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ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З НАВЧАННЯ ТА ДОПОМОГИ В ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ЗА

ПРОФЕСІЄЮ РОЗРОБНИК ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фізична особа-підприємець Апостол Роман Ярославович, дата та номер запису про проведення державної
реєстрації: 11 лютого 2010 року, № 20680000000020582 (надалі – «Виконавець») цим в порядку статті 633
Цивільного кодексу України бере на себе зобов’язання надати Користувачам обрану Послугу в порядку та на
умовах, визначених цим Публічним договором, а саме:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ.

1.1. Для цілей цього Публічного договору наведені нижче терміни мають наступне значення.

Mate academy – веб-сайт https://mate.academy, за допомогою якого Користувач отримує доступ до
Послуги, що надається Виконавцем або іншими особами, визначеними на веб-сайті за посиланням
https://mate.academy/agents.pdf.

Акцепт – означає повне, безумовне та беззастережне прийняття Користувачем всіх умов Публічного
Договору, що викладені в цій Оферті, а також інших документів, незалежно від їх назви та змісту, що
визначають правила та умови надання Послуг, їх обсягу, ціни та способу використання. Прийняттям
(акцептом) Оферти Користувач також підтверджує те, що йому зрозумілі всі положення цієї
Оферти/Договору, додатків до нього, а також інших документів, незалежно від їх назви та змісту, що
визначають правила та умови надання Послуги; прийняття (акцепту) Оферти підтверджується
відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України шляхом внесення Плати за Послугу (а у випадку
розстрочення платежів - першої частини Плати за Послугу)луги з використанням платіжних систем за
допомогою вбудованого інтерфейсу вебсайту https://mate.academy або шляхом оплати рахунку,
наданого Виконавцем; Строк Акцепту цієї Оферти необмежений та діє до припинення цього Договору.

Виконавець – Фізична особа-підприємець Апостол Роман Ярославович.

Внутрішні події – організовувані Виконавцем онлайн-заходи за участі інших користувачі, менторів та
потенційних роботодавців в сфері інформаційних технологій та інформації.

Допомога в працевлаштуванні – зобов’язання Виконавця забезпечити надання Користувачу третіми
особами пропозицій на укладення оплатного трудового договору та/або контракту, цивільно-правового
договору та/або будь-якого іншого договору (підряду, надання послуг, виконання робіт, створення
та/або відчуження об’єктів авторського права, договору з незалежним підрядником, будь-якої усної
оплатної домовленості тощо) з юридичною та/або фізичною особою, включаючи фізичних
осіб-підприємців в галузі інформаційних технологій та/або інформації. Допомога в працевлаштуванні
надається після проходження всіх модулів відповідного курсу (Професії) і триває до 8-ми тижнів після
завершення такого відповідного курсу (Професії).

Контент – розміщені на веб-сайті навчальні матеріали (відеолекції, завдання, автотести до завдань,
розділ з Вакансіями від компаній-партнерів) та інші програми, доступ до яких надається в рамках
Послуги.

Користувач – повнолітній та повністю дієздатний резидент України, ідентифікований за допомогою
емітованої українським банком платіжної картки.

Критерії Успішності – визначені Виконавцем критерії успішності Користувача в опануванні Контенту.
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Ментор – Виконавець або визначена ним фізична особа, що протягом дії Послуги надає Користувачу
допомогу у опануванні Контенту та досягненні Критеріїв Успішності.

Плата за Послугу – плата за Послугу в сумі, визначеній умовами відповідної пакетної пропозиції за
посиланням https://mate.academy/subscription/.

Послуга – навчання, шляхом надання доступу до Контенту, розміщеного веб-сайті
https://mate.academy, у відповідності до обраної пакетної пропозиції із запропонованих за посиланням
https://mate.academy/subscription/. Крім доступу до навчального Контенту, Послуга за цим Договором
включає в себе можливість комунікації Користувача із Ментором, який надає допомогу в опануванні
Контенту, включаючи зідзвони, перевірку виконаних Користувачем завдань (code review), допомогу у
підготовці портфоліо Користувача (на основі виконаних завдань) у кількості до 5 (п’яти), доступ до
внутрішніх подій Mate academy та інших Професій, визначених і зазначених Виконавцем на сайті
https://mate.academy. Послуга за цим Договором включає комплексну підготовку до працевлаштування
і доступ до вакансій компаній-партнерів.

Працевлаштування в Сфері Інформаційних Технологій - (надалі також – «ПСІТ» або
«Працевлаштування в ІТ») – укладення Замовником після підписання даного Договору трудового
договору та/або контракту, цивільно-правового договору та/або будь-якого іншого договору (підряду,
надання послуг, виконання робіт, створення та/або відчуження об’єктів авторського права, договору з
незалежним підрядником, будь-якої усної оплатної домовленості тощо) з юридичною та/або фізичною
особою, включаючи фізичних осіб-підприємців, в галузі інформаційних технологій та/або інформації.
Для цілей даного Договору ПСІТ також включає в себе будь-яке оплатне фактичне надання послуг
та/або виконання робіт Замовником (прямо або опосередковано, в тому числі через юридичні особи чи
інші формування) в галузі інформаційних технологій, яке розпочалося після підписання даного
Договору. Сторони погодилися, що доказом настання ПСІТ можуть бути будь-які дані щодо ПСІТ
Замовника на виключний розсуд Виконавця, включаючи, але не обмежуючись, інформацію з
соціальних мереж, відомості з державних органів, включаючи органи податкової служби, відомості з
будь-яких відкритих джерел інформації та інших джерел, не заборонених чинним законодавством,
відомості від фізичних та/або юридичних осіб тощо.

Право Відмови – право Користувача відмовитись від Послуги у будь-який момент, сповістивши про
це Виконавця за електронною адресою refund@mate.academy. При цьому, якщо Право Відмови
реалізується Користувачем протягом перших 14 (чотирнадцяти днів) з дати оплати Плати за Послугу,
Виконавець здійснює повне повернення Плати за Послуги протягом 4 (чотирьох) банківських днів. У
випадку реалізації Права Відмови після перших 14 (чотирнадцяти) днів з дати оплати Плати за
Послугу, Плата за Послугу Користувачу поверненню не підлягає.

Публічна Оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій повнолітній та повністю дієздатній
фізичній особі, яка є резидентом України, та яка відповідає вимогам цивільного законодавства (статті
638, 641 Цивільного кодексу України), укласти Договір про надання послуг, умови якого викладені у
цьому Публічному Договорі (надалі – «Оферта»).

1.2. Наведені терміни наведені для зручності і не обмежуватимуть відповідних визначень, якщо цього
вимагає контекст.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом даного Публічного договору є надання Виконавцем Користувачу Послуг з доступу до
відповідного контенту Mate academy, розміщеного за посиланням https://mate.academy/subscription/
(обраний користувачем курс навчання), включаючи допомогу в його опануванні, а також Допомогу в
працевлаштуванні.
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2.2. Послуга надається у вигляді пакетної пропозиції, доступної для вибору Користувачем за посиланням
https://mate.academy/subscription/.

2.3. Користувач може реалізувати Право Відмови на умовах, визначених даним Договором. Також, у
випадку ненадання Допомоги в працевлаштуванні у строки, визначені цим Договором, Користувач має
право вимагати повернення Винагороди Виконавця шляхом направлення Виконавцю письмового
повідомлення про повернення коштів, а Виконавець повертає кошти протягом 7 (семи) банківських
днів з дати отримання відповідного повідомлення. Сторони погодилися, що таке повідомлення не може
бути надіслано Виконавцю раніше закінчення строку надання Допомоги в працевлаштуванні.

2.4. З огляду на предмет даного Публічного Договору та повністю розуміючи його суть і зміст, Користувач
Акцептом заявляє, зобов'язується та підтверджує, що Послуги за цим Публічним Договором
замовляються ним виключно для потреб, безпосередньо пов’язаних з його майбутньою
підприємницькою діяльністю та/або виконанням ним обов’язків найманого працівника перед третіми
особами в галузі інформаційних технологій. Відповідно, цей Публічний Договір не є договором
споживання.

2.5. Цей Договір не становить будь-яким чином трудових відносин чи будь-яких відносин працедавця з
найманою особою та не становить будь-яких агентських відносин, які б надавали Користувачу право
діяти від імені Виконавця.

3. ДЕТАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ

3.1. Користувач опановує Контент в обсязі, визначеному відповідною обраною Користувачем пакетною
пропозицією з фіксованою вартістю. Як зазначено вище, Ментор надає Користувачу допомогу в
опануванні Контенту.

3.2. Протягом строку надання Послуги у відповідності до обраної та оплаченої Користувачем пакетної
пропозиції допомогу в опануванні Контенту Користувачем надає Ментор. Така допомога в опануванні
полягає в роз’ясненні Ментором складових Контенту, контролі здобутих знань та опанованих навичок
в обсязі, визначено на власний розсуд Ментора, виходячи з індивідуальних особливостей відповідного
Користувача.

3.3. За умови досягнення Користувачем Критеріїв Успішності Виконавець надає Користувачу Допомогу в
працевлаштуванні на умовах, визначених даним Договором.

3.4. Критеріями Успішності для цілей надання Допомоги в працевлаштуванні є:
3.4.1. Проходження всіх тем та виконання всіх практичних завдань в рамках обраної професії;
3.4.2. Проходження тех-чеків із Ментором і підготовки до технічної співбесіди в

компаніях-працедавцях.
3.4.3. Проходження модулю "Працевлаштування" на платформі та дотримання всіх рекомендацій

модулю та порад HR команди Mate academy.

4. ВАРТІСТЬ (ЦІНА) ТА УМОВИ ОПЛАТИ

4.1. Вартість Послуги Виконавця (Винагорода Виконавця) визначається умовами відповідної пакетної
пропозиції, обраної Користувачем за посиланням https://mate.academy/subscription/

4.2. Вартість Послуги оплачується Користувачем за допомогою вбудованого функціоналу веб-сайту за
посиланням https://mate.academy/subscription/ (згідно обраного користувачем курсу) до початку
надання Послуги.

4.3. Користувач має право відмовитися від даного Договору шляхом реалізації Права Відмови у визначений
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в статті 1 цього Договору строк - 14 (чотирнадцять) днів з дати внесення Плати за Послугу (а у
випадку розстрочення платежів - першої частини Плати за Послугу). Сторони підтверджують, що в
такому випадку Публічний Договір вважається автоматично припиненим для Користувача в дату
отримання Виконавцем повідомлення Замовника про реалізацію Права Відмови.

4.4. Сторони погодилися, що крім випадків, прямо передбачених цим Договором, будь-які кошти, отримані
Виконавцем від Користувача за цим Договором, поверненню не підлягають.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язаний:

5.1.1. своєчасно та якісно надавати Послуги відповідно до умов цього Договору та обраної
Користувачем пакетної пропозиції;

5.1.2. виконувати свої обов'язки свідомо та професійно;

5.1.3. при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань за цим
Публічним Договором, повідомити про це Користувача.

5.2. Користувач зобов’язаний:

5.2.1. для ефективного одержання Послуги підготувати персональний комп’ютер чи ноутбук та
самостійно забезпечити себе доступом до мережі Інтернет;

5.2.2. споживати Контент, сумлінно і старанно виконуючи усі види завдань, що передбачені
навчальним планом, в строки та терміни, визначені навчальним планом, та/або Ментором,
та/або Виконавцем, та/або уповноваженими ним особами;

5.2.3. не завантажувати та не копіювати Контент, а також та не розповсюджувати будь-яким чином
Контент без попереднього письмового дозволу Виконавця;

5.2.4. створити необхідні умови Виконавцеві для реалізації ним своїх обов’язків за цим Договором,
своєчасно та невідкладно (в строки визначені Виконавцем) надавати усі необхідні документи,
матеріали та інформацію;

5.2.5. оплатити Послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

5.2.6. суворо дотримуватися усіх прав інтелектуальної власності Виконавця, як зареєстрованих, так і
незареєстрованих, в тому числі на Контент, ноу-хау та шоу-хау, і вживати усіх необхідних та
достатніх заходів, необхідних для запобігання доступу будь-яких третіх осіб до Контенту,
включаючи записи відео, статей та завдань.

5.3. Виконавець має право:

5.3.1. отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором, а
також контролю договірної дисципліни Користувача.

5.3.2. отримати за надані Послуги оплату в розмірах і строки, що передбачені цим Договором.

5.3.3. здійснювати моніторинг професійної діяльності Користувача в сфері інформаційних технологій
та інформації.
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5.3.4. відмовитися від даного Договору (а) після спливу 10 (десяти) років з дати Акцепту, та/або (б) в
будь-який момент у випадку порушення його умов Користувачем. В кожному випадку
відповідне повідомлення про припинення Договору направляється на електронну адресу
Користувача, або іншим чином за вибором Виконавця, включаючи публікацію відповідного
оголошення на сайті Виконавця. В такому випадку Договір буде вважатися припиненим на
наступний календарний день з дати направлення повідомлення Користувачу або публікації
відповідного повідомлення на сайті.

5.4. Користувач має право:

5.4.1. відмовитися від даного Договору в порядку, визначеному його умовами.

5.4.2. отримувати Послуги своєчасно та належної якості.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе відповідальність,
визначену цим Договором та чинним законодавством України.

6.2. У випадку порушення Користувачем умов даного Договору останній зобов’язаний відшкодувати
Виконавцю всі збитки та витрати, понесені останнім у зв’язку з таким порушенням його прав та на їх
поновлення, включаючи, але не обмежуючись, судові витрати, витрати на юридичні, консалтингові,
адвокатські та інші подібні послуги.

6.3. Сторони погодилися, що у випадку невиконання умов даного Договору Користувачем, наприклад
поширення Контенту, тощо, Виконавець має право повідомляти про вказані факти ІТ
компанії-партнери, рекрутингові агентства та спільноти та інших фахівців у галузі інформаційних
технологій та інформації.

Незважаючи на будь-які інші положення даного Договору, Сторони погодились, що кожне з наступних
порушень Користувачем умов даного Договору становитиме неналежне виконання зобов’язання із
дотримання конфіденційності та істотне порушення Договору, а саме: (а) розповсюдження Контенту,
домашніх завдань, технік навчання; та/або (б) порушення будь-яких інтелектуальних прав Виконавця –
зареєстрованих та незареєстрованих, включаючи ноу-хау та шоу-хау; та/або (в) розповсюдження у
будь-який спосіб відомостей про процес навчання, відносини з Виконавцем без прямо вираженої
попередньої письмової згоди останнього. В такому випадку, Користувач відшкодовує Виконавцю усі
збитки, спричинені Виконавцю, а також понесені ним витрати та втрати у зв’язку з поновленням його
порушених прав, включаючи витрати на правничу допомогу.

6.4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір
не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеними чинним законодавством України. Сторони
погодилися, що Виконавець має право звернутися до суду без дотримання будь-яких формальностей
щодо досудового врегулювання спору.

6.5. Виключно Користувач несе усю та будь-яку відповідальність будь-якого виду, пов’язану з наданням
Виконавцю недостовірних відомостей, в тому числі при здійсненні Акцепту.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
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7.1. Договір набирає чинності з моменту Акцепту та зберігає силу протягом дії обраної Користувачем
підписки.

7.2. Користувач може припинити цей Договір шляхом реалізації Права Відмови, як це визначено умовами
цього Договору.

7.3. Виконавець може припинити цей Договір, як це визначено умовами цього Договору.

8. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

8.1. На виконання вимог Закону України "Про захист персональних даних" Користувач заявляє,
підтверджує та зобов’язується, що Акцептом даного Договору він як суб’єкт персональних даних
надає Виконавцю на строк у 7 (сім) років однозначну та беззаперечну згоду на обробку персональних
даних Користувача та їх передачу третім особам, визначеним на виключний розсуд Виконавця.

8.2. Для цілей цього Договору під персональними даними Сторони розуміють інформацію про фізичну
особу (Користувача) в розумінні Закону України «Про інформацію», включаючи відомості
(інформацію), які виникли та/або були виявлені (створені) в процесі виконання даного Договору, в
тому числі відомості (інформація) про: відвідування занять, успішність, дотримання договірної
дисципліни при виконанні даного Договору тощо (усе разом надалі – «ПД»).

8.3. Виконавець обробляє ПД, отримані в рамках цього Договору, з метою забезпечення реалізації
цивільних, господарських, адміністративних, комерційних, податкових правовідносин та
правовідносин у сфері бухгалтерського обліку, координації дій і виконання Сторонами умов цього
Договору (надалі – «Сформульована Мета Обробки»). Сторони забезпечують всі необхідні
організаційні та технічні засоби для належного захисту отриманих персональних даних від
несанкціонованого доступу або обробки.

8.4. Сторони цим заявляють, підтверджують та зобов'язуються, що передача та обробка ПД у зв’язку з цим
Договором охоплюється Сформульованою Метою Обробки ПД, зазначеною в даному Договорі або в
чинному законодавстві, та що отримані ПД обробляються та передаються відповідно до вимог чинного
законодавства України в сфері захисту персональних даних.

8.5. Користувач безвідклично та беззастережно заявляє, підтверджує та зобов’язується, що він належним
чином повідомлений про свої права як суб’єкта ПД, мету обробки та коло осіб, яким ці дані
передаються та про те, що його персональні дані можуть бути включені до бази персональних даних
Виконавця, можуть бути передані для обробки розпорядникам баз ПД та третім особам, афілійованим
особам Виконавця в Україні та за кордоном (у т.ч. транскордонна передача), їх контрагентам,
рекрутинговим компаніям та компаніям-партнерам Виконавця.

8.6. У разі порушення Користувачем вимог законодавства про захист персональних даних, Виконавець не
несе відповідальності за таке порушення. Користувач зобов’язується відшкодувати Виконавцю будь-які
збитки, спричинені останньому. До таких збитків зокрема належать штрафи, фінансові та будь-які інші
санкції та втрати, інші грошові вимоги, що були обґрунтовано висунуті Виконавцю за порушення умов
цього Договору щодо захисту персональних даних та відповідних вимог чинного законодавства
України, внаслідок дій (бездіяльності) Користувача.

9. ГАРАНТІЇ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

9.1. Користувач своїм Акцептом підтверджує, заявляє та зобов'язується, що:

9.1.1. він/вона є повнолітнім та повністю дієздатним резидентом України;
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9.1.2. до здійснення Акцепту Користувачу надано та ним отримано усі необхідні та запитувані
роз'яснення, всю необхідну, доступну, достовірну, вичерпну, повну та своєчасну інформацію
про Виконавця, Послуги, їх якість, наповнення (зміст), вартість для Користувача та умови
оплати;

9.1.3. ним отримані та є дійсними усі та будь-які дозволи, згоди та будь-які інші погодження,
необхідні для підписання та виконання ним умов даного Договору;

9.1.4. досягнення Критеріїв Успішності повністю залежить від сумлінності опанування Контенту
Користувачем, включаючи своєчасність та правильність виконання рекомендацій Ментора та
Виконавця;

9.1.5. він не передаватиме будь-яким третім особам і не використовуватиме самостійно (без
попередньої письмової згоди Виконавця) будь-які ноу-хау, шоу-хау, майнові авторські та/або
інші права інтелектуальної власності Виконавця, як зареєстровані, так і ні, в тому числі на
Контент, навчальні матеріали, завдання та іншу інформацію;

9.1.6. укладенню даного Договору передувала здійснена в Україні оферта і реклама Виконавця, та все
необхідне для здійснення Акцепту Користувачем було здійснено ним в Україні;

9.1.7. замовлення від Користувача було прийнято Виконавцем в Україні.

10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

10.1. Умови цього Договору стосовно обставин, які стосуються виконання Договору, та будь-яка інша
інформація щодо даного Договору, крім тієї, що є загальнодоступною, є суворо конфіденційною
інформацією та комерційною таємницею (надалі - "Конфіденційна інформація") і вона не повинна
прямо або непрямо розголошуватися Користувачем будь-якій іншій фізичній або юридичній особі,
включаючи органи державної влади, з якою б то не було метою, за винятком випадків, прямо
передбачених законом.

10.2. Виконавець уповноважений розголошувати Конфіденційну інформацію та комерційну таємницю своїм
юридичним та фінансовим радникам, співробітникам, банкам, партнерам та іншим особам, з яким він
співпрацює.

10.3. На запит будь-якої із Сторін цього Договору чи на підставі письмової угоди, укладеної між Сторонами,
можуть встановлюватися додаткові умови дотримання режиму конфіденційності та комерційної
таємниці.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства
України. Сторони також погодилися, що до всіх відносин за цим Договором застосовується право
України.

11.2. У разі, якщо будь-яке положення цього Договору є або буде визнаним недійсним, це не потягне за
собою недійсності інших положень або Договору в цілому. У такому випадку Сторони зобов`язуються
змінити недійсні положення, замінивши їх іншими, дійсними, положеннями, які повинні відповідати
цілям та змісту цього Договору, а також тлумачитися та застосовуватися таким чином, щоб досягти
економічного результату, максимально близького до того, по відношенню до якого у Сторін існували
наміри при першому укладанні Договору.
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11.3. Виконавець вправі в односторонньому порядку змінювати умови цього Договору, довівши відповідні
зміни до відома Користувачів шляхом розміщення зміненого Договору на сайті Виконавця. Поряд із
цим такі зміни не можуть містити ретроспективного (зворотно в часі) перегляду вартості Послуг,
замовлених і оплачених відповідним Користувачем на дату публікації відповідних змін до Договору.

11.4. Місцем виконання даного Договору є Україна.
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