі несе відповідальність за а) дотримання всіх вимог законодавства, 

в тому числі законодавства про рекламу, про інтелектуальну власність, про конкуренцію, але не 

обмежуючись перерахованим, відносно змісту і форми матеріалів, що розміщуються на порталі, б) 

достовірність відомостей, зазначених замовником при реєстрації на порталі та достовірність 

гарантій і запевнень Замовника, що містяться в п.9 Пропоновані можливості. 

11.4. Беручи до уваги умови п. 11 Оферти, Замовник зобов'язується своїми силами і за свій 

рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщуваних матеріалів, або 

відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Виконавцю в зв'язку з претензіями і 

позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення матеріалів Замовника. 

12. РЕКВІЗИТИ 

ФОП Зайцев Віталій Егорійович 

Номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб і фізичних осіб-підприємців 2 480 000 0000 112355 

Дата проведення державної реєстрації - 17.08.2009 р. 

Реєстрація фізичної особи-підприємця: 

61070, м. Харків, пер. Електроінструментальний, 6-б 

Банківські реквізити: 

Одержувач: ФОП Зайцев Віталій Егорійович 

ІПН 2633413810 

р/р IBAN № UA50 351533 00000 26000060566796 

в ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 351533 

  



ДОГОВОР-ОФЕРТА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий документ представляет собой открытое предложение (Оферту) ФЛ-П Зайцев 

Виталий Егориевич (в дальнейшем именуемый Исполнитель) по заключению Договора на 

оказание услуг (далее - Договор) на изложенных в настоящей Оферте условиях. Актуальная 

версия Оферты размещена по адресу: https://klasnaocinka.com.ua/ru/site/dogovor-oferta-na-

okazani.html .  

1.2. В соответствии с Гражданским Кодексом Украины, в случае принятия изложенных в Оферте 

условий и оплаты услуг, физическое или юридическое лицо, производящее акцепт этой Оферты 

становится Заказчиком (акцепт Оферты равносилен заключению Договора на условиях, 

изложенных в Оферте).  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

2.1. Предметом Договора является предоставление Исполнителем Заказчику услуг технической 

поддержки программного обеспечения (ПО), восстановление и / или исправления информации, 

обеспечение работы ссылок (сокращенно в счете - Техподдержка ПО для организации) (далее - 

услуги) в течение всего срока действия Договора на Образовательном портале «Классная оценка» 

(далее - Портал). Портал - это совокупность размещенных в сети Интернет web-страниц, 

объединенных адресным пространством домена klasnaocinka.com.ua, а также сателлитов - доменов 

и субдоменов в зонах klasna.com, klasna.in.ua, mirshkol.com, eshkola.by , krimedu, dnepredu.com, 

donetskedu.com, kirovedu.com, zakosvita.com.ua, lvivedu.com, odessaedu.net, zhytomyredu.net и 

других, которые доступны пользователям с административной панели Конструктора сайтов 

Портала (согласно ДК 021:2015 по коду 64220000-4 - «Телекоммуникационные услуги, кроме 

услуг телефонной связи и передачи данных» или по коду 64220000-8 – «Услуги, связанные с 

дистанционной работой»). Стартовая страница портала: https://klasnaocinka.com.ua. Любая часть 

Портала (web-страницы, в т.ч. сателлитов, Профили, раздел и т.п., их отдельные части/элементы) 

также именуется Порталом и является Порталом. 

2.2. Исполнитель оказывает техническую поддержку размещения информации, восстановление 

и/или исправление информации, обеспечение работы ссылок, в течение всего срока действия 

Договора. 

2.3. Заказчик обязуется оплатить стоимость Услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора.  

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Информация о Заказчике размещается на Портале в виде текстового описания и фотографий 

вместе с информацией о Заказчике, включая ссылку на его сайт.  

3.2. Заказчик соглашается и обязуется выполнять «Пользовательское соглашение», понимает и 

соглашается на ограничение ответственности Исполнителя, детализированное в 

«Пользовательском соглашении», а также права Исполнителя по администрированию 

информации, размещенной на Портале, которое размещено по адресу: 

https://klasnaocinka.com.ua/ru/site/user-agreement.html .  

3.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на протяжении всего срока действия настоящего 

Договора.  

3.4. Отчетным периодом для осуществления ежемесячных платежей за оказанные услуги по 

настоящему Договору является календарный месяц.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ  

4.1. Общая стоимость договора составляет стоимость всех услуг, которые Исполнитель оказывает 

Заказчику в рамках данного Договора.  

4.2. За размещение информации на портале Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего 

Договора, Заказчик оплачивает пакет необходимых ему сервисов и услуг в соответствии с 

действующими тарифами Исполнителя. Перечень всех сервисов портала размещены по интернет-

адресу: https://klasnaocinka.com.ua/ru/site/servisi-portala.html . Действующие тарифы на пакетные 

предложения сервисов портала и дополнительных услуг размещены по интернет-адресу: 

https://klasnaocinka.com.ua/ru/site/tarifi.html .  

4.3. Исполнитель оказывает услуги Заказчику после получения авансового платежа в размере не 

менее стоимости услуг (по выбранному пакету услуг) за последующий календарный месяц. 

Заказчик обязан осуществить авансовый платеж на текущий банковский счет Исполнителя до 1 

числа месяца, следующего за последним оплаченным месяцем.  

https://klasnaocinka.com.ua/ru/site/dogovor-oferta-na-okazani.html
https://klasnaocinka.com.ua/ru/site/dogovor-oferta-na-okazani.html
https://klasnaocinka.com.ua/
https://klasnaocinka.com.ua/ru/site/user-agreement.html
https://klasnaocinka.com.ua/ru/site/servisi-portala.html
https://klasnaocinka.com.ua/ru/site/tarifi.html


4.4. Оплата услуг Исполнителя осуществляется путём предварительной оплаты за месяц или за 

выбранное Заказчиком число месяцев, до 1-го числа каждого месяца, который не был оплачен, на 

основании выставленного Исполнителем счета-фактуры.  

4.5. Услуги считаются оплаченными Заказчиком с момента поступления денежных средств на 

текущий банковский счет Исполнителя.  

4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания оказания услуг, исполнитель 

отправляет Заказчику подписанный со своей стороны акт приемки-сдачи оказанных услуг в двух 

экземплярах по одному для каждой из Сторон.  

4.7. Заказчик обязан подписать акт приемки-сдачи оказанных услуг и передать один экземпляр 

Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления его Исполнителем 

Заказчику или в этот же срок предоставить мотивированные возражения (рекламацию). Если в 

течение пяти рабочих дней с момента направления акта приемки-сдачи оказанных услуг 

Исполнителем Заказчику, акт не подписан Заказчиком и/или не передан Исполнителю, и на него 

не поступили мотивированные возражения, услуги считаются предоставленными надлежащим 

образом и принятыми Заказчиком.  

4.8. Стороны признают, что для определения объема фактически оказанных услуг, определения 

стоимости услуг по Договору, используются исключительно данные сервера статистики 

Исполнителя, формируемые по результатам автоматической обработки запросов пользователей. 

Данные статистики доступны Заказчику через веб-интерфейс администратора при авторизации на 

Портале в разделе «Мой профиль».  

5. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА  

5.1. Заказчик производит акцепт Оферты и заключение Договора путем осуществления авансового 

платежа, согласно п.4.3. Договора.  

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  

6.1. В течение срока действия Договора и одного года со дня прекращения действия данного 

Договора, Стороны обязываются не разглашать конфиденциальную информацию, под которой 

понимают любые данные, которые предоставляются каждой из Сторон другой в связи с 

выполнением условий настоящего Договора, не открывать и не разглашать полностью или 

частично указанную информацию какойлибо третьей стороне без получения письменного 

согласия на это от другой Стороны.  

6.2. Доступ к информации и ее использованию будут открыты только тем сотрудникам каждой из 

Сторон, которым необходимо знать предоставленную другой Стороной информацию для 

выполнения обязательств Сторон по настоящему Договору. Стороны обязаны информировать 

друг друга об именах и должностях таких сотрудников.  

6.3. Информация, предоставленная Стороне в соответствии с данным Договором, предназначена 

только для этой Стороны и не может передаваться третьим лицам или использоваться каким-либо 

другим средством, при участии третьих лиц, частично или полностью без письменного согласия 

Стороны, что передала информацию.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА  

7.1. Акцепт Оферты Заказчиком, произведенный, согласно п.5. Оферты, создает Договор на 

условиях Оферты.  

7.2. Исполнитель оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или отозвать 

Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Исполнителем изменений в 

Оферту, такие изменения вступают в силу с момента размещения измененного текста на портале, 

если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при таком размещении.  

7.3. Договор вступает в силу с момента акцепта Оферты Заказчиком и действует: а) 1 календарный 

год, но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору, либо б) до 

момента расторжения Договора.  

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА  

8.1. Договор может быть расторгнут:  

8.1.1. По соглашению Сторон в любое время.  

8.1.2. По инициативе любой из Сторон в случае нарушения другой Стороной условий Договора с 

письменным уведомлением другой Стороны. В таком случае Договор считается расторгнутым с 

момента получения Стороной, которая нарушила условия Договора, соответствующего 

письменного уведомления от другой Стороны.  

8.1.3. По инициативе любой из Сторон при условии письменного уведомления другой Стороны за 



10 (десять) календарных дней до момента расторжения Договора.  

8.2. В случае прекращения действия Договора, кроме случаев нарушения Заказчиком обязательств 

согласно п. 3.2., 3.3. Договора, Исполнитель возвращает Заказчику стоимость оплаченных, но не 

оказанных услуг (неиспользованных переходов на интернет-сайт Заказчика).  

9. ГАРАНТИИ  

9.1. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для 

заключения и исполнения Договора.  

9.2. Соглашаясь с условиями и принимая условия настоящей Оферты путем Акцепта Оферты, 

Заказчик заверяет Исполнителя и гарантирует Исполнителю, что:  

9.2.1. Заказчик указал достоверные данные (в том числе персональные данные Заказчика) при 

регистрации на портале и при оформлении платежных документов по оплате Услуг.  

9.2.2. Заказчик заключает Договор добровольно, при этом Заказчик: а) полностью ознакомился с 

условиями Оферты, б) полностью понимает предмет Договора (Оферты).  

9.2.3. Заказчик обладает всеми правами и полномочиями, необходимыми для заключения и 

исполнения Договора.  

10. ФОРС-МАЖОР  

10.1. Исполнитель освобождается от ответственности за частичное или полное невыполнение 

своих обязательств в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорные 

обстоятельства), предусмотреть которые невозможно на момент подписания настоящего 

Договора, а именно: военные действия, стихийные бедствия, гражданские беспорядки, пожары, 

перебои энергоснабжения, решения органов власти, которые делают невозможным дальнейшее 

полное или частичное выполнение договора, а также не несет ответственности перед Заказчиком 

за задержку или перебои в работе, возникшие по причинам находящимся вне сферы контроля со 

стороны Исполнителя (сбои в работе интернет-провайдеров, отсутствие электроснабжения и пр.)  

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

11.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, установленную Договором 

и/или действующим законодательством Украины.  

11.2. В случае несвоевременной (или частичной) оплаты услуг - Исполнитель имеет право 

приостановить оказание услуг до момента их оплаты в полном объеме или продолжить оказание 

услуг с отсрочкой платежа, при этом оставляя за собой право в любой момент приостановить 

оказание услуг и требовать от Заказчика оплаты услуг в полном объеме.  

11.3. Заказчик в полном объеме несет ответственность за а) соблюдение всех требований 

законодательства, в том числе законодательства о рекламе, об интеллектуальной собственности, о 

конкуренции, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы 

материалов, размещаемых на портале, б) достоверность сведений, указанных Заказчиком при 

регистрации на портале и достоверность гарантий и заверений Заказчика, содержащихся в п.9 

Оферты.  

11.4. Принимая во внимание условия п. 11 Оферты, Заказчик обязуется своими силами и за свой 

счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении размещаемых 

материалов, либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Исполнителю в 

связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение 

материалов Заказчика.  

12. РЕКВИЗИТЫ  

ФЛП Зайцев Виталий Егориевич  
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61070, г. Харьков, пер. Электроинструментальный, 6-б  

Банковские реквизиты:  

Получатель: ФЛП Зайцев Виталий Егориевич  

ИНН 2633413810  

р/с IBAN № UA50 351533 00000 26000060566796 

в ПАО КБ «ПриватБанк», МФО 351533 


