ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ)
(Правила надання послуг)
Цей документ (правила надання послуг) є офіційною, публічною пропозицією
укласти Договір публічної оферти (далі – «Договір») на вказаних нижче умовах,
між:
Фізична особа – підприємець Решетнікова Вікторія Віталіївна, про що
містяться відомості в ЄДР (номер запису 21030000000069924 від 25.04.2012 р.),
(далі – «Виконавець»), керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України,
з однієї сторони, та
Користувачем - фізичною особою, що згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу
України своїми діями прийняла (акцептувала) пропозицію укласти цей Договір,
з іншої сторони, далі іменовані в тексті Договору - «Сторони», а кожний
окремо - «Сторона», про наступне
1. Визначення термінів
Даним пунктом визначається інтерпретація наведених нижче термінів,
дефініцій і визначень, які використовуються в цьому Договорі.
«Акцепт» — повна, безумовна беззастережна згода Користувача з усіма
положеннями цього Договору на умовах, визначених Договором Публічної
оферти, та Додатками до нього без застережень та винятків. Акцептом
вважається факт здійснення Користувачем реєстрації на Сайті або користування
Сайтом, або користування Послугами Виконавця .
«Договір»,
«Оферта»
—
документ,
опублікований
на
сайті
http://reshetnikova.makeup/ в мережі Інтернет, який регулює відносини між
Користувачами та Виконавцем в процесі надання послуг.
«Користувач» — будь-яка фізична особа, яка має доступ до сайту
http://reshetnikova.makeup та до сторінок Виконавця в мережі “Facebook”,
“Instagram” за допомогою мережі Інтернет.
«Курс» – виражений у формі лекцій (майстер-клас, семінар, тренінг), або
аудіовізуального твору (вебінар або онлайн-тренінг), комплекс інформаційноконсультаційних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації по
заданій темі з метою надання йому можливості для формування певного
уявлення про розглянутий предмет, а також вироблення певних навичок у
досліджуваній сфері діяльності.
«Послуги» — надання Виконавцем послуг, які полягають у забезпеченні
Користувача можливістю пройти Курс в сфері краси (мистецтва макіяжу,
перукарського мистецтва) або отримати послугу з нанесення макіяжу, інші
перукарські послуги, шляхом розміщення відповідної пропозиції та/або
інформації в мережі “Facebook”, “Instagram”, на сайті http:// reshetnikova.makeup
/ , а також послуг із доступу Користувача до комплексу спеціальних онлайн
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Курсів (в т. ч. відеозаписів тренувань, аудіозаписів, текстовому супроводу
курсів), розроблених Виконавцем.
«Програмне забезпечення», «ПО» — Інтернет-браузер (Internet Explorer, FireFox,
Google Chrome і аналогічні) для доступу до інформаційних ресурсів, що
знаходяться в мережі Інтернет, інші програми для передачі, зберігання, обробки
інформації, що надається.
«Сookies» — невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і такий, що
зберігається на комп’ютері користувача, веб-клієнт або веб-браузер кожен раз
пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного
сайту.
«IP-адреса» — унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі,
побудована за протоколом IP, що дозволяє ідентифікувати місце розташування
та інші відомості про Користувача.
«Фінансовий агент» — компанія, що надає сервіс Інтернет-платежів, який
інтегрується в функціонал Сайту для оплати Користувачем послуг, що
надаються Виконавцем.
Всі визначення, дефініції і терміни, не визначені цим розділом, тлумачяться в
значенні, визначеному чинним законодавством України, а при відсутності
такого визначення — в їх звичайному розумінні.
2. Предмет Договору
2.1. Виключно в порядку та на умовах, передбачених цим Договором,
Виконавець зобов'язується надавати Користувачеві Послуги, а Користувач
зобов'язується добросовісно споживати та оплачувати надані послуги. Послуги
можуть надаватися як в інтерактивному очному і / або онлайн форматі
(дистанційно) за винагороду, що виплачується Користувачем на користь
Виконавця.
2.2. Строк надання Послуг встановлюється відповідного до затвердженого
Виконавцем
графіку/розкладу надання послуг, який може бути змінений або відкоригований
Виконавцем в односторонньому порядку (надалі - «Графік»).
3. Порядок прийняття пропозиції щодо укладення даного Договору
3.1. Даний Договір відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу
України є публічним
договором.
3.2. Розміщення тексту даного Договору на сайті http://reshetnikova.makeup з
посиланням із сторінок в мережі “Facebook”, “Instagram”, інших електронних
засобах масової інформації тощо є публічною пропозицією (офертою) укласти
даний Договір та стати стороною правовідносин, що ним передбачені.
3.3. Пропозиція є прийнятою (акцептованою), а Договір є укладеним з моменту
підписання
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Користувача на сторінку Виконавця в мережі “Facebook”, “Instagram”, заявиприєднання до публічного договору, за формою згідно Додатку до цього
Договору (надалі – «заява-приєднання») або користування послугами
Виконавця. При цьому, додаткове підписання Договору з боку Користувача не
потребується. У відповідності до ч. 2 ст. 642 ЦК України, підписка на сторінку
Виконавця в мережі “Facebook”, “Instagram”, користування послугами
Виконавця та/або згода з даними правилами, опублікованими на сайті
http://reshetnikova.makeup , є дією, що засвідчує прийняття пропозиції укласти
даний Договір та прийняти всі умови, зазначені в ньому. Також, Акцептом цієї
Оферти є здійснення Користувачем повної або часткової оплати послуг
Виконавцю відповідно до умов цього Договору та інформації на сайті
Виконавця. З моменту надходження грошових коштів на рахунок оплати
наданих Послуг, цей Договір вважається укладеним між Виконавцем та
Користувачем. У разі необхідності проходження Курсу особою, що не досягла
18-річного віку Акцепт цієї Оферти здійснюється одним із батьків або особою,
що їх замінює (піклувальником). В такому випадку Акцепт здійснюється
шляхом підписання одним із батьків або особою, що їх замінює, заявиприєднання до цього Договору. При цьому, підписання одним із батьків або
особою, що їх замінює заяви-приєднання є фактом надання ними безумовної
згоди на проходження неповнолітньою дитиною відповідного Курсу та не
потребує підписання ними додаткової згоди.
3.4. Ухвалення цієї Оферти означає, що Користувач повністю ознайомлений з
умовами цього
Договору та правилами платіжної системи — Фінансового агента, специфікою
функціонування Сайту, в рамках яких розміщуються навчальні матеріали,
визнає безумовну придатність Сайту та інших ресурсів для здійснення дій та
досягнення цілей, що є предметом цього Договору. І прирівнюється відповідно
до ч. 2 ст. 642 ЦК України до укладення сторонами двостороннього письмового
договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.
3.5. Дії Користувачів, передбачені п. 3.3. даного Договору є такими, що свідчать
про
беззастережне прийняття всіх без виключення умов даного Договору. Умови
Договору не підлягають зміні та/або доповненню за ініціативою Користувачів.
4. Вартість та порядок оплати
4.1. Вартість Послуг, що надаються Виконавцем, і доступних до замовлення,
вказується
на Сайті, на сторінках Виконавця в мережі “Facebook”, “Instagram і може бути
змінена
Виконавцем на свій розсуд в будь-який час в односторонньому порядку. Змінена
вартість діє з моменту опублікування і поширюється тільки на ті послуги, які
замовляються після опублікування нової вартості.
4.2. Оплата Послуг проводитися Користувачем в формі передоплати в розмірі
100% від вартості
Послуг в онлайн-режимі через систему електронних платежів Фінансового
агента, впроваджену на Сайті, або шляхом грошового переказу, в тому числі,
але не обмежуючись за допомогою терміналу, за платіжними реквізитами
Виконавця. До процедури оплати застосовуються правила, визначені
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Фінансовим агентом. Моментом оплати вважається надходження грошових
коштів на розрахунковий рахунок Фінансового агента. Всі витрати пов’язані з
передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи,
фінансового агента, покладаються на Користувача.
4.3. В випадку відмови Користувача від отримання Послуг не пізніше ніж за
30 днів до
початку надання Послуг, Виконавець зобов’язана повернути Користувачу
завдаток.
4.4. В випадку відмови Користувача від отримання Послуг не пізніше ніж за 10
днів до початку надання Послуг, Виконавця
зобов’язана повернути
Користувачу 50 % від розміру завдатку.
4.5. В випадку відмови Користувача від отримання Послуг менше ніж за 10
днів до початку
надання Послуг, завдаток не повертається Користувачу, а залишається у
Виконавця як відшкодування понесених ним витрат для організації Курсу за
відповідну особу.
4.6. Надані послуги є індивідуальним замовленням для Користувача, а тому
сплачені грошові
кошти не підлягають поверненню та оплачуються Користувачем у повному
обсязі, а не невикористані у встановлені терміни Послуги, вважаються
наданими.
У разі повної або часткової несплати вартості послуг Користувачем, Виконавця
має право відмовитись від їх надання. При цьому вже сплачені Користувачем
кошти є завдатком за договором і поверненню не підлягають.
5. Права та обов'язки Сторін
5.1. Виконавець має право:
1) Отримувати від Користувача своєчасну оплату за надані послуги за ціною, в
порядку та на
умовах, визначених на сайті http://reshetnikova.makeup/ або адміністрацією
Виконавця.
2) Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою
шляхом
позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки Виконавця в мережі
“Facebook”,
“Instagram”, відмовити в наданні послуг, у разі порушення Користувачем умов
даного Договору.
3) Відмовити Користувачу в укладенні Договору та наданні відповідних послуг
(в тому числі
повторному) в порядку та на підставах, встановлених даним Договором.
4) Направляти Користувачам попередження щодо дотримання умов цього
Договору та
застосовувати інші санкції, передбачені цим Договором та чинним
законодавством України.
5) Розірвати даний Договір в односторонньому порядку за власною ініціативою
шляхом
позбавлення Користувача можливості доступу до сторінки Виконавця в мережі
“Facebook”, “Instagram, у разі розміщення Користувачем інформації, що містить
образи на адресу Виконавця.
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6)
Перенести
або
відмінити
час
та
місце
надання
послуг
Користувачу/Користувачу (моделі), у
випадку запізнення або відсутності осіб, що приймають безпосередню участь
(викладачі/учні) у процесі надання послуг Виконавцем.
7) Надати Користувачу/Користувачу (моделі) послуги із запізненням у випадку
відсутності вільних осіб, що приймають безпосередню участь (викладачі/учні) у
процесі надання послуг Виконавцем.
8) Але не зобов’язана, у випадку наявності у Користувача відповідних
здібностей, що влаштовують викладача Користувача, організувати стажування
Користувача у відповідних компаніях партнерах Виконавця протягом навчання
та/або сприяти працевлаштуванню Користувача при успішній атестації
останнього.
9) На останньому занятті організувати проведення атестації Користувача.
За умови виконання Користувачем зобов’язань за цим Договором та виключно
за умови позитивних результатів атестації, Виконавець видає Користувачу
сертифікат встановленого Виконавцем зразка на російській, українській або
англійській мовах, за вибором Користувача. У випадку незадовільних
результатів атестації Користувач має право на повторну атестацію, але у
кількості не більше двох повторних атестацій.
10) У випадку порушення Користувачем умов цього Договору Виконавець має
право
призупинити або зупинити виконання своїх зобов’язань відповідно до цього
Договору. Попередня оплата за послуги, в цьому випадку, не підлягає
поверненню Користувачу.
11) Виконавець має право не допускати Користувача на заняття, у випадку
порушення
Користувачем обов’язку щодо оплати послуг Виконавцю, до тих пір поки
заборгованість не буде повністю погашена.
5.2. Виконавець зобов'язується:
1) Надавати Користувачу повну та достовірну інформацію про умови та порядок
надання послуг Виконавцем.
2) На прохання Користувача роз'яснити йому зміст даного Договору та будь-якої
з його умов.
3) В випадку відмови Користувача від послуг, за які сплачено завдаток або
повну вартість, останній йому не повертається, а залишається у Виконавець.
5.3. Користувач має право:
1) Отримувати від Виконавця повну та достовірну інформацію про умови та
порядок
надання послуг.
2) Отримувати від Виконавця роз'яснення про зміст даного Договору та будьякої з його
умов.
3) Отримувати від Виконавця послуги в повному обсязі та відповідно до
встановленого
Виконавця Графіку навчання.
5.4. Користувач зобов'язаний:
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1) Здійснювати своєчасну оплату наданої послуги на користь Виконавця, в
порядку та на
умовах, визначених на сайті http://reshetnikova.makeup/ або адміністрацією
Виконавця.
2) Неухильно дотримуватись умов даного Договору.
3) Погодитись із тим, що Виконавець мас право перенести або відмінити час та
місце
надання послуг Користувачу/Користувачу (моделі), у випадку запізнення або
відсутності
осіб,
що
приймають
безпосередню
участь
(візажисти/викладачі/моделі/учня) у процесі надання послуг Виконавцем.
4)
Погодитись
із
тим,
що
Виконавець
мас
право
надати
Користувачу/Користувачу
(моделі) послуги із запізненням у випадку відсутності вільних осіб, що
приймають безпосередню участь (візажисти/викладачі/моделі/учня) у процесі
надання послуг Виконавця.
5) Погодитись із тим, що у випадку надання послуг учнем Виконавця, послуги
можуть
надаватися протягом значного періоду часу, тощо.
6) Погодитись із тим, що у випадку надання послуг учнем Виконавця, послуги
надаються
строго у відповідності до учнівської програми, зміна теми програми не
допускається.
7) Відвідувати всі заняття відповідно до Графіку, сумлінно відноситися до свого
навчання, уважно слухати викладача, виконувати всі завдання на заняттях та
виконувати домашні завдання, якщо такі передбачені програмою, поводити себе
чемно по відношенню до інших слухачів, викладачів та співробітників
Виконавця . Не завдавати збитків техніці, матеріалам, інструментам та іншій
власності Виконавця.
8) Обов'язково попередити адміністрацію Виконавця про свою відсутність на
занятті
зручним для нього способом (телефоном або у письмовій формі електронною
поштою). У випадку неявки Користувача на заняття, у Виконавця не виникає
обов’язку щодо повторення пройденого матеріалу з навчального курсу та
фінансової заборгованості перед Користувачем.
9) дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Виконавця протягом
періоду
навчання.
10) Не передавати будь-яким способом третім особам доступ до матеріалів
курсів
Виконавця , забезпечувати повну конфіденційність паролів доступу до
особистого кабінету
в закритому розділі Сайту, або інших ресурсів;
11) не копіювати і не поширювати будь-яким способом (не публікувати, не
розміщувати на інших ресурсах в мережі Інтернет, не передавати або не
перепродавати третім особам) матеріали, що належать Виконавця та отримані в
ході надання Послуг, не створювати на їх основі інформаційні продукти з
метою вилучення комерційного прибутку, а також не використовувати цю
інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого використання. При
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порушенні цього положення Користувач несе відповідальність відповідно до
цього Договору та законодавства України.
5.5. У випадку, якщо заняття були пропущені з поважної причини, Користувач
має право
відвідати три заняття з іншою групою учнів та відпрацювати пройдений
матеріал. Інші заняття, які були пропущенні Користувачем, можуть бути
відвідані останнім виключно за додаткову плату.
5.6. У випадку хвороби Користувача, підтвердженої лікарняним листом або
довідкою (копії яких надаються), термін навчання Користувача може бути
продовжений (з відпрацюванням пропущеного матеріалу з іншими групами
учнів) за умови, що Користувач в день захворювання, а при відсутності такої
можливості - відразу після її появи, попередив адміністрацію Виконавця .
5.7. Користувачу (якщо він обрав послугу навчання) забороняється переходити в
іншу групу чи
відмовлятися від викладача, якого обрала Виконавця в односторонньому
порядку. Відвідавши
перше заняття, Користувач автоматично погоджується відвідувати даний курс
навчання у вибрані строки, згідно Графіку Виконавця .
5.8. У разі відмови Користувача від навчання, у вибрані Виконавцем строки,
або відмови
Користувача від навчання з причини невдоволення викладачем, якого обрала
Виконавця ,
матеріалами Виконавця, які використовуються у навчальному процесі, оплата
здійснена
Користувачем йому не повертається.
5.9. Користувач під час заняття не має права відволікатися на сторонні справи, в
тому числі
тримати увімкненими засоби зв'язку зі звуковим сигналом (мобільний телефон)
або вести відволікаючі розмови.
5.10. Користувач не має права вимагати у випадку запізнення або пропуску
занять пояснення йому пройденого матеріалу на шкоду іншим учням.
6. Передача прав
6.1. Користувач розуміє і погоджується, що у процесі його діяльності,
направленої на реалізацію умов цього Договору, включаючи створення об'єктів
права інтелектуальної власності, у нього виникають певні права інтелектуальної
власності. Користувач передає (відчужує) Виконавцю всі виключні майнові
права на об'єкти права інтелектуальної власності, створені за участю
Користувача при реалізації цього Договору, з моменту створення об'єктів права
інтелектуальної власності без обмеження будь-якими строком, способами і
формами використання зазначених об'єктів на території всього світового
простору, включаючи: виключне право на використання таких об'єктів у будьякій формі та будь-яким способом, не обмежуючись строком і територією
використання, виключне право на дозвіл використання даних об'єктів у будьякій формі та будь-яким способом, виключне право на перешкоджання їхньому
неправомірному використанню, у тому числі заборону такого неправомірного
використання. Сторони розуміють і погоджуються, що всі виключні майнові
права на об'єкти авторського та суміжного права, створені за участю
7

Користувача при реалізації цього Договору та у якості винагороди за послуги,
що надаються Виконавцю Користувачу, передаються Користувачем Виконавцю
на весь строк дії авторського та суміжного права на відповідний об'єкт
авторського/суміжного права. Сторони розуміють і погоджуються, що
Користувач передає Виконавцю безвідкличне виключне право на оприлюднення
об'єктів права інтелектуальної власності.
6.2. Сторони погоджуються, що зазначені у пункті 6.1 Договору права
включають, у тому числі,
але не обмежуються, наступними виключними майновими правами на об’єкти
права інтелектуальної власності, що створені за участю Користувача при
реалізації цього Договору та у якості винагороди за послуги, що надаються
Виконавця Користувачу:
6.2.1. на публічне сповіщення в ефір та/або по кабелю по будь-яких телевізійних
системах із
застосуванням будь-яких технологій та форматів мовлення та передачі
інформації;
6.2.2. на відтворення у будь-якій формі на будь-яких видах носіїв без обмеження
кількості
відтворюваних примірників відносно кожного виду носіїв;
6.2.3. на відтворення без обмеження кількості відтворюваних примірників і
розповсюдження будь-якого з вищезазначених об’єктів та їхніх примірників у
мережі Інтернет або інших системах з платним або безплатним доступом для
необмеженого кола осіб;
6.2.4. на розповсюдження примірників будь-яким способом: шляхом продажу,
відчуження іншим способом, здавання в майновий найм та/або комерційний
прокат, тощо;
6.2.5. на публічний показ безпосередньо або на екрані за допомогою плівки,
слайда, телевізійного кадру, тощо або за допомогою інших пристроїв чи
процесів;
6.2.6. право на публічну демонстрацію;
6.2.7. на переробку, адаптацію, будь-яку іншу зміну, включаючи право на
редагування, та використання таких перероблених версій будь-якого з
вищезазначених об’єктів будь-яким способом та у будь-якій формі;
6.2.8. на переклад будь-якою та всіма мовами світу та використання будь-якого з
вищезазначених об’єктів у перекладеному вигляді будь-яким способом та у
будь-якій формі;
6.2.9. на продовження (“sequel”) та/або “prequel” будь-якого з вищезазначених
об’єктів;
6.2.10. на окреме використання художніх образів, персонажів, сюжетних ліній
та/або інших
оригінальних елементів будь-якого з вищезазначених об’єктів;
6.2.11. на включення в якості складових частин до збірників, антологій,
енциклопедій, тощо;
6.2.12. на імпорт примірників в цілях розповсюдження;
6.2.13. на створення та розповсюдження супутніх товарів (включаючи плакати,
буклети, наклейки, іншу поліграфічну продукцію, тощо) по будь-якому з
вищезазначених об’єктів, у тому числі з використанням назви будь-якого з
вищезазначених об’єктів, художніх образів, персонажів, сюжетної лінії, реплік,
діалогів, інших оригінальних елементів будь-якого з вищезазначених об’єктів;
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6.2.14. інші права, передбачені законодавством України.
7. Відповідальність за порушення умов Договору
7.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони
несуть
відповідальність, передбачену цим Договором та нормами чинного
законодавства України.
7.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного Договору
однією із його
Сторін призвело до завдання збитків іншій Стороні, винна Сторона зобов’язана
відшкодувати такі збитки повному обсязі.
7.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від обов'язку
належного
виконання умов даного Договору.
7.4. Користувач несе відповідальність за своєчасну оплату послуг Виконавця . У
разі
несвоєчасної оплати послуг Виконавця Користувач сплачує Виконавця пеню в
розмірі
подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день
прострочення платежу.
7.5. У випадку заподіяння Виконавця
майнової шкоди (псування,
пошкодження,
знищення, нестача майна (інструментів, матеріалів, техніки, косметичних
засобів, меблів і т.п.)
Виконавця ), розповсюдження матеріалів курсів третім особам, Користувач
забезпечує
відшкодування заподіяної шкоди у повному розмірі протягом одного дня з дати
завдання такої шкоди.
7.6. Виконавця
не несе відповідальності перед Користувачем щодо
взаємовідносин
Користувача і третіх осіб (моделей, які приведені Користувачем), включаючи
взаємну відповідальність і взаємні претензії в процесі і внаслідок надання даних
послуг, здійснюються без участі Виконавця .
8. Строк дії Договору
8.1. Даний Договір є укладеним з моменту, зазначеного у п.3.3. цього Договору.
8.2. Даний Договір є безстроковим, та діє протягом усього часу дії авторського
та суміжного права у відповідності до ч.2 ст. 28, ч.1. ст.44 Закону України „Про
авторське право і суміжні права” в редакції, чинній на дату опублікування цього
Договору на сайті http://reshetnikova.makeup/
8.3. Дія даного Договору може бути припинена за ініціативою Виконавця з
будь-яких
підстав, про що Виконавця інформує Користувачів шляхом розміщення
відповідної інформації на сайті http://reshetnikova.makeup/ або особисто, у
такому разі Договір вважається розірваним відразу після повідомлення
Користувача Виконавця . При цьому, кошти, сплачені Користувачем
поверненню не підлягають.
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8.4. Припинення дії даного Договору не звільняє Користувача від
відповідальності за порушення умов даного Договору, шо мали місце під час
його дії.
9. Форс- Мажорні обставини
9.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та/або чинним в
Україні законодавством відповідальності за невиконання або неналежне
виконання своїх договірних зобов'язань, якщо вона доведе, що таке порушення
сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за
умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.
9.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміється
непереборна сила - будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін
характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи
бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів
передбачити та не можна відвернути (уникнути), включаючи (але не
обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені,
урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного,
техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу
машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії,
епіфітотії, карантину тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії,
блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, тощо), а також видання
заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи
місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі
заходи названих
органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або
тимчасово перешкоджають такому виконанню.
9.3. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана
протягом
7 (семи) днів з моменту їх виникнення повідомити іншу Сторону про наявність
форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання обов'язків за цим Договором.
9.4. Сторона, що перебуває під впливом форс-мажорних обставин, не може
посилатися на них, якщо своєчасно не повідомить про їх настання, хіба що самі
ці обставини перешкоджали відправленню такого повідомлення.
9.5. Якщо форс – мажорні обставини тривають більше одного місяця, кожна із
Сторін має право
відмовитись від Договору. При цьому, жодна з сторін не має права вимагати
компенсації можливих збитків від іншої Сторони.
9.6. Доказом наявності форс-мажорних обставин є довідка, видана Торговопромисловою палатою України або іншого уповноваженого органу.
10. Інші умови Договору
10.1. Даний Договір може бути розірваний в односторонньому порядку за
ініціативою
Виконавця у випадках, передбачених даним Договором.
10.2. Усі спори, шо виникають із правовідносин, які регулюються даним
Договором, вирішуються його Сторонами шляхом переговорів. У разі, якщо
Сторони не змогли вирішити спір шляхом переговорів, такий спір вирішується в
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судовому порядку згідно чинного законодавства України.
10.3. Зміни до цього Договору можуть бути внесені Виконавця шляхом
викладення нової
редакції Договору та її опублікування на сайті http://aquarelle.studio/offerreshetnikova.pdf.
10.4. Усі питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню
відповідно до чинного законодавства України.

Фізична особа-підприємець Решетнікова Вікторія Віталіївна
69001, м. Запоріжжя, бул. Гвардійський, буд. 57
ІПН 3050909389
п/р UA093510050000026006879015940 в АТ «УкрСиббанк»
тел. +38 098 851 6406
hello@reshetnikova.makeup
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