
 

 

 

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА 

Цей документ є пропозицією укласти ліцензійний договір на видачуневиключних прав 

використання системиE-Trade Jumperна викладених нижче умовах. 

 

Цей договір, адресований праводієздатним особам, які зареєстровані в мережі 

Інтернет на сайті https://elbuz.com (і його піддоменах), далі іменованим «Ліцензіат», і є 

офіційною та публічною пропозицією ФОП Почернін Валерій Вікторович (свідоцтво про 

державну реєстрацію № 989327) /24800000000108791), далі іменованим «SaaS-

провайдер», уклали цей Договір, предмет та умови якого зазначені в Договорі та у 

Додатках до цього договору (далі – «Договір») про наступне: 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ 

 

1.1. Сторони домовилися про такі поняття та визначення, зазначені в цьому 

Договорі: 

1.2. "Договір" - публічна пропозиція SaaS-провайдера, адресована будь-якій 

особі, укласти з ним ліцензійний договір (далі - "Договір") на існуючих умовах, що 

містяться в Договорі. 

1.2.1. «Акцепт» - повне та беззастережне прийняття Ліцензіатом умов Договору. 

1.2.2. «SaaS-провайдер» - ФОП Почернін Валерій Вікторович, який уклав з 

Ліцензіатом Договір про надання права використання (простої (невиключної) ліцензії) 

Системи. 

1.2.3. Ліцензіат - особа, яка уклала з SaaS-провайдером Договір на умовах, що 

містяться в оферті. 

1.2.4. Система «E-Trade Jumper» (далі – «Система») - сукупність хмарних сервісів, 

що включає комплекс програмного забезпечення (програмний комплекс, платформа), 

побудованих SaaS-провайдером з використанням веб-технологій та без завантаження 

дистрибутива на сервісах SaaS-провайдера. 

1.2.5. SaaS (Software as a Service, програмне забезпечення як послуга) – модель 

надання Ліцензіату доступу до Системи за допомогою браузерів або інших програм, що 

використовують веб-протоколи. 

1.2.6. Обліковий період – 30 днів. 

 



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

2.1. Предметом Договору є надання SaaS-провайдером Ліцензіату на умовах 

та в обсязі, визначених цим Договором, невиключних прав на використання Системи, 

розташованої на Інтернет-сайті https://elbuz.com, за технологією SaaSза винагороду, що 

сплачується Ліцензіатом згідно з тарифними планами SaaS-провайдера. 

2.2. Перелік та вартість наданих прав вказані на сайтіSaaS-провайдера. 

2.3. SaaS-провайдер та Ліцензіат надають взаємні гарантії своїх прав та 

дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору. 

 

3. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 

3.1. Вартість (ціна) переданих прав до Системи вказана на сайтіSaaS-

провайдера. Вартість формується динамічно на підставі обсягу 

використанняЛіцензіатомфункцій системи. 

3.2. Моментом оплати вважається дата надходження коштів до SaaS-

провайдеру. 

3.3. Ліцензіат здійснює чергову передоплату за користування Системою за 3 

(три) робочі дні до початку чергового облікового періоду. Початок облікового періоду 

обчислюється з дати фактичного надання Ліцензіату права використання Системи. 

3.4. SaaS-провайдерта Ліцензіат не підписують акти. Оплата підтверджує якість 

послуг. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

4.1. SaaS-провайдер зобов'язується: 

4.1.1. Надати Ліцензіату доступ до Системи шляхом реєстрації на сайті з 

присвоєнням унікального імені (login) та видачі пароля (password) для входу до 

Системи з подальшим створенням окремого облікового запису для роботи. 

4.1.2. Надавати Ліцензіату інформаційну підтримку з питань роботи з Системою 

через форум SaaS-провайдера. 

4.1.3. Самостійно, своєчасно та безкоштовно оновлювати поточну версію 

Системи під час дії Договору. 

4.1.4. За наявності технічної можливості своєчасно усувати можливі програмні 

збої у роботі Системи за заявкою Ліцензіату. 

4.2. SaaS-провайдер має право: 

4.2.1. Призупинити реалізацію Ліцензіатом свого права використання Системи 

до надходження оплати. 
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4.2.2. Розірвати Договір та відмовити у наданні Ліцензіату прав використання 

Системи у разі порушення строків оплати Ліцензіатом або з інших підстав, 

передбачених цим Договором. 

4.2.3. Випускати нові релізи та версії Системи, встановлювати умови їх надання 

Ліцензіату. 

4.2.4. Вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договіру, у тому числі 

до вартості наданих прав до Системи, шляхом видання нових редакцій, повідомляючи 

про це Ліцензіатів на своєму сайтіhttps://elbuz.com. 

4.3. Ліцензіат зобов'язується: 

4.3.1. Оплачувати право доступу до Системи на умовах, визначених цим 

Договором. 

4.3.2. Використовувати Систему тільки в межах тих прав та тими способами, які 

передбачені цим Договором. 

4.4. Ліцензіат має право: 

4.4.1. Вибирати необхідний функціонал Системи, який відображено на сайті 

SaaS-провайдера, з урахуванням своїх потреб. 

4.4.2. Запитувати у SaaS-провайдера Акт надання права користування Системою. 

 

5. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПРАВ НА СИСТЕМУ 

 

5.1. Ліцензіат реєструється на інтернет-сайтіhttps://elbuz.com, після чого 

створюється особистий кабінет Ліцензіату, і Ліцензіат отримує електронною поштою 

від SaaS-провайдера логін та пароль для доступу до Системи. Таку передачу Сторони 

вважають початком періоду тестування екземпляра Системи, який може становити 

максимум 14 (чотирнадцять) календарних днів. 

5.2. Протягом тестового періоду використання Системи, але не пізніше 14 

(чотирнадцяти) календарних днів Ліцензіат оформляє замовлення на придбання 

простої (невиключної) ліцензії Системи за допомогою: заповнення електронної форми 

в особистому кабінеті Системи (меню Кабінет, Баланс, вкладка Оплата). 

5.3. З моменту оформлення замовлення відповідно до п. 5.2. цього Договору, 

придбання простої (невиключної) ліцензії Системи вважається узгодженим. 

5.4. Порядок надання прав на Систему: 

5.4.1. Ліцензіат до закінчення максимального періоду тестування екземпляра 

Системи або набуває у SaaS-провайдера права на використання Системи (проста 

(невиключна) ліцензія) шляхом виплати відповідної ліцензійної винагороди або 

відмовляється від використання Системи. Відмовою від права використання Системи є 

відсутність виплати первинної Ліцензійної винагороди або порушення строку виплати. 
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5.4.2. У разі відмови від права використання Системи SaaS-провайдер блокує 

фактичний доступ Ліцензіата до використання Системи та/або припиняє розміщення 

даних Ліцензіата на інтернет-сервері. 

5.4.3. При виплаті ліцензійної винагороди SaaS-провайдер надає Ліцензіату 

доступ до Системи на постійній основі на період дії оплаченого облікового періоду. 

Початок чергового облікового періоду обчислюється з дати надходження оплати SaaS-

провайдеру від Ліцензіату згідно з умовами цього Договору. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання своїх зобов'язань за цим Договором у встановленому міжнародним 

законодавством та законодавством України порядку. 

6.2. Ліцензіат використовує Систему на власний ризик. SaaS-провайдер не 

бере на себе відповідальності за відповідність Системи цілі використання. 

6.3. SaaS-провайдер забезпечує базову інформаційну безпеку даних Ліцензіату 

в межах, які визначаються звичайними умовами. 

6.4. SaaS-провайдер не несе відповідальності: 

6.4.1. За будь-які дії Ліцензіату, пов'язані з використанням Системи. 

6.4.2. Перед Ліцензіатом за шкоду будь-якого роду, заподіяний Ліцензіатом 

через втрату та/або розголошення своїх даних для доступу до Системи. 

6.4.3. Перед Ліцензіатом за затримки та перебої в роботі, що відбуваються 

прямо або опосередковано через те, що знаходиться поза сферою розумного 

контролю з боку SaaS-провайдера. 

6.4.4. За якість сервісів (зокрема сервісів передачі даних) необхідні роботи з 

Системою, якщо їх організують треті особи, які не залучаються SaaS-провайдером. 

6.5. Ліцензіат погоджується з тим, що: 

6.5.1. Для роботи з Системою необхідно використовувати програмне 

забезпечення (веб-браузери, операційні системи та інше) та обладнання (персональні 

комп'ютери, мережеве обладнання та інше) вироблене та надане третіми особами і 

SaaS-провайдер не може відповідати за якість їх роботи. 

6.5.2. Ніяке програмне забезпечення не вільне від помилок. 

6.5.3. У разі втрати даних, викликаної діями Ліцензіату, відновлення даних 

здійснюється за запитом SaaS-провайдеру. Відновлення даних провадиться лише за 

умови наявності технічної можливості. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

 



7.1. Сторони звільняються від відповідальності як за часткове, так і за повне 

невиконання (або неналежне виконання) своїх зобов'язань щодо цього Договору, якщо 

таке невиконання (або неналежне виконання) було викликане форс-мажорними 

обставинами (обставини непереборної сили), а саме: стихійними лихами , пожежею, 

потопом, вибухом, цивільними заворушеннями, страйками, війною, блокадою чи 

ембарго, діями уряду чи інших державних установ, а також іншими подіями, які 

Сторони не можуть ні передбачити, ні запобігти та які перебувають за межами впливу 

Сторін. 

7.2. У разі настання форс-мажорних обставин термін виконання зобов'язань за 

Договором продовжується пропорційно до часу дії цих обставин. 

7.3. Якщо форс-мажорні обставини діють понад 20 (двадцять) днів, кожна із 

Сторін має право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за 

Договором, і в такому разі жодна із Сторін не матиме права вимагати від іншої сторони 

компенсацію за заподіяну шкоду. 

7.4. Сторона, для якої стало неможливим виконання своїх зобов'язань за 

Договором у зв'язку з дією обставин форс-мажору, має протягом двох днів повідомити 

іншу Сторону про початок дії цих обставин, що перешкоджають виконанню договірних 

зобов'язань, а також протягом двох днів повідомити іншу Сторону про їх закінчення. 

 

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

 

8.1. Сторона, що розкриває, – Сторона, яка розкриває конфіденційну 

інформацію іншій Стороні. 

8.2. Отримуюча Сторона – Сторона, яка отримує конфіденційну інформацію від 

іншої Сторони 

8.3. Сторони домовилися, що конфіденційною інформацією є умови цього 

Договору та будь-яка інформація, якою Сторони обмінювалися у процесі укладення, 

виконання та припинення Договору. Протягом терміну дії цього Договору та протягом 

3 (трьох) років після його припинення Отримуюча Сторона зобов'язується не 

розкривати без попередньої обов'язково письмової згоди Розкривної Сторони будь-яку 

конфіденційну інформацію, отриману від Розкривної Сторони. Коли будь-яка 

конфіденційна інформація розкривається третій особі з такою згодою, Сторона, яка 

розкриває таку конфіденційну інформацію третій особі, повинна гарантувати, що третя 

особа взяла на себе зобов'язання щодо збереження конфіденційності такої інформації 

на умовах, аналогічних викладеним у цьому розділі Договору. 

8.4. Отримуюча Сторона, яка отримала будь-яку конфіденційну інформацію, у 

тому числі в усній формі за умови, що письмове повідомлення щодо конфіденційності 

такої інформації було отримано від Розкривної Сторони, не повинна розкривати її, та 



зобов'язується обробляти таку інформацію з тим ступенем дбайливості та обачності, 

що застосовується щодо її інформації того ж таки рівня важливості. 

8.5. Інформація, отримана Одержувачем, не розглядається як конфіденційна і, 

відповідно, у Одержувача не виникає зобов'язань щодо збереження конфіденційності 

щодо такої інформації, якщо вона задовольняє однією з наступних характеристик: 

8.5.1. інформація під час її розкриття публічно відома; 

8.5.2. інформація представлена Одержувачам Сторони з письмовою вказівкою 

на те, що вона не є конфіденційною; 

8.5.3. інформація отримана від будь-якої третьої особи на законних підставах; 

8.5.4. інформація не може бути конфіденційною відповідно до міжнародного 

законодавства. 

8.6. Отримуюча Сторона має право розкривати конфіденційну інформацію без 

згоди Сторони, що розкриває: 

8.6.1. професійним радникам (юристам, аудиторам) за умови, що такі особи 

взяли на себе зобов'язання щодо збереження конфіденційності зазначеної інформації 

на умовах, аналогічних викладеним у цьому розділі Договору, або зобов'язані 

зберігати таку інформацію у таємниці відповідно до міжнародного законодавства; 

8.6.2. інформація повинна бути розкрита відповідно до закону, іншого 

нормативно-правового акту, судового акту за умови, що Сторона, яка отримала 

інформацію від іншої Сторони, попередньо письмово та з підтвердженням 

необхідності в такому розкритті повідомить про це іншу Сторону. 

8.7. У разі порушення умов конфіденційності однієї із Сторін така Сторона 

повинна відшкодувати другій Стороні реальні збитки на підставі рішення суду, що 

набрало чинності. 

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

9.1. У разі виникнення спорів щодо умов, передбачених цим Договором або у 

зв'язку з ним, сторони вживатимуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. 

9.2. Якщо сторони не зможуть досягти угоди, такі спори та розбіжності 

підлягають вирішенню в суді, за місцем знаходження SaaS-провайдера (м. Харків, 

Україна) у порядку, встановленому чинним законодавством України. 

9.3. Застосовним правом цього Договору є право України. 

 

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

 



10.1. Договір набирає чинності з моменту здійснення Ліцензіатом повного та 

беззастережного акцепту Договору – виплати ліцензійної винагороди за право 

використання (простої (невиключної) ліцензії). 

10.2. Терміном дії цього Договору буде кількість облікових періодів. 

Пролонгація терміну дії цього Договору у разі відбувається у порядку, передбаченому 

п. 3.4. справжньої угоди. 

 

11. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

 

11.1. Сторони мають право достроково розірвати цей Договір за взаємною 

письмовою угодою. 

11.2. У разі порушення Ліцензіатом умов цього Договору SaaS-провайдер має 

право на одностороннє розірвання Договору, про що повідомляє Сторону, яка 

порушила умови Договору шляхом надсилання повідомлення на електронну пошту 

Ліцензіату, вказану при реєстрації на сайті. 

11.3. Ліцензіат має право розірвати договір в односторонньому порядку у будь-

який час, попередивши SaaS-провайдера за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати 

розірвання. Повідомлення про розірвання договору надсилається в електронній формі 

на адресу email: e-special@elbuz.com 

 

12. ІНШІ УМОВИ 

 

12.1. Сторони домовилися, що під час виконання (зміни, доповнення, 

припинення) цього Договору допускається використання підписів представників 

Сторін, а також їх печаток, за допомогою засобів факсимільного зв'язку, механічного 

або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога 

власноручного підпису керівників та печаток організацій . Сторони підтверджують, що 

додатки до Договору, підписані та оформлені вказаним у цьому пункті способом, 

мають юридичну силу та обов'язкові для виконання Сторонами. 

12.2. Цей Договір укладено у справжніх примірниках по одному для кожної із 

Сторін, що мають однакову юридичну силу. 

12.3. Усі додатки, поправки та доповнення до цього Договору є його 

невід'ємною частиною та набувають юридичної сили в тому випадку, якщо вони 

зроблені письмово та підписані повноважними представниками Сторін. 

12.4. Сторони визнають електронні листи з прикріпленими до них копіями 

документів, надіслані із зазначених у цьому Договорі електронних адрес, 

документами, рівнозначними розміщеними на паперових носіях та підписаними 

власноручним підписом Сторін, та при пред'явленні їх будуть визнаватись як письмові 



докази (так, як тільки самі Сторони та уповноважені ними особи мають доступ до 

відповідних засобів зв'язку – адрес електронної пошти, зазначених у цьому Договорі). 

При пред'явленні їх як доказів, достатньо подати роздруковане електронне 

повідомлення, документ, що додається до нього, засвідчений підписом уповноваженої 

особи та печаткою Стороною, що надає доказ. Доступ до електронної пошти кожна 

Сторона здійснює за паролем та зобов'язується зберігати його конфіденційність. 

12.5. Сторони дійшли згоди про те, що власноручний підпис, факсимільний 

підпис, електронний підпис, копія підпису уповноваженого підписувати цей Договір 

особи мають рівну юридичну силу на цьому Договорі, додаткові угоди та Додатки до 

нього, а також документи, що мають значення для його виконання, зміни чи 

припинення (зокрема і Акту надання права). 

12.6. За домовленістю Сторін цей Договір може бути складений у письмовій 

формі та надісланий Ліцензіату для підписання поштою або в електронній формі 

електронною поштою. 

12.7. Ліцензіат, акцептуючи цю оферту, висловлює свою згоду та дає дозвіл на 

обробку його персональних даних відповідно до умов цього Договору. 

12.8. Сторони ознайомилися з текстом цього Договору, його зміст Сторонам 

зрозумілий. 

12.9. Взаємини Сторін, які не врегульовані цим Договором, регламентуються 

чинним законодавством України та міжнародним законодавством. 

12.10. Скасування або визнання недійсної частини Договору не спричиняє 

скасування або визнання недійсним Договору в цілому. 

 
 

13. РЕКВІЗИТИ 
 

SaaS-провайдер  

 

 
 
ФОП Почернін Валерій Вікторович 
 
Адреса: Україна, м. Харків, 61166, вул. Авіаційна, буд.63, кв. 1. 
Свідоцтво про державну реєстрацію №989327/2480000000108791, ІПН 
2917809056. 
E-mail: e-special@elbuz.com 
Сайт: https://elbuz.com 
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