
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) 
про надання послуг у сфері інформатизації 

 
Цей Договір, в якому одна сторона ФІЗИЧНА ОСОБА – ПІДПРИЄМЕЦЬ ІВАНОВ АНДРІЙ 
ВІКТОРОВИЧ, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців в установленому чинним законодавством порядку та який є платником єдиного податку 
(надалі – ВИКОНАВЕЦЬ), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану 
пропозицію (надалі – ЗАМОВНИК), з іншого боку, далі разом — СТОРОНИ, а кожний окремо – 
Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною 
публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері 
інформатизації. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники безумовно приймають умови 
цього Договору про нижченаведене.   

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на 
укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.  
1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є 
рівносильним Договору, підписаному Сторонами.   
1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі 
шляхом акцептування.  
1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:  

• факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця 
на Веб-сайті Виконавця https://jetcs.co/registration  

• оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних 
сторінках Веб-сайту Виконавця https://jetcs.co/jetcards/pricing  

• письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про 
прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті 
https://jetcs.co/contact_us 

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям 
положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.  
1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір, а також не 
вправі користуватися Послугами за цим Договором. 
   
2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ  
«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті 
https://jetcs.co/jetcards/contract-offer.  
«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному 
обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами, шляхом здійснення дій відповідно до 
п.1.4. цього Договору.  
«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації, які надаються Виконавцем за цим 
Договором, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://jetcs.co/jetcards. 
«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-
сайт https://jetcs.co/jetcards та акцептувала даний Договір.  
«Виконавець» - суб’єкт господарювання, фізична особа – підприємець, що надає послуги у сфері 
інформатизації за цим Договором та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору. 
«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.  
«Веб-сайт» - інтернет-ресурс сервісу за адресою https://jetcs.co і її піддоменів. 
«Веб-сервіс JET CARDS» - сервіс, портал, інтернет-ресурс, хмарна послуга, сервіс для збору, реєстрації, 
обробки і обміну електронними даними між користувачами Веб-сайту https://jetcs.co та його піддоменів, 
щодо випуску та обслуговування електронних карток, пасів, купонів та квитків Apple Wallet Passes та 
Google Pay Passes.  
«Володілець виключних прав інтелектуальної власності» - Фізична особа – підприємець Іванов 
Андрій Вікторович, якому належать виключні права інтелектуальної власності на Веб-сервіс JET CARDS, 
Веб-сайт https://jetcs.co/jetcards, програмний код та інші пов’язані з цим об’єкти інтелектуальної власності. 



«Споживач» – фізична особа / юридична особа, покупець або споживач товарів / робіт / послуг / 
інформації, що реалізуються або виробляється Замовником, яка є споживачем інформації, яку 
розповсюджує Замовник через Веб-Сервіс JET CARDS. 
«Електронна картка» – електронний файл (контейнер) формату PKPASS (Passbook Pass File), 
розроблений Apple Inc., або посилання на картку Google Pay for Passes. Електронна картка встановлюється 
в мобільний пристрій (смартфон, планшет, iPod, смартгодинник) Споживача і автоматично взаємодіє з 
Веб-сервісом JET CARDS, а також маячками GPS та iBeacons. 
«Авторизація на Веб-Сервісі  JET CARDS» – процедура, що дозволяє провести перевірку наявності прав 
на користування Веб-Сервісу JET CARDS, за допомогою якої Замовник при вході на Веб-Сервіс JET 
CARDS підтверджує статус активного, шляхом введення персонального логіна і пароля у відповідну 
форму, або передачі спеціального API ключа, що призводить до надання Замовнику можливостей 
відповідно до наданих йому правами. 
«Контент» - будь-яке інформаційно значуще наповнення Веб-Сервісу JET CARDS - вся інформація, яку 
Замовник вводить на Веб-сайті або передає через API при користуванні Веб-Сервісом JET CARDS з 
дотриманням правил і вимог чинного законодавства України та цієї Угоди в рамках підприємницької 
діяльності. 
«Користувач» – безпосередньо Замовник, уповноважена фізична особа від Замовника або система від 
Замовника, яка отримала доступ до Веб Сервісу, шляхом реєстрації в порядку, передбаченому Договором, 
яка безпосередньо здійснює Користування Веб-Сервісом. 
«Користування Веб-Сервісом JET CARDS» – дії, що здійснюються Користувачем після авторизації на 
Веб-Сервісі JET CARDS, які полягають в пошуку, перегляді, використанні, передачі будь-якої інформації 
способами, що не суперечать законодавству України, розміщеної на Веб-Сервісі JET CARDS; а також 
будь-які інші дії, необхідні для отримання послуг, що надаються Веб-Сервісом JET CARDS. Для 
користування Веб-Сервісом JET CARDS Замовник повинен надати Виконавцю свій спеціальний 
електронний сертифікат, який буде використовуватися Виконавцем при подальшій комунікації Замовника 
і його Споживачів. Необхідний цифровий сертифікат видається компанією Apple Inc. відповідно до 
встановленої процедури, а також вимагає додаткової оплати Замовником безпосередньо компанії Apple 
Inc. Виконавець може сприяти Замовнику в отриманні такого сертифікату, але не може гарантувати, що 
він буде виданий компанією Apple Inc. 
«Реєстрація у Веб-Сервісі JET CARDS» – процедура, виконана Замовником на Веб-Сервісі JET CARDS, 
що представляє собою внесення Замовником у відповідну форму достовірної актуальної інформації про 
себе та встановити свій особистий логін і пароль. Що в подальшому дозволяють здійснювати Авторизацію 
на Веб-Сервісі і Користування Веб-Сервісом. Виконавець залишає за собою право відмовити у реєстрації 
Замовнику без пояснень причин.  
«Обліковий запис Користувача» - запис створений Замовником в момент реєстрації у Веб-Сервісі JET 
CARDS, що містить відомості, які Замовник, або його уповноважений представник, повідомляє про себе 
у процесі реєстрації на Веб-Сервісі JET CARDS, що дозволяє Виконавцю ідентифікувати (авторизувати) 
кожного Замовника за допомогою персонального логіна і пароля. Логін (що представляє собою адресу 
електронної пошти Замовника або комбінацію латинських букв і цифр) і пароль для доступу до облікового 
запису надається Замовнику Виконавцем. Замовник може надати доступ до користування Веб-сервісом 
одному або декільком Користувачам, уповноваженим на те Замовником для роботи на Веб-сайті.  
 
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  
3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику 
Послуги у сфері інформатизації, а саме надати доступ до Веб-Сервісу JET CARDS, що розміщено на Веб-
сайті за адресою https://jetcs.co/my та який передбачає наступний функціонал: 

• створення, зберігання та поширення електронних карток (пасів) Apple Wallet / Google Pay на основі 
шаблонів, програмних засобів та інструментів. Замовник має право самостійно створити шаблон 
електронної карти, погодивши з Виконавцем розміщення шаблонів, що містять графічну і / або 
текстову інформацію, зберігати, редагувати або видаляти шаблони електронних карток; 

• привласнення кожній карті унікального номера, ключа і відправка, завантаження електронної карти 
Споживачу Замовника безпосередньо з використанням програмних продуктів та сервісів Apple 
Wallet / Google Pay for Passes і інших сумісних платформ; 

• кожному полю електронної карти відповідає певне поле бази даних. Після створення шаблону 
електронної карти, Замовник самостійно визначає, які поля бази даних обов'язкові до заповнення. 
Після заповнення полів одиниця інформації (унікальна електронна карта для кінцевого Споживача) 



готова до поширення. Замовник може надати розпорядження доставити цей блок інформації 
(електронну картку) Споживачу; 

• методи первинної доставки - через електронну пошту, через sms-повідомлення, QR-код або URL 
посилання. Для доставки Замовник задає або номер мобільного телефону Споживача, або 
електронну адресу; 

• послуги Веб-Сервіса JET CARDS, що доставляє електронну карту на мобільний пристрій 
Споживача. Виконавець не несе відповідальність за збереження Споживачем електронної картки на 
свій мобільний пристрій після її отримання від Виконавця;  

• у разі збереження електронної карти Споживачем, карта автоматично реєструється на Веб-Сервісі 
JET CARDS. Після цього можлива комунікація між Веб-Сервісом JET CARDS та електронною 
картою Споживача - оновлення і зміна показників та інформації на створених електронних картках. 
Виконавець не гарантує, що нотифікація про зміну інформації на карті прийде на мобільний 
пристрій Споживача; 

• послуги геолокації - електронна карта може бути прив'язана до геолокації. Замовник може задати 
до 10-ти координат, які йому цікаві. Якщо у Споживача активований сервіс геолокації на 
мобільному пристрої, то при знаходженні мобільного пристрою в радіусі до 300 метрів від заданої 
координати, Споживач автоматично отримає повідомлення на мобільному пристрої. Текст 
повідомлення буде таким, який створив Замовник при створенні точок геолокації; 

• відображення статистики за кількістю завантажених Споживачем електронних карт в мобільний 
пристрій із загальної кількості карт, спрямованих на його адресу; 

• API доступ та документацію для інтеграції систем Замовника з цим Веб-Сервісом JET CARDS. 
 
а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити 
замовлені Послуги. 
  
3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином 
або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.  
3.3. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у 
відповідності з вимогами діючого законодавства України.   
3.4. Виконавець, а також Замовник, купуючи послуги інформатизації у Виконавця в рамках даного 
договору, керуються такими ліцензійними угодами і договорами з компанією Apple Inc .: 

• ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА КОМПАНІЇ APPLE ПРО ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ iOS  / iPadOS - https://www.apple.com/legal/sla/docs/iOS13.pdf   

• Договір по умови надання сервісу iCLOUD - https://www.apple.com/legal/internet-
services/icloud/uk/terms.html  

• Угода з зареєстрованим розробником Apple (Apple Developer Agreement) - 
https://developer.apple.com/terms/apple-developer-agreement/Apple-Developer-Agreement-
English.pdf  

• Ліцензійна угода Apple Developer Program - https://developer.apple.com/services-
account/download?path=/Documentation/License_Agreements__Apple_Developer_Program_
ADPLA1028/Apple_Developer_Program_License_Agreement_20191028.pdf  

 
 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ  
4.1. Виконавець зобов’язаний:  

• виконувати умови цього Договору;  
• надати Замовнику Послуги належної якості;  
• об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті 

https://jetcs.co/jetcards; 
• збирати, обробляти і зберігати тільки дані про Замовника, які надані самим Замовником як 

необхідні для надання ресурсів Веб-Сервісу JET CARDS і надання Замовнику послуг 
інформатизації; 

• не розкривати третім особам і не поширювати інформацію без згоди Замовника, якщо інше не 
передбачено чинним законодавством; 



• здійснювати технічну підтримку Замовнику з питань роботи Веб-Сервісу JET CARDS, але 
Виконавець не надає технічну підтримку обладнання (мобільних пристроїв) Споживачів 
Замовника.  

4.2. Виконавець має право:  
• в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення 

Замовником умов цього Договору;  
• не обробляти та не зберігати  дані, що надаються Замовником, у разі припинення діяльності 

Виконавця і / або закінчення надання Замовнику послуг інформатизації і ресурсів Веб-Сервісу JET 
CARDS; 

• забезпечити здійснення прав Замовника в повному обсязі тільки після активації облікового запису 
в Веб-Сервісу JET CARDS. Для реєстрації Замовник вказує свої дані відповідно до умов цього 
договору. З моменту підтвердження реєстрації та активації облікового запису Замовник набуває 
статусу зареєстрованого Замовника; 

• інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору. 
 
4.3. Виконавець не несе відповідальність за дії Замовника в процесі користування Веб-Сервісом JET 

CARDS. 
4.4. Виконавець не забезпечує Замовнику технічні умови і засоби для доступу до Веб-Сервісу JET CARDS, 

тобто наявність у Замовника підключення до системи «Інтернет» і технічного засобу з установленим 
на ньому програмним забезпеченням, за допомогою яких Замовник може здійснювати користування 
Веб-Сервісом JET CARDS. 

4.5. Виконавець не гарантує повну сумісність Веб-Сервісу JET CARDS з іншими мобільними 
платформами, відмінними від платформ Apple Wallet (Passbook) та Google Pay for Passes. 

4.6. Наданий Виконавцем Веб-Сервіс JET CARDS, включаючи, але не обмежуючись цим, програмні 
продукти, графіку, призначений для користувача інтерфейс, звукові уривки, редакційний контент, а 
також програмні сценарії і програмне забезпечення, що використовуються для реалізації Веб-Сервісу 
JET CARDS, містить певну виробничу і технологічну інформацію і матеріали, що є інтелектуальною 
власністю Виконавця. Вищевказані інформація і матеріали захищені нормами законодавства, чинного 
в області інтелектуальної власності, та іншими нормами законодавства України. Наданий Веб-Сервіс 
JET CARDS, так само як і будь-яка його частина, не може бути відтворений ні в якій формі і ніякими 
засобами, за винятком випадків, коли це позитивно письмово дозволяється відповідно до цієї Угоди. 

 
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА  
5.1. Замовник зобов’язаний:  

• своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору;  
•  гарантувати, що має всі необхідні юридичні права для використання інформації / матеріалів, 

переданих за допомогою Веб-Сервісу JET CARDS, і несе всю відповідальність за їх розміщення, 
використання, обробку; 

• гарантувати, що розміщення інформації / матеріалів на Веб-Сервісу JET CARDS і подальше їх 
використання не порушує права інших осіб, включаючи, але не обмежуючись цим, авторські, 
суміжні, право на недоторканність приватного життя, на захист честі, гідності і доброго імені і т. 
д. Виконавець залишає за собою право припинити надання послуг інформатизації в разі виявлення 
факту розповсюдження Замовником заборонених матеріалів і інформації відповідно до 
законодавства України; 

• інформувати Виконавця про отримання інформації або документів, що стосуються виконання 
Договору, не пізніше наступного дня після отримання такої інформації або документів; 

• гарантувати, що при користуванні Веб-Сервісом JET CARDS, програмними розробками, що 
надаються в рамках послуг інформатизації, а також будь-якими пов’язаними з Веб-Сервісом JET 
CARDS сервісами та програмними продуктами, буде дотримуватись умов цього Договору, а також 
не порушувати прав, в тому числі прав інтелектуальної власності третіх осіб, а також розуміє що 
це тягне за собою розірвання договору. Замовник в цьому випадку самостійно несе повну 
відповідальність, в тому числі адміністративну, цивільну, або кримінальну, без залучення до 
процесу Виконавця. Виконавець також не може бути притягнутий Замовником в якості 
відповідача / співвідповідача за позовами третіх осіб про компенсацію моральної шкоди, або 
заподіяння шкоди третім особам, які виникли через використання Замовником Веб-Сервісом JET 
CARDS з порушенням положень цього Договору та вимог законодавства України; 



• гарантувати, що поширюючи інформацію та матеріали на адресу третіх осіб тільки за умови, що 
Замовник врегулював питання використання таких матеріалів і інформації, торгових марок, 
товарних знаків і назви товарів, права на дизайн, авторські та суміжні права, які згадуються, 
використовуються або цитуються, з їх законними власниками. Порушення прав правовласників 
суворо забороняється і може зумовити залучення Замовника до цивільної або кримінальної 
відповідальності, включаючи відшкодування збитків за порушення авторських прав. 

• гарантувати, що не передає за допомогою Веб-Сервісу JET CARDS інформацію, яка відповідно до 
чинного законодавства України належить до персональних даних. У разі, якщо здійснюється 
передача персональних даних Замовник гарантує, що отримав відповідно до чинного 
законодавства згоду Споживача на зберігання, обробку і поширення такої інформації, а також має 
виконувати усі міжнародні закони, регламенти та директиви щодо зберігання та обробки такої 
інформації (GDPR, DPA, CCPA та інші). 

• виконувати інші обов'язки, що випливають із суті правовідносин, визначених Договором. 
 
5.2. Замовник має право:  

• оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://jetcs.co/my. 
• вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору.  

5.3. Користування Веб-Сервісом JET CARDS і плата за надані послуг інформатизації в рамках цього 
Договору не дає Замовнику ніяких прав володіння програмою і інтелектуальною власністю Виконавця. 
 
6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ  
6.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://jetcs.co/my 
шляхом  здійснення віртуальної реєстрації (авторизації) за допомогою введення Логіну і Пароля. 
   
7. ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ОПЛАТИ ТА ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ 
7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-
сайту https://jetcs.co/jetcards/pricing 
Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається сукупністю всіх Послуг, наданих Виконавцем 
Замовнику протягом дії цього Договору.  
7.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – 
гривні або в EUR (для Замовників, які не є резидентами України). 
7.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом: 

• перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або 
юридична особа) або  

• за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є 
фізична особа).  

7.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок 
Виконавця.  
7.5. Замовник оплачує надані йому послуги в наступному порядку та терміни: 

• щомісяця протягом перших 5 (п'яти) календарних днів поточного місяця Замовник здійснює 
передплату послуг за поточний місяць на підставі рахунку на передплату; 

• оплата послуг, наданих Замовником понад визначені в цьому Договорі здійснюється Замовником 
на підставі додатково виставленого рахунку після закінчення календарного місяця протягом 5 
(п'яти) календарних днів з моменту його отримання. 

7.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для 
отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет, Apple 
Developer Program та інші). 
7.7. Замовник погоджується, що повернення передплачених грошових коштів за послуги відповідно до 
цього Договору не здійснюються Виконавцем. 
 
8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ.  
ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ.  
8.1 Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця 
за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору «Реквізити Виконавця».  



8.2. Виконавець надає доступ до закритої частини Веб-сайту шляхом підтвердження Логіну та Пароля 
Замовника, що вводяться останнім під час реєстрації (авторизації) на Веб-сайті за адресою 
https://jetcs.co/registration. 
8.3. Виконавець здійснює технічну підтримку доступу до закритої частини Веб-Сервісу JET CARDS 
https://jetcs.co/my, відновлення та/або виправлення інформації протягом дії цього Договору в наступному 
порядку: 
• стандартну технічну підтримку по e-mail / skype (у бізнес години з 9-00 до 18-00, у бізнес дні с 

понеділка по п’ятницю, швидкість реакції – 4 година) для стандартних тарифних планів 
• преміальну технічну підтримку по телефону / e-mail / skype (щодня з 9-00 до 21-00 без вихідних, 

швидкість реакції – 1 година) для преміальних тарифних планів 
8.4. Факт отримання Послуг Замовником - фізичною особою підтверджується оплатою Замовником 
Послуг Виконавця.  
8.5. Факт отримання Послуг Замовником - юридичною особою підтверджується Актом приймання-
передачі наданих Послуг (далі – Акт), що підписується Сторонами (або підписується Виконавцем в 
односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Договором). Виконавець зобов’язаний 
надіслати Замовнику підписаний рахунок (інвойс) та підписаний Акт у 2-х примірниках поштою 
(попередньо, електронна копія рахунку та Акту може бути надіслана електронною поштою). Замовник 
зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та направити 
Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з підписанням Акту – в ті ж строки свої 
письмові заперечення. У разі, якщо протягом вказаних строків з моменту направлення Замовнику Акту, 
на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний Замовником другий екземпляр Акту або письмові 
заперечення проти підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих Послуг в 
односторонньому порядку.  
8.6. Додаткові правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту 
https://jetcs.co/jetcards та є додатками (невід’ємними частинами) даного Договору. 
 
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  
9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть 
відповідальність відповідно до чинного законодавства України. 
9.2. У разі недоступності Веб-Сервісу JET CARDS, збою системи, втрати розміщених на Порталі даних, 
максимальний розмір відповідальності Виконавця у всіх випадках обмежується розміром місячної 
винагороди Виконавця за послуги інформатизації за цим Договором. 
9.3. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між 
Сторонами.  
9.4. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні 
законодавства.  
9.5. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику 
за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які 
виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи 
необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).   
 
10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ  
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, 
що передбачені даним Договором, якщо це виникло внаслідок форс-мажорних обставин.  
10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли 
поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: 
військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи 
приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, 
резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові 
обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або 
часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.   
10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін 
матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна 
із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.   
 
11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ  



11.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами 
і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до 
його умов.  
11.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови 
укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених цим Договором. 
Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди 
на це іншої Сторони.  
11.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3) за ставкою, передбаченою 
Податковим кодексом України.  
11.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація про Замовника 
використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.  
11.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних 
персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних 
цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання 
телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та 
спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту 
https://jetcs.co.  
У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://jetcs.co Замовник має право 
звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та 
надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.  
11.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником 
при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні 
Замовлення інформації.  
11.7. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця виключно у своїй внутрішній 
діяльності без права їх відчуження або передачі на користь третіх осіб.  
11.8. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання 
цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається 
державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації 
винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.  
11.9. Договір є публічним та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим 
Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його 
виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 30 
(тридцяти) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за 
місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.  
11.10. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України 
визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець 
має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього  публічного Договору та додатків до нього, 
включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує 
та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та 
додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.   
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