ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуги з проходження перевірки відкритої частини пробного
тесту зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році
м. Харків

14 липня 2017 року

Фізична особа-підприємець Морщавка Юрій Олександрович, який діє на
підставі Свідоцтва (далі – ВИКОНАВЕЦЬ), публікує цей ДОГОВІР
публічної оферти про надання послуги фізичній особі, яка зареєструвалась
для проходження перевірки відкритої частини пробного тесту зовнішнього
незалежного оцінювання в 2018 році та здійснила оплату (далі –
ЗАМОВНИК), а разом СТОРОНИ.
Цей ДОГОВІР – публічний і відповідно до ст.ст. 633, 641 Цивільного
кодексу України його умови є однакові для всіх ЗАМОВНИКІВ.
Беззастережне прийняття умов цього ДОГОВОРУ в частині
заповнення
реєстраційної
форми,
підтвердження
введених
реєстраційних даних і проведення оплати за надання послуги у
визначений нижче спосіб, відповідно до ст. 642 ЦК України
вважається згодою на автоматичне укладення ДОГОВОРУ між
ЗАМОВНИКОМ та ВИКОНАВЦЕМ на запропонованих умовах.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Перевірка відкритої частини пробного тесту зовнішнього незалежного
оцінювання (далі – ПОСЛУГА) – проводиться відповідно до Листа
Міністерства освіти і науки України від 14.07.2017 за № 2.2.-1671.
1.2. ВИКОНАВЕЦЬ надає ПОСЛУГУ для ЗАМОВНИКА за кошти
ЗАМОВНИКА.
1.3. ЗАМОВНИКОМ є особа, яка погодилася з умовами ДОГОВОРУ,
замовила ПОСЛУГУ у реєстраційній формі та оплатила її вартість.
ПОСЛУГА вважається такою, що надана ВИКОНАВЦЕМ та отримана
ЗАМОВНИКОМ у повному обсязі у разі проведення перевірки відкритої
частини пробного тесту зовнішнього незалежного оцінювання на
визначених під час реєстрації умовах.
2. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ
2.1. За надання ПОСЛУГИ ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ її повну
вартість відповідно до вартості одного тестування, оприлюдненої
ВИКОНАВЦЕМ на веб-сайтах: gra-sonyashnyk.com.ua (з української мови
та літератури), helianthus.com.ua (математики), gra-sunflower.com.ua
(іноземної мови) у розділі «Пробне ЗНО перевірка відкритої частини»,
шляхом попередньої оплати через будь-яку банківську установу України.

2.2. Оплата здійснюється протягом семи календарних днів з моменту
реєстрації, але не пізніше 07 березня 2018 року.
2.3. Фактом оплати ПОСЛУГИ є зарахування коштів у повному обсязі на
рахунок ВИКОНАВЦЯ, розпізнавання отриманих коштів за кодом
призначення платежу та фіксація відповідної заявки ЗАМОВНИКА.
2.4. У разі:
- неучасті ЗАМОВНИКА у проведенні перевірки відкритої частини
пробного тесту зовнішнього незалежного оцінювання, порушення
процедури отримання ПОСЛУГИ сплачені кошти не повертаються;
- отримання ВИКОНАВЦЕМ оплати ПОСЛУГИ, яку неможливо
розпізнати за кодом призначення платежу або за іншими реквізитами
платіжного доручення, неповної оплати або надлишкової оплати
ПОСЛУГИ ЗАМОВНИКОМ, ВИКОНАВЕЦЬ повертає ЗАМОВНИКУ
отримані кошти на підставі письмової заяви, поданої ЗАМОВНИКОМ
особисто.
2.5. Повернення ЗАМОВНИКУ коштів відповідно до п. 2.4 цього
ДОГОВОРУ проводиться шляхом перерахування коштів за банківськими
реквізитами, вказаними ЗАМОВНИКОМ особисто у його письмовій заяві.
3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН
3.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:
3.1.1. За допомогою Веб-додатка «Пробне ЗНО. Перевірка відкритої
частини» в 2018 році (далі – Веб-додаток) надати можливість
ЗАМОВНИКУ самостійно виконати наступні дії:
- зареєструватися для участі у процедурі перевірки відкритої частини
пробного тесту зовнішнього незалежного оцінювання;
- отримати зразок квитанції на оплату замовленої ПОСЛУГИ;
- перевірити надходження коштів сплаченої ПОСЛУГИ.
3.1.2. Забезпечити ЗАМОВНИКУ доступ до матеріалів ПОСЛУГИ, на
яке(і) він зареєструвався. У випадку якщо ЗАМОВНИК не пройшов
процедуру перевірки відкритої частини тесту в означений термін,
ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ можливість звернутися до нього у
триденний термін, та отримати доступ до проходження процедури
перевірки відкритої частини тесту, надавши документ, що посвідчує
причину за якої ЗАМОВНИК не зміг в означений термін скористатися
ПОСЛУГОЮ .
3.1.3. Створити для інформування ЗАМОВНИКА з питань надання
ПОСЛУГИ інформаційну сторінку «Особиста сторінка учасника», доступ
до якої буде здійснюватися за персональним кодом та паролем, вказаним
ЗАМОВНИКОМ під час реєстрації.
3.1.4. Розмістити результати проходження процедури перевірки відкритої
частини тесту на інформаційній сторінці «Особиста сторінка учасника»
для ЗАМОВНИКІВ, які скористалися Веб-додатком.
3.1.5. У разі потреби безкоштовно надавати ЗАМОВНИКУ консультації з
користування Веб-додатком.

3.1.6. Зберігати конфіденційність інформації ЗАМОВНИКА, отриманої від
нього при реєстрації, за винятком випадків, передбачених чинним
законодавством України.
3.1.7. Використовувати реєстраційні дані ЗАМОВНИКА тільки для
організації надання ПОСЛУГИ.
3.1.8. До 01.08.2018 видалити з бази даних учасників процедури перевірки
відкритої частини тесту реєстраційні дані ЗАМОВНИКА, внесені ним під
час реєстрації для отримання ПОСЛУГИ, окрім даних, які необхідні для
підготовки статистичної звітності. Зобов'язання ВИКОНАВЦЯ за даним
ДОГОВОРОМ вважаються виконаними в повному обсязі з моменту
виконання ним зобов'язань, визначених у п. 3.1. ДОГОВОРУ.
3.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право:
3.2.1. Призупиняти надання доступу до Веб-додатку у зв'язку з
проведенням необхідних робіт з обслуговування системи.
3.2.2. Для статистичної звітності зберігати реєстраційні дані
ЗАМОВНИКА, а саме: інформацію про обрані предмети, територіальну
приналежність, освітню категорію, заклад, у якому навчається або
навчався.
3.3. ЗАМОВНИК зобов'язується:
3.3.1. Неухильно дотримуватися Порядку реєстрації учасників та участі у
виконанні завдань відкритої частини тесту.
3.3.2. У процесі реєстрації для отримання ПОСЛУГИ вказувати у
реєстраційній формі достовірні дані.
3.3.3. При проведенні оплати ПОСЛУГИ вимагати від касира зазначення у
платіжному дорученні правильного коду призначення платежу. Через сім
календарних днів після проведення оплати замовленої Послуги
самостійно перевірити в Веб-додатку факт надходження коштів до
ВИКОНАВЦЯ (у розділі «Особиста сторінка учасника» стануть
доступні вкладки з обраними (сплаченими) предметами). З питань
врегулювання можливих при цьому непорозумінь звертатися до
ВИКОНАВЦЯ.
3.3.4. У випадку зміни вказаних під час реєстрації реєстраційних даних
повідомити ВИКОНАВЦЯ про змінені реєстраційні дані.
3.4. ЗАМОВНИК має право:
3.4.1. Вимагати від ВИКОНАВЦЯ неухильного виконання прийнятих
зобов'язань за цим ДОГОВОРОМ.
3.4.2. На ввічливе та неупереджене ставлення до себе з боку осіб,
залучених до організації та надання ПОСЛУГИ.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність по суті та на умовах ДОГОВОРУ
відповідно до вимог чинного законодавства України. Якість
функціонування каналів зв'язку загального користування, за допомогою
яких здійснюється доступ до Веб-додатку, знаходиться поза межами
відповідальності СТОРІН.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність:
- за неможливість ЗАМОВНИКА зареєструватися для отримання
ПОСЛУГИ;
- невиконання ЗАМОВНИКОМ пп. 3.3.3 даного ДОГОВОРУ;
- у випадку неправильної фіксації заявки у зв'язку з отриманням платежу із
неправильним кодом призначення платежу.
4.3. ЗАМОВНИК несе відповідальність за:
- збереження конфіденційності персонального коду та паролю доступу до
інформаційної сторінки «Особистий кабінету учасника». Всі дії
ЗАМОВНИКА з використання персонального коду та паролю вважаються
такими, що здійснені ним особисто;
- достовірність і конфіденційність даних, вказаних у реєстраційній формі.
5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Досудовий порядок врегулювання спорів за даним ДОГОВОРОМ є
обов'язковим. Всі суперечливі питання, які можуть виникнути в процесі
виконання даного ДОГОВОРУ СТОРОНИ вирішують шляхом проведення
переговорів.
5.2. У випадку недосягнення згоди суперечка підлягає врегулюванню в
судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.
6. ІНШІ УМОВИ
6.1. Цей ДОГОВІР публічної оферти є офіційним документом, має
юридичну силу та публікується в мережі Інтернет за адресами: grasonyashnyk.com.ua, helianthus.com.ua, gra-sunflower.com.ua.
6.2. До об'єктивних причин, які перешкоджають ВИКОНАВЦЮ надати
ПОСЛУГУ, належать стихійне лихо, пожежа, техногенна катастрофа в
день або переддень надання ПОСЛУГИ та інші форс-мажорні
непередбачувані обставини.
6.3. З усіх питань, що не врегульовані даним ДОГОВОРОМ, СТОРОНИ
керуються чинним законодавством України.
6.4. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право в будь-який час вносити
зміни в умови даного ДОГОВОРУ у вигляді письмового Додатку до
ДОГОВОРУ. Якщо час набрання сили внесених змін до ДОГОВОРУ
окремо не визначено, зміни починають діяти з моменту їх оприлюднення
на сайтах gra-sonyashnyk.com.ua, helianthus.com.ua, gra-sunflower.com.ua.
6.5. На використання реєстраційних даних, указаних у реєстраційній
формі, з метою реалізації даного ДОГОВОРУ та підготовки статистичної
звітності з питань надання ПОСЛУГИ ЗАМОВНИК дає згоду.
7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. ДОГОВІР набуває чинності з моменту надання згоди ЗАМОВНИКА
на автоматичне укладення ДОГОВОРУ і діє до повного виконання
прийнятих СТОРОНАМИ зобов'язань.

8. ЮРИДИЧНІ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ
ВИКОНАВЕЦЬ:
Замовник:
Фізична особа-підриємець
Морщавка Юрій Олександрович
Адреса: 61115, м.Харків, а/с 3182
Розрахунковий рахунок
26004060384576
Банк отримувача : Харківське ГРУ
ПАТ КБ «Приватбанк», м. Харків
МФО 351533
Не є платником податку на
прибуток на загальних підставах
Платник єдиного податку ІІ групи.
Морщавка Ю.О.

