
ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСОМ IKS 

 

Ці правила користування Сервісом (надалі − Правила, Договір) адресовані ТОВ «АРГІТ» 

(надалі − Компанія, Ми) особам, які користуються Сервісом (надалі − Користувач, Ви). 

Ці Правила регулюють взаємовідносини між Компанією та Користувачем, що спрямовані на 

забезпечення потреб Користувача у доступі до Сервісу.  

Перед тим, як скористатись Сервісом, просимо Вас уважно ознайомитися з умовами, 

викладеними нижче. 

 

1. ТЕРМІНИ 

Акцепт − повна й безумовна згода Користувача з усіма положеннями цього Договору та 

додатків до нього (за наявності) без застережень та винятків. Акцептом вважається факт 

користування Сервісом, в тому числі реєстрація Користувача на Сайті, заповнення будь-яких 

форм на Сайті, направлення повідомлень, запитів на електронну пошту, вказану на Сайті, 

залишення відгуків на Сайті або вчинення будь-яких інших дій з використанням 

функціональних можливостей Сайту, в тому числі після внесення будь-яких змін до цього 

Договору та/або додатків до нього (за наявності). 

Користувач – особа, яка користується Сервісом. 

Обліковий запис Користувача (надалі − Обліковий запис, Акаунт) – збережена в Сервісі 

сукупність даних про Користувача, необхідна для його розпізнавання (аутентифікації), а також 

веб-інтерфейс, що надається Користувачу для використання Сервісу і надання доступу до його 

особистих даних і налаштувань. Обліковий запис створюється в результаті реєстрації 

Користувача. 

Сайт – офіційний веб-сайт ТОВ «АРГІТ» в мережі Інтернет, доступ до якого здійснюється з 

використанням доменного імені (адреси): http://iks.org.ua/ та http://rank.iks.org.ua/ 

Сервіс – програмно-апаратний комплекс, в тому числі Сайт, що належить Компанії й надає 

Користувачу доступ до інформації та аналітики щодо спортивних змагань, результатів 

спортивних змагань та спортивної статистики, забезпечує обмін відповідною інформацією 

та/або спортивними новинами тощо. 

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

2.1. Користуючись Сервісом, Ви підтверджуєте, що повністю ознайомлені з умовами цього 

Договору та здійснюєте їх Акцепт. Якщо Ви не згодні з положеннями цього Договору повністю 

або частково, будь ласка, не відвідуйте Сайт та терміново припиніть використання Сервісу. У 

випадку, якщо Ви вже є зареєстрованим Користувачем Сервісу − видаліть свій Обліковий запис 

та припиніть використання Сервісу. 

2.2. Сервіс доступний тільки для осіб, які мають повну правоздатність і дієздатність та мають 

право вступати у договірні відносини відповідно до законодавства України, а також 

національного законодавства держави Вашої юрисдикції. 

2.3. Користуючись Сервісом, Ви підтверджуєте свою повну правоздатність та дієздатність на 

приєднання до цього Договору. Якщо Ви не є правомочним на укладення договорів, Акцепт 



умов цього Договору повинен бути здійснений Вашими батьками або опікунами, які мають 

повний обсяг цивільної дієздатності та уповноважені за законами держави Вашої юрисдикції 

здійснювати представництво Ваших інтересів.  

Якщо Ви не маєте достатнього обсягу дієздатності і отримати згоду Ваших батьків або опікунів 

на укладання цього договору не видається можливим, терміново припиніть використання 

Сервісу. 

Компанія звертається до батьків (опікунів) з проханням роз’яснити особам без достатнього 

обсягу дієздатності питання безпеки в мережі Інтернет та необхідності дотримання такими 

особами правил користування тими чи іншими сервісами в мережі Інтернет. 

Компанія не несе відповідальності за порушення особами без достатнього обсягу 

правоздатності та дієздатності положень цього Договору. 

2.4. Цей Договір може бути змінений Компанією без будь-якого спеціального повідомлення. 

Нова редакція Договору вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет. Чинною 

редакцією Договору є та, яка розміщена на веб-сторінці за адресою: 

https://rank.iks.org.ua/docs/tou.pdf. 

2.5. Користувач зобов'язується регулярно знайомитися зі змістом даного Договору з метою 

своєчасного ознайомлення зі змінами та/або доповненнями до даного Договору. Використання 

Сервісу після будь-яких змін та доповнень до даного Договору означає згоду Користувача з 

такими змінами та/або доповненнями. 

2.6. Будь-які правила, політики та повідомлення, які пов’язані та можуть виникати на підставі 

умов цього Договору та розміщуються на Сайті, є невід’ємною частиною Договору. 

 

3. СЕРВІС 

3.1. Сервіс надає Користувачу доступ до інформації та аналітики щодо спортивних змагань, 

результатів спортивних змагань та спортивної статистики, забезпечує обмін відповідною 

інформацією та/або спортивними новинами, іншою інформацією, що знаходиться у вільному 

доступі, або надається незалежними відкритими, в тому числі офіційними джерелами. 

3.2. Інформація, представлена у Сервісі, надається виключно для цілей загального 

ознайомлення Користувачів. Користувач не має права відтворювати, повторювати, копіювати, 

продавати, перепродавати, а також використовувати будь-яким способом для яких-небудь 

комерційних цілей Сервіс (його частини) та/або будь-яку інформацію, розміщену у Сервісі. 

3.3. Компанія не модерує і не здійснює редакторського контролю над змістом інформації, що 

розміщується у Сервісі, крім випадків, передбачених законодавством, і вживає дії із захисту 

прав та інтересів осіб, забезпечення дотримання вимог законодавства України тільки після 

обґрунтованого звернення зацікавленої особи до Компанії у спосіб, передбачений цим 

Договором. Інформація, розміщена на Сайті, не відображає позиції Компанії, крім випадків, 

коли Компанією прямо зазначене протилежне. Ми не несемо відповідальності перед Вами за 

зміст інформації, що надається третіми особами. 

3.4. Компанія не гарантує, що інформація, отримана з використанням Сервісу, є точною і 

достовірною та може використовуватися для будь-яких інших цілей (наприклад, для 

встановлення та/або підтвердження будь-яких фактів тощо). Будь-який матеріал на Сайті може 



бути застарілим, і Компанія не зобов'язана оновлювати такі матеріали. Ми радимо перевіряти 

інформацію за допомогою офіційних джерел. 

3.5. Компанія не здійснює перевірки спортивних подій, організаторів спортивних подій та не 

несе відповідальності за діяння, здійснені організаторами таких подій, їх працівниками, 

афілійованими особами, підрядниками чи пов’язаними з ними особами.  

 

4. УМОВИ ДОСТУПУ ДО СЕРВІСУ 

4.1. Обов’язковими умовами доступу Користувача до Сервісу є: 

− ознайомлення Користувача з умовами цього Договору та їх Акцепт; 

− дотримання Користувачем умов цього Договору; 

− наявність у Користувача технічної можливості доступу до мережі Інтернет для 

користування Сервісом. 

4.2. Компанія намагається забезпечити, щоб Сервіс, як правило, був доступний 24 години на 

добу, однак Компанія не несе відповідальності, якщо Сервіс недоступний в будь-який час або 

протягом будь-якого періоду з причин та за обставин, що не перебувають від контролем 

Компанії. 

4.3. Компанія залишає за собою право призупинити доступ до Сервісу в будь-який час для 

здійснення оперативних, регуляторних, юридичних чи інших дій. 

4.4. Доступ до Сервісу може бути призупинено тимчасово та без попередження в разі відмови 

системи, необхідності технічного обслуговування, ремонту чи з інших причин. 

 

5. РЕЄСТРАЦІЯ КОРИСТУВАЧА. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС 

5.1. Для отримання доступу до окремих функцій Сервісу, Вам необхідно пройти процедуру 

реєстрації, за результатами якої Вам буде створено унікальний Обліковий запис. Реєстрація 

Користувача є безкоштовною та добровільною. 

5.2. Здійснити вхід в Акаунт, а також користуватися окремими функціями Сервісу може тільки 

зареєстрований Користувач. 

5.3. При здійсненні реєстрації Користувач зобов'язаний надати достовірну та актуальну 

інформацію для формування Облікового запису, включаючи прізвище, ім’я, по батькові, 

пароль, а також унікальні для кожного Користувача логін, адресу електронної пошти, номер 

телефону. 

5.4. Компанія має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати 

вимоги до логіну та паролю (довжина, допустимі символи тощо). Компанія залишає за собою 

право змінювати поля реєстраційної форми і вимагати від Користувача введення додаткової 

інформації. Користувач зобов'язується підтримувати надану Компанії інформацію в 

актуальному стані. 

5.5. Якщо Користувач надає недостовірну інформацію або у Компанії є обґрунтовані підстави 

вважати, що надана Користувачем інформація є неповною або недостовірною, Компанія має 

право на свій розсуд заблокувати або видалити Обліковий запис Користувача та відмовити 

Користувачеві в користуванні Сервісом (його окремими функціями). 



5.6. Компанія залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача 

підтвердження даних, наданих при реєстрації, і запросити, в зв'язку з цим, підтверджуючі 

документи. Ненадання таких документів, на розсуд Компанії, може бути прирівняне до 

надання недостовірної інформації та спричинити наслідки, передбачені в пункті 5.5 Договору. 

У разі, якщо дані Користувача, зазначені в поданих ним документах, не відповідають даним, 

введеним при реєстрації, а також в разі, якщо дані, надані при реєстрації, не дозволяють 

ідентифікувати Користувача, Компанія має право відмовити Користувачеві в доступі до 

Облікового запису і користуванні Сервісом (його окремими функціями). 

5.7. Персональні дані Користувача, що містяться в Обліковому записі, зберігаються та 

обробляються Компанією відповідно до умов Політики конфіденційності 

(https://rank.iks.org.ua/docs/terms.pdf). 

5.8. Користувач самостійно несе відповідальність за безпеку обраних ним засобів для доступу 

до Облікового запису, а також самостійно забезпечує їх конфіденційність. Користувач 

самостійно несе відповідальність за всі дії (а також їх наслідки), здійснені в процесі 

користування Сервісом під Обліковим записом Користувача, включаючи випадки 

добровільної передачі Користувачем даних для доступу до Облікового запису третім особам 

на будь-яких умовах (у тому числі за договорами). Всі дії, здійснені при користуванні Сервісом 

під Обліковим записом Користувача, вважаються зробленими самим Користувачем, за 

винятком випадків, коли Користувач в порядку, передбаченому пунктом 5.9 Договору, 

повідомив Компанію про несанкціонований доступ (підозру доступу) до свого Акаунту та/або 

про будь-які інші порушення конфіденційності свого Облікового запису. 

5.9. Користувач зобов'язаний негайно повідомити Компанію про будь-які випадки 

несанкціонованого доступу (підозри доступу) до Облікового запису Користувача та/або про 

будь-яке порушення конфіденційності логіну та паролю до свого Акаунту. Для цілей безпеки, 

Користувач зобов'язаний самостійно здійснювати безпечне завершення роботи під своїм 

Обліковим записом  після закінчення кожної сесії роботи з Сервісом. Компанія не відповідає 

за можливу втрату або псування даних, а також інші наслідки будь-якого характеру, які можуть 

статися через порушення Користувачем положень цього пункту Договору. 

5.10. Користувачам заборонено створювати два або більше Облікові записи. У разі виявлення 

факту створення двох або більше Облікових записів одним Користувачем, такі Акаунти 

можуть бути за розсудом Компанії заблоковані або видалені. 

 

6. БЛОКУВАННЯ ТА ВИДАЛЕННЯ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ 

6.1. Компанія має право заблокувати або видалити Обліковий запис Користувача, а також 

заборонити доступ з використанням Облікового запису до окремих функцій Сервісу, і 

видалити будь-який контент, розміщений Користувачем, без зазначення причин, в тому числі 

в разі порушення Користувачем умов Договору або умов інших документів. 

6.2. Обліковий запис буде заблокований у разі, якщо Акаунт Користувача неактивний 

(Користувач не авторизовувався в Обліковому записі) більш ніж 2 роки (730) календарних днів 

поспіль. При цьому обліковий запис може бути відновлений за запитом Користувача, що 

надісланий на адресу електронної пошти: contact@iks.org.ua протягом строку, визначеного 

пунктом 6.4 Договору. 

6.3. Користувач має право в будь-який момент припинити співпрацю в односторонньому 

порядку та видалити свій Обліковий запис. 



6.4. Компанія має право припинити співпрацю в односторонньому порядку та видалити 

Обліковий запис у разі порушення Користувачем умов Договору, умов інших обов'язкових до 

виконання Користувачем документів, що регулюють правовідносини між Користувачем і 

Компанією, у наступному порядку: 

6.4.1. Акаунт блокується на 30 календарних днів, протягом яких доступ Користувача до 

Облікового запису стає неможливим. 

6.4.2. Користувач може звернутися до Компанії з мотивованими запереченнями і запитом на 

розблокування Акаунту протягом 14 календарних днів з моменту блокування. 

6.4.3. У разі відновлення Облікового запису або доступу до нього Користувачу протягом 

строку, визначеного пунктом 6.4.2 Договору, контент, розміщений з такого Облікового запису, 

може не підлягати відновленню. 

6.4.4. Якщо протягом 14 календарних днів з моменту блокування Акаунт Користувача не буде 

відновлено, весь контент, розміщений з використанням такого Облікового запису, буде 

видалено, а логін буде доступний для використання іншими Користувачами. З цього моменту 

відновлення Облікового запису та будь-якої інформації, пов’язаної з ним, а також доступ до 

окремих функцій Сервісу з використанням цього Акаунту є неможливим. 

 

7. ВЕБ-САЙТИ ТРЕТІХ СТОРІН 

7.1. Сервіс може містити гіперпосилання на інші веб-сайти в мережі Інтернет (веб-сайти третіх 

сторін). Зазначені веб-сайти третіх сторін та їх контент не перевіряються Компанією на 

відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Компанія не 

несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на веб-сайтах третіх 

сторін, до яких Користувач отримує доступ з використанням Сервісу, в тому числі, за будь-які 

думки або твердження, розміщені на веб-сайтах третіх сторін, рекламу тощо, а також за 

доступність таких веб-сайтів чи наслідки їх використання Користувачем. 

7.2. Гіперпосилання на будь-який веб-сайт, продукт, послугу або іншу інформацію 

комерційного чи некомерційного характеру, що розміщені на Сервісі, не є рекомендацією 

таких продуктів (послуг) з боку Компанії. 

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМПАНІЇ 

8.1. Компанія має право: 

8.1.1. вносити зміни та/або доповнення до умов цього Договору в односторонньому порядку 

без будь-якого спеціального повідомлення Користувачів про внесення таких змін та/або 

доповнень, але із розміщенням нової редакції Договору на Сайті та з повідомленням про 

зміни/доповнення до умов Договору на Сайті. Зміни вступають в дію з дати публікації 

Договору з відповідними змінами на Сайті;  

8.1.2. закрити або призупинити функціонування Сайту та доступу до нього повністю або будь-

якої його частини, змінити Сайт повністю або частково без попереднього повідомлення 

Користувача; 

8.1.3. вносити зміни до інформації, що розміщена на Сайті;  

8.1.4. проводити профілактичні роботи для підтримки працездатності та удосконалення Сайту;  



8.1.5. змінювати перелік послуг Сервісу, призупиняти чи припиняти надання послуг Сервісу;  

8.1.6. збирати та систематизувати знеособлені дані для ведення статистики;  

8.1.7. надсилати електронні повідомлення на електронну пошту та/або SMS-повідомлення на 

мобільний номер, вказаний Користувачем при реєстрації у Сервісі, що містять інформацію про 

Сервіс, інформацію рекламного характеру, іншу інформацію, пов’язану з користуванням 

Сервісом (двофакторна авторизація тощо); 

8.1.8. здійснювати дзвінки на телефонний номер, вказаний Користувачем при реєстрації у 

Сервісі, для цілей виконання цього Договору; 

8.1.9. відмовити Користувачу у користуванні Сервісом; 

8.1.10. направляти Користувачеві попередження, обмежувати, припиняти доступ до 

Облікового запису, обмежувати або забороняти доступ до Сервісу, а також приймати технічні 

та юридичні заходи для обмеження використання Сервісу Користувачем у разі: 

− отримання обов'язкових до виконання рішень контролюючих органів України; 

− виявлення факту порушення Користувачем умов цього Договору та/або вимог чинного 

законодавства України; 

− якщо інформація, надана в будь-якій формі або розміщена Користувачем, включаючи, 

але не обмежуючись інформацією, що надається Користувачем при реєстрації в 

Обліковому записі на Сайті, не є достовірною, точною або повною; 

− вчинення Користувачем дій, що спричинили або можуть спричинити нанесення шкоди 

діловій репутації Компанії; 

− настання випадків, передбачених розділом 5 цього Договору; 

− з будь-якої іншої причини на розсуд Компанії. 

8.1.11. призупинити доступ Користувача до Сайту у випадку виникнення технічних 

несправностей на Сайті. Компанія вживає заходів для усунення будь-яких несправностей в 

роботі Сайту у найкоротший строк, але не гарантує відсутності збоїв та помилок. У такому 

випадку Компанія не надає жодних гарантій щодо збереження даних. 

8.2. Обов'язки Компанії за цим Договором обмежуються виключно забезпеченням надання 

технічної можливості отримання Користувачем доступу до Сервісу. 

8.3. Компанія зобов’язується: 

8.3.1. не описувати та/або пропагувати злочинну діяльність, не розміщувати інструкції або 

керівництва по здійсненню злочинних дій; 

8.3.2. не розміщувати у Сервісі будь-яку інформацію, що порушує права третіх осіб на об'єкти 

інтелектуальної діяльності. 

 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА 

9.1. Користувач має право: 

9.1.1. користуватись Сервісом відповідно до умов цього Договору та законодавства України; 

9.1.2. надавати Компанії свої побажання та/або пропозиції щодо удосконалення роботи 

Сервісу; 



9.1.3. звертатися до адміністрації Сайту у разі необхідності, а також у випадках, прямо 

передбачених цим Договором. 

9.2. Користувач зобов’язаний: 

9.2.1. використовувати отриману у Сервісі інформацію виключно для законних і особистих 

некомерційних цілей; 

9.2.2. дотримуватися умов цього Договору та законодавства України; 

9.2.3. добросовісно користуватись Сервісом, не вчиняти будь-яких дій, у тому числі із 

використанням програмного забезпечення, що спрямовані на порушення нормальної роботи 

Сервісу; 

9.2.4. утримуватися від здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісу, об'єктів 

інтелектуальної власності, розміщених на ньому, а також від здійснення будь-яких інших дій, 

що порушують права Компанії чи третіх осіб. 

9.3. Користувачеві заборонено: 

9.3.1. намагатися отримати доступ до окремих функцій Сервісу з використанням Облікового 

запису іншого Користувача шляхом злому, підбору пароля або іншим протиправним шляхом;  

9.3.2. завантажувати, зберігати, публікувати, поширювати і надавати доступ або іншим чином 

використовувати віруси чи інші шкідливі програми;  

9.3.3. використовувати автоматизовані скрипти (програми) для збору інформації з Сайту;  

9.3.4. здійснювати незаконний збір і обробку персональних даних;  

9.3.5. спотворювати умисно персональні дані, що вводяться при заповненні форм на Сайті;  

9.3.6. надавати персональні дані третіх осіб при заповненні форм без їхньої згоди чи іншим 

чином порушувати права третіх осіб, в тому числі неповнолітніх осіб та/або завдавати їм шкоди 

в будь-якій формі;  

9.3.7. видавати себе за іншу особу при реєстрації Облікового запису; 

9.3.8. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати 

та/або поширювати контент, який є незаконним, шкідливим, або таким, що порушує 

моральність, демонструє чи пропагує насильство, жорстокість, порушує права інтелектуальної 

власності, пропагує ненависть та/або дискримінацію, ображає будь-яких осіб або організації 

чи іншим чином порушує вимоги законодавства; 

9.3.9. завантажувати, надсилати, передавати або будь-яким іншим способом розміщувати 

та/або поширювати контент за відсутності прав на такі дії відповідно до законодавства; 

9.3.10. іншим чином порушувати норми законодавства та/чи норми міжнародного права. 

 

10. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

10.1. Всі використовувані і розміщені у Сервісі об’єкти інтелектуальної власності, в тому числі 

програмний код, знаки для товарів і послуг, елементи дизайну, текст, графічні зображення, 

ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки, інші об'єкти та їх добірки, а також сам 

Сервіс є об'єктами інтелектуальної власності Компанії та/або їх законних правовласників та 



охороняються законодавством України про інтелектуальну власність, а також відповідними 

міжнародними угодами і конвенціями. Будь-яке використання розміщених на Сервісі об'єктів 

інтелектуальної власності (у тому числі елементів візуального оформлення Сервісу, символіки, 

текстів, графічних зображень, ілюстрацій, фото, відео, програм, музики, та інших об'єктів) без 

дозволу Компанії та/або їх правовласника є незаконним і може стати підставою для судового 

розгляду та притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної 

відповідальності відповідно до законодавства України, міжнародних угод та конвенцій. 

10.2. Жоден об'єкт інтелектуальної власності, розміщений у Сервісі (крім тієї інформації, що 

безпосередньо надсилається Користувачу при користуванні Сервісом, а також інформації, що 

вводиться Користувачем особисто) не може бути скопійований (відтворений), перероблений, 

поширений, відображений у фреймі, опублікований, завантажений переданий, проданий або 

іншим способом використаний цілком або в частині (елементах), без попереднього дозволу 

Компанії або його правовласника. 

10.3. Копіювання та розміщення на інших ресурсах будь-якої інформації з Сервісу у випадку 

наявності попередньої домовленості з Компанією має супроводжуватися посиланням на 

джерело за умови збереження всіх знаків охорони авторського права, суміжних прав, знаків 

для товарів і послуг, інших повідомлень про авторство, збереження імені (або псевдоніма) 

автора/найменування правовласника в незмінному вигляді, збереження відповідного об'єкта в 

незмінному вигляді та не може містити образливої інформації або інформації, що може ввести 

в оману третіх осіб. 

10.4. Доступ до об'єктів інтелектуальної власності, розміщених у Сервісі, надається виключно 

для особистого некомерційного використання без права на відтворення (у тому числі 

копіювання/завантаження/збереження) таких об'єктів у пам'ять обладнання Користувача, а 

також без права на будь-яке інше використання, що не передбачене даним Договором, у тому 

числі їх продаж, модифікацію, поширення цілком або в частині (елементах) і т.п. 

10.5. Інше використання, не передбачене цим Договором, є порушенням і може стати 

підставою для притягнення до відповідальності згідно з чинним законодавством України, 

міжнародними угодами та конвенціями і цим Договором. Будь-яке використання Сервісу або 

об'єктів інтелектуальної власності, розміщених у ньому, крім як у спосіб, дозволений цим 

Договором, категорично заборонено. 

10.6. Будь-які об'єкти інтелектуальної власності, розміщені у Сервісі, можуть бути видалені 

або змінені без повідомлення про це Користувача. 

 

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

11.1. У процесі користування Сервісом Користувач може надавати Компанії інформацію щодо 

себе. 

11.2. Розміщуючи на Сайті свої персональні дані або персональні дані інших осіб, заповнюючи 

будь-які форми, Користувач підтверджує, що робить це добровільно, а також, що він отримав 

на це згоду осіб, персональні дані яких надаються. 

11.3. У випадку надання персональних даних будь-яких третіх осіб, особа, яка надає такі дані 

підтверджує та гарантує Компанії, що отримала дозвіл на таке надання та використання таких 

персональних даних згідно з вимогами чинного законодавства України. 



11.4. Персональні дані Користувачів та третіх осіб обробляються відповідно до умов Політики 

конфіденційності Компанії (https://rank.iks.org.ua/docs/terms.pdf). 

 

12. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

12.1. Доступ до Сервісу надається за принципом «В ТОМУ ВИГЛЯДІ, В ЯКОМУ ВІН 

ІСНУЄ». Компанія не несе жодної відповідальності, в тому числі за відповідність Сервісу 

цілям Користувача. 

12.2. Компанія не гарантує, що:  

− Сервіс відповідає чи відповідатиме вимогам та очікуванням Користувача;  

− Сервіс буде надаватися безперервно, швидко, надійно та без помилок;  

− якість будь-якої послуги, інформації тощо, отриманих з використанням Сервісу, буде 

відповідати очікуванням Користувача; 

− Сервіс не містить жодних вірусів, помилок, упущень, переривань, видалень, інших 

дефектів. 

12.3. Будь-яку інформацію та/або матеріали, доступ до яких Користувач отримує з 

використанням Сервісу, Користувач може використовувати на свій власний ризик та 

самостійно несе відповідальність за можливі наслідки використання зазначеної інформації 

та/або матеріалів, в тому числі за шкоду, яку таке використання може викликати. 

12.4. Ні за яких обставин Компанія не несе відповідальності перед Користувачем або будь-

якими третіми особами за будь-який прямий, непрямий, опосередкований, ненавмисний 

збиток, включаючи упущену вигоду, завдання шкоди честі та гідності або діловій репутації, 

що виникли у зв'язку з наданням доступу до Сервісу, використанням Сервісу або об'єктів 

інтелектуальної власності, розміщених на Сервісі.  

12.5. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем або будь-якими третіми особами: 

− за дії Користувача у Сервісі; 

− за зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної/одержуваної 

Користувачем в Сервісі; 

− за якість товарів/робіт/послуг, придбаних Користувачем, після перегляду рекламних 

повідомлень (банерів, роликів тощо), розміщених у Сервісі, та їх можливу 

невідповідність загальноприйнятим стандартам або очікуванням Користувача; 

− за достовірність рекламної інформації, використовуваної/отриманої Користувачем у 

Сервісі, та якість рекламованих в ній товарів/робіт/послуг. 

12.6. Компанія не може контролювати та не контролює дотримання Користувачем умов цього 

Договору, та не несе жодної відповідальності в разі порушення Користувачем положень цього 

Договору чи вимог законодавства України. 

12.7. У разі пред'явлення третіми особами претензій до Компанії, пов'язаних з наданням 

доступу до Сервісу, з вини Користувача, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій 

рахунок врегулювати такі претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих 

спорів, збитків і відшкодувань. 

 

Дата публікації: «5» травня 2022 р. 


