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ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ)
Публічний договір-оферта про надання інформаційно-консультаційних послуг

(за допомогою Інтернет-з'єднання)

Проект CNC.SCHOOL (ФОП ЛАУФЕР О.С.), що діє на підставі виписки з ЄДР, іменований в 
подальшому «Виконавець» пропонує зацікавленій особі, іменованій надалі «Замовник», укладення 
договору - оферти (далі - Договір) про нижче приведену інформацію.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги у вигляді дистанційного 
навчання за допомогою Інтернет-з'єднання, а також додаткові сервіси: тестування Замовника в 
системі тестування на спеціальному сайті розташованому на сервері Виконавця, надання доступу до
матеріалів занять, та інші види послуг, включаючи допомогу в установці ліцензійного програмного 
забезпечення, доступ до професійних відео-записів авторського контенту, тощо. Виконавець стягує 
оплату за кожну з виконаних послуг згідно тарифів на сайтах виконавця — https://cnc.school, 
https://cnc.uno, https://cnc.im та ін. (далі - Сайт / и Виконавця). Перелік доступних відео-курсів, курсів-
тренінгів (самостійного навчання), а також онлайн-курсів знаходиться в розділах «Навчання» і 
«Записи занять» на сайтах Виконавця. Виконавець вправі змінювати назви розділів на сайтах без 
попереденього повідомлення Замовника.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Відповідно до Цивільного кодексу, на території якого зареєстрований Виконавець, безумовним 
прийняттям (акцептом) умов Договору вважається здійснення платежу в рахунок оплати Замовника 
за інформаційно-консультаційні послуги, що надаються Виконавцем.
2.2. Цей договір є Договором приєднання. Фактом, що підтверджує повне і беззастережне прийняття 
викладених нижче умов, і акцептом дійсної публічної оферти є передача Виконавцю по електронній 
пошті або через службу підтримки Виконавця, заявки на надання інформаційно-консультаційних 
послуг і їх подальша оплата. Попередня заявка не обов'язкова.
2.3. Здійснюючи дії по акцепту справжнього публічного договору-оферти, Замовник підтверджує свою
правоздатність та дієздатність, досягнення Замовником віку 18 років, а також законне право 
Замовника вступати в договірні відносини з Виконавцем.
2.4. Справжня публічна оферта на надання інформаційно-консультаційних послуг (далі Договір) 
полягає в особливому порядку: шляхом акцепту цього Договору, що містить всі істотні умови 
Договору, без підписання сторонами. У разі прийняття викладених нижче умов фізична або юридична
особа, яка впровадить акцепт цієї оферти, стає Замовником (акцепт оферти рівносильний укладенню
договору на умовах, викладених в оферті).
2.5. Цей Договір має юридичну силу відповідно до Цивільного Кодексу країни реєстрації Виконавця і 
є рівносильним договору, підписаному сторонамі.
2.6. Після надходження заявки на надання інформаційно-консультаційних послуг вся інформація, 
представлена в заявці, є основою договору між Виконавцем і Замовником. При цьому під 
Замовником (стороною за договором) вважається будь-яка особа, яка вказана в платіжному 
документі, від імені якого зроблена оплата за цим Договором (платник), а якщо платеж виконан за 



третю особу (і це випливає з платіжного або іншого офіційного документа), то Замовником за даним 
Договором є особа, за яку проведена оплата.
2.7. Цей Договір є багатосторонньою угодою, що складається з акцептованої публічної оферти і її 
невід'ємних частин у вигляді рахунків на оплату, а також додаткового Договору про надання 
професійних послуг, який може укласти Замовник (на його прохання) з Виконавцем, регламентів і 
положень, викладених на сайті / сайтах Виконавця.
2.8. Якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом цієї оферти, пропонуємо Вам відмовитися від прийняття 
договору оферти і укласти з Виконавцем додатковий Договір про надання професійних послуг, або 
інший договір при бажанні Замовника.

2А. ВИКОРИСТАНІ ТЕРМІНИ

В публічній оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

2А.1. Виконавець — ФОП Лауфер О.С., який діє на підставі виписки з ЄДР.
2А.2. Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття умов оферти шляхом здійснення дій 
Замовником, що виражають намір скористатися послугами Виконавця для отримання інформаційно-
консультаційних послуг та доступу до інформаційно-консультаційних матеріалів на сайтах 
Виконавця.
2А.3. Сайти - відкриті для вільного ознайомлення, публічно доступні для фізичних та юридичних осіб,
що належать Виконавцю ресурси, які розташовані в мережі Інтернет за адресою https://cnc.school, 
https://cnc.uno, https://cnc.im, та інші сайти, а також всі інші окремі сайти-піддомени / сервіси, які 
знаходяться на головному домені вищезазначених сайтів, завдяки яким відбуваються консультаційні 
послуги і забезпечується доступ до інформаційно-консультаційних матеріалів Виконавця.
2А.4. Договір оферти - договір між Виконавцем і Користувачем сайту, який в разі складання заявки на
сайті - став Замовником, на надання консультаційних послуг і надання доступу до інформаційно-
консультаційних матеріалів сайтів (див. Пункт 2А.3), який полягає у вигляді акцепту оферти.
2А.5. Замовник Користувач, який здійснив акцепт оферти, і є таким чином Замовником послуг 
Виконавця за укладеним договором-оферти.
2А.6. Користувач - Людина - фізична особа, яка зареєстрована на сайтах, або незареєстрований 
візитер (гість) який перейшов на один із сайтів Виконавця з метою отримання інформації для 
особистого користування, і в наступному став Замовником, в разі його зацікавленості в послугах 
Виконавця, і заповнив відповідну форму заявки, або звернувся до служби підтримки.
2А.7. Замовлення - належним чином оформлений запит Замовника на отримання консультаційних 
послуг, доступу до інформаційно-консультаційних матеріалів (в разі вибору курсу самостійного 
навчання), розміщених на Сайті (сайтах) Виконавця.
2А.8. Оферта - це документ "Публічний договір-оферта про надання інформаційно-консультаційних 
послуг (за допомогою Інтернет-з'єднання)", опублікований в мережі Інтернет на одному з сайтів 
Виконавця.
2А.9. Зареєстрований користувач або незареєстрований візітер - дієздатна фізична особа, яка 
досягла 18 років, має законне право вступати в договірні відносини з Виконавцем.
2А.10. Служба підтримки - спеціальний відділ / сайт проекту Виконавця, який контролює 
надходження Замовлення і підтримує зворотній зв'язок з Користувачами і Замовниками за 
допомогою інтернет-сайту або в публічних чатах Сайтів Виконавця, для забезпечення підтримки 
користувачів і замовників Виконавця.

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

3.1. Зобов'язання Виконавця:
3.1.1. Надати інформаційно-консультаційні послуги у вигляді курсів дистанційного навчання за 
допомогою Інтернет-з'єднання (далі - інформаційно-консультаційні послуги), в рамках обраного курсу
відповідно до термінів, визначених для кожного з курсів на Сайті Виконавця.
3.1.2. Після підтвердження факту оплати, Виконавець зобов'язаний надати Замовнику інструкцію по 
експлуатації програми онлайн-курсу (дистанційного курсу навчання за допомогою Інтернет-з'єднання 
(далі - інформаційно-консультаційні послуги), в рамках обраного курсу відповідно до термінів, 
визначених для кожного з курсів на Сайті Виконавця для обраного курса чи сервісу.



3.1.3. Рахувати інформацію, що отримується від Замовника конфіденційною і не розголошувати цю 
та іншу інформацію про персональні дані без його згоди. При цьому здійснювати обробку отриманих 
даних тільки з метою виконання Договору.
3.1.4. Провести безкоштовне попереднє тестування Замовника шляхом виконання спеціальних 
тестів на Сайті Виконавця відповідно до теми навчання, в разі звернення або прохання Замовника.
3.1.5. Консультувати Замовника з організаційних і технічних питань проведення вебінарів та інших 
заходів, а також за навчальними питанням за допомогою служби підтримки на сайті Виконавця. В 
екстрених випадках, наприклад, у разі обриву Інтернет-з'єднання на стороні Виконавця, для 
повідомлення про зміну номеру вебінару, Виконавець може використовувати інші методи зв'язку з 
Замовником, включаючи електронну пошту, SMS-повідомлення на мобільний телефон Замовника, 
повідомлення в чатах або месенджерах, та інші способи передачі інформації за бажанням 
Виконавця.

3.2. Зобов'язання Замовника:
3.2.1. Надіслати заявку на запис на курс онлайн-навчання або для отримання інших сервісів через 
службу підтримки Виконавця, або звернутися до Виконавця за допомогою альтернативних методів 
зв'язку (наприклад: месенджери, чати Сайтів і т.д.)
3.2.2. Оплатити послуги Виконавця в розмірі зазначеному на Сайті, і в терміни зазначені на Сайті, 
або в додаткових договорах про професійну освіту між Виконавцем і Замовником, якщо такі є.
3.2.3. Ознайомитися з керівництвом по використанню системи для проведення дистанційних занятть 
вибранного курсу Замовником, за допомогою якої будуть здійснюватися послуги.
3.2.4. Забороняється передавати третім особам дані для доступу до методичних та / або відео 
матеріалів Виконавця (можна використовувати ці матеріали тільки для особистого навчання). У разі 
такої необхідності отримати офіційний дозвіл від Виконавця в письмовій формі (можливо через 
електронну пошту). Дана інформація буде зафіксована в особистому кабінеті Замовника.
3.2.5. Після підтвердження факту оплати, приступити до навчання з найближчого навчального дня, 
до виконання завдань обраного курсу.
3.2.6. Виконати всі тестування, домашні та контрольні завдання, а також інтерактивні вправи до 
закінчення призначених термінів Виконавцем, для отримання довідки про закінчення курсів, 
документу, сертифікату тощо.
3.3. Якщо Виконавець надав реєстраційні дані для входу на найближчі заняття Замовнику в задані 
терміни, то зобов'язання Виконавця можна вважати виконаними і послуги за цим Договором 
вважаються здійсненими.

4. ПРАВА СТОРОН

4.1. Замовник має право вибрати необхідний йому варіант навчання а також номер курсу, 
відправляючи відповідний запит через службу підтримки Виконавця, або зв'язавшись з Виконавцем 
за допомогою альтернативних методів зв'язку.

5. ЦІНА, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Інформація про вартість, а також інших сервісів Виконавця знаходиться на Сайті Виконавця в 
таблиці з повним переліком доступних курсів навчання.
5.2. Оплата інформаційно-консультаційних послуг проводиться Замовником на Сайті виконавця або 
самостійно за допомогою сервісів третіх осіб. Виконавець приймає до оплати грошові перекази, а 
також інші методи оплати передбачені законодавством.
5.3. Замовник зобов'язаний оплатити і підтвердити факт оплати до дати початку надання 
інформаційно-консультаційних послуг, шляхом звернення в службу підтримки Виконавця. Виконавець
залишає за собою право встановлювати більш ніж один платіж за оплату сервісів. При такому 
вигляді щомісячної оплати Виконавець вправі встановлювати нову ціну з урахуванням коміссіі.
5.4. У разі відсутності підтвердження факту оплати в терміни, зазначені на Сайті Виконавця, або в 
додаткових договорах про надання професійних послуг, Виконавець має право заблокувати 
Замовнику доступ до входу в систему дистанційного навчання та / або до методичних матеріалів на 
інших сайтах Виконавця, включаючи систему тестування, та ін.
5.5. Вартість послуг розраховується через крос-курс валюта клієнта / UAH



5.6. При достроковому (попередньому) створенні Замовнику акаунтів в системі навчання і тестування
Виконавця, Замовник повинен сплатити виставлений Виконавцем рахунок протягом 5 (п'яти) 
банківських днів, якщо в рахунку на оплату не вказано іншого терміну.
5.7. Часткове повернення коштів доступне при повному невикористанні сервісу (в разі відсутностей 
авторизації в системі навчання). Повернення коштів може бути здійснено тільки у випадку зверення 
Замовником до Виконавця за цим запитом до 14 днів з моменту оплати згідно чинного 
законодавства. Також є можливість зміни типу аккаунта з доплатою за домовленністю сторін.

6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРА

6.1. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником оплати за інформаційно-
консультаційні послуги, що надаються йому Виконавцем, і занесення інформації про це в обліковий 
запис особистого кабінету в системі обліку Виконавця. Виконавець реєструє навчальний аккаунт в 
системі навчання для Замовника протягом від 2-х до 4-х годин після отримання оплати, але тільки в 
робочий час Виконавця.
6.2. Термін дії Договору встановлюється до закінчення всього періоду надання інформаційно-
консультаційних послуг відповідно до встановлених строків на сайті Виконавця.
6.3. У разі повного виконання Сторонами умов Договору не вимагається складання відповідних актів 
про надання або виконання послуг. При необхідності отримання Актів про виконані робіт, Замовник 
повинен звернутися до Виконавця самостійно.

7. ДОДАТКОВІ УМОВИ

7.1. У разі надання Виконавцем Замовнику інформаційно-консультаційних послуг не в повному 
обсязі, повернення частини оплати за їх надання здійснюється з урахуванням фактичних витрат на 
здійснення своїх зобов'язань в рамках Договору.
7.2. У разі якщо Виконавець надав Замовнику доступ до системи навчання з усіма методичним і 
відео матеріалами, контрольним завданням а також доступ до системи тестування в обумовлені 
терміни (див. Пункт 3.1.2. Договору), але Замовник доступом не скористався, або скористався 
частково, послуги за цим Договором вважаються наданими в повному обсязі і з належною якістю.
7.3. У разі якщо у Замовника виникають будь-які непередбачені (форс-мажорні) обставини (пожежа, 
військові дії, рішення вищих державних органів, страйки, хвороба, переїзд, відрядження, відсутність 
доступу до інтернет та / або ін.), або при не можливості проходити навчання, доступ до системи 
навчання і до прослуховування вебінарів (дистанційних занять) може бути припинений на підставі 
особистої заяви у вигляді заявки в службу підтримки Виконавця, або усного повідомлення Замовника
по одному із засобів зв'язку, не пізніше 10 днів після настання даних обставин. При цьому навчальні 
акаунти Замовника в системах навчання та тестування заморожуються на час відсутності Замовника
на заняттях. В такому випадку повернення грошових коштів не здійснюється.
7.4. Повернення грошових коштів здійснюється на підставі особистої письмової заяви Замовника, 
відсканованого і відправленого по електронній пошті, або поштовим повідомленням, або через 
службу підтримки Виконавця, з наданням йому оригіналу платіжного документа, що підтверджує 
оплату послуг Виконавця, зазначених у пункті 1.1. даного Договору, якщо такий видавався за запитом
Замовника, і тільки в тому випадку, якщо Виконавець не надав послуги Замовнику в повному обсязі 
(згідно розділу 3.1 даного Договору) у встановлені строки.
7.5. У разі щомісячної оплати Замовником послуг Виконавця, Замовник в будь-який момент в праві 
припинити підписку на наступний місяць для одного з доступних курсів дистанційного навчання. 
Замовник при цьому має право не повідомляти Виконавця про припинення навчання.
7.6. У разі щомісячної оплати Замовником послуг Виконавця, Виконавець має право повідомляти 
Замовника листами на електронну пошту про найближчий місячний платіж за деякий час до факту 
оплати. При неотриманні місячного платежу Виконавцем з затримкою більш ніж 1 день, або до 
фактичного дня білінгу, Виконавець має право заблокувати навчальні акаунти Замовника в системах 
навчання, тестування та ін. сервісах з повідомленням Замовника або без повідомлення, в разі 
відсутності зв'язку з Замовником.
7.7. Оплата телекомунікаційних послуг по підключенню Замовника до мережі інтернет, або інших 
місцевих чи виділених мереж для забезпечення доступу до Інтернет здійснюється ним самостійно 
без участі Виконавця. Виконавець не несе відповідальності за порушення зв'язку, що виникло за його



межами. Замовник не повинен повідомляти Виконавця про можливі проблеми з Інтернет-з'єднанням 
за місцем присутності на заняттях.
7.8. Замовник самостійно забезпечує себе додатковим програмним забезпеченням, необхідним для 
отримання інформаційно-консультаційних послуг. Деякі з програм Виконавець надає Замовнику у 
вигляді офіційних демонстраційних версій продуктів, в залежності від обраного Замовником виду 
навчання та курсу.
7.9. Якщо одна із Сторін змінить свої контактні дані, або інші реквізити, то вона зобов'язана 
своєчасно проінформувати про це іншу Сторону.
7.10. Замовник не має нез'ясованих питань про зміст Договору.
7.11. Виконавець залишає за собою право змінювати або доповнювати будь-які з умов цього 
Договору в будь-який час. Всі зміни в цьому випадку публікуються на Сайті Виконавця. В разі, якщо 
зміни виявляються для Замовника неприйнятними, він повинен протягом 10 днів з моменту 
опублікування змін, або до наступної оплати, в разі щомісячної оплати послуг Виконавця, повідомити
його про це. Якщо повідомлення не надходило, то вважається, що Замовник продовжує брати участь
в договірних відносинах з урахуванням змін і доповнень.

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Будь-які рекламації і фінансові претензії приймаються Виконавцем тільки від особи, яка 
прийняла умови даного Договору-оферти (Замовника).
8.2. При наявності будь-яких претензій, які не вдалося усунути миттєво з Замовником, необхідно 
скласти акт, із зазначенням невиконаних пунктів Договору, виду навчання та номеру курсу, під яким 
ставлять свої підписи Замовник і Виконавець. Оригінал залишається у Замовника, копія у Виконавця.
Протягом 20 днів з моменту подачі заяви, вказаний протокол повинен бути переданий Виконавцю 
разом із заявою про суть рекламації.
8.3. У випадках виникнення розбіжностей і суперечок через невиконання, або неналежного 
виконання цього Договору, або в зв'язку з ним, сторони повинні прагнути до їх врегулювання шляхом 
переговорів і досягнення мирного вирішення або угоди.
8.4. У разі недосягнення мирної угоди шляхом переговорів, спори підлягають розгляду та вирішенню 
в суді за місцем знаходження Виконавця.

9. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

ФОП ЛАУФЕР О.С.
Платник єдиного податку без ПДВ (3-тя група)
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Одержувач: ФОП ЛАУФЕР О.С.
Банк одержувача: ПриватБанк (Україна)
IBAN: UA893524790000026009052220898
РНОКПП одержувача: 3184214625
МФО: 305299
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