
Публічний договір користування Сервісом GPS моніторингу.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР. ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ.

м. Рівне Редакція від " 01 " квітня 2017 року

Фізична особа-підприємець Панчак Андрій Миколайович (надалі іменується "Адміністратор"), що діє на підставі
запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців №2 608 000 0000 036674 від
01.03.2017, публікує цей Договір, що визначає порядок надання послуг, що є договором приєднання для будь-якої
зацікавленої особи, яка приймає умови цього Договору (далі за текстом - «Договір»).
Адміністратор пропонує укласти Договір будь-якій особі. Договір викладений у стандартній та незмінній для всіх
формі у вигляді публічної оферти,шляхом прийняття в цілому наступних умов:

1. Предмет Договору
В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Адміністратор надає користувачеві-фізичній особі (далі за текстом –
«Користувач») можливість придбати послуги приймання, зберігання даних від обладнання Користувача та їх обробки (КВЕД
63.11 -Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність).

2. Акцепт Договору
Факт реєстрації на Сервісі та його використання є повним і беззастережним прийняттям умов Договору, а Користувач,
відповідно до Цивільного кодексу України, розглядається як особа, яка вступила з Адміністратором у договірні відносини за
Договором приєднання.

3. Відомості про послуги
3.1. Адміністратор приймає дані від GPS приладів Користувача, які передається по каналам Інтернет, на своє комп’ютерне

обладнання, обробляє її та зберігає протягом обраного Користувачем строку.
3.2. Адміністратор надає Користувачу можливість перегляду отриманої від GPS приладів Користувача інформації візуалізованої

в графічному вигляді через мережу Інтернет у веб-інтерфейсі Сервісу GPS моніторингу (далі за текстом “Сервіс”).

4. Ціна та умови оплати
4.1. Ціна послуги прийому обробки та зберігання даних від одного приладу Користувача визначається згідно діючого

прейскуранту (Додаток № 1 до Договору) на момент початку періоду надання послуг. Періодом вважається календарний
місяць.

4.2. Зміна ціни в прейскуранті на протязі поточного місяця не впливає на кінцеву вартість послуг за цей місяць.
4.3. Загальна вартість послуг визначається з урахуванням кількості діючих приладів Користувача та обраного ним строку

зберігання даних. Розрахунок вартості проводиться автоматично програмним забезпеченням Адміністратора в останній
день місяця,що минає.

4.4. Користувач зобов’язаний сплатити нараховану суму на протязі 5 (п’яти) календарних днів після здійснення розрахунку по
п. 4.3.

4.5. Користувач має можливість контролювати суму нарахувань по кожному приладу в особистому електронному кабінеті
(електронний кабінет це одна з веб-сторінок Сервісу).

5. Обов'язки Адміністратора
5.1. Забезпечити технічні можливості для цілодобового прийому інформації з GPS приладів.
5.2. Забезпечити зберігання отриманої інформації протягом обраного Користувачем строку зберігання даних.
5.3. Забезпечити можливість цілодобового доступу Користувача до перегляду інформації від GPS приладів Користувача,

візуалізованої у графічному вигляді, через мережу Інтернет.
5.4. Надати Користувачу логін та пароль (унікальні, зареєстровані на обладнанні Адміністратора набори символів) для доступу

до перегляду отриманої від GPS приладів Користувача інформації.
5.5. Забезпечити конфіденційність інформації, яка отримана від GPS приладів Користувача.
5.6. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором,

повідомити про це Користувача по електронною поштою.

6. Права Адміністратора
6.1. Запроваджувати нові програмні та технологічні засоби щодо надання послуг Сервісу.
6.2. Удосконалювати роботу Системи, розробляти та впроваджувати нові послуги.
6.3. Робити технічні перерви в роботі Сервісу для виконання технічних та регламентних робіт, але сумарний час перерв не

може перевищувати 72 години на місяць.
6.4. Вносити зміни в цей Договір та Додаток№ 1 до Договору (прейскурант) з обов’язковою їх публікацією на сайті Сервісу.
6.5. Адміністратор має право негайно припинити надання Сервісу при порушенні Користувачем умов Договору або

законодавства України.
6.6. Адміністратор має право припинити надання Сервісу, якщо він немає технічної можливості надалі надавати послуги по п.

3. В такому разі не пізніше 3-ох календарних днів з дати настання таких обставин Адміністратор має повідомити про це
Користувача електронною поштою.

7. Обов'язки Користувача
7.1. Висловити свою згоду з цим Договором при реєстрації на Сервісі.
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7.2. Стежити за змінами в Договорі та Додатку№ 1 до Договору (прейскуранті), які опубліковані на сайті Сервісу.
7.3. Самостійно й за власні кошти забезпечити своє підключення до глобальної мережі Інтернет та наявність необхідних

програмних та апаратних засобів для роботи з Сервісом.
7.4. Самостійно стежити за інформаційними повідомленнями щодо модернізації та зміни можливостей Сервісу, які

публікуються на сайті Сервісу та надсилаються на електронні скриньки Користувача.
7.5. Не передавати третім особам логін та пароль входу на Сервіс.
7.6. Не використовувати Сервіс в цілях, які можуть бути кваліфіковані як порушення чинного законодавства України.
7.7. Оплачувати отримані послуги згідно п. 4.4. Договору.

8. Права користувача
8.1. Перевіряти коректність автоматичного розрахунку вартості послуг та звертатися до Адміністратора, у разі виявлення

невідповідностей.
8.2. Змінити термін зберігання даних по Додатку№ 1 до Договору (прейскуранту).
8.3. Замовляти додаткові послуги,що пропонуються Сервісом.
8.4. Припинити користування Сервісом в будь-який момент за власним бажанням, з обов’язковою оплатою суми за послуги що

була нарахована раніше чи буде нарахована за поточний місяць (в останній календарний день).

9. Інші умови
9.1. Користувач погоджується, що його персональні дані, які були ним надані при реєстрації на Сервісі, включаються до баз

персональних даних Адміністратора. Користувач дає згоду на обробку та зберігання своїх персональних даних.
9.2. Адміністратор ніяким чином не перевіряє зазначені Користувачем, при реєстрації на Сервісі, персональні дані.

Адміністратор зберігає їх в своїй базі такі, як їх було надано Користувачем.
9.3. Факт оплати Користувачем наданих послуг є підтвердженням, що послуги по Договору отримані у повному обсязі і

належної якості. Складання та підписання будь-яких документів,що підтверджують факт надання послуг, не здійснюється.
9.4. Користувач не має права користуватися Сервісом, якщо він повністю або частково не згоден зі всіма пунктами Договору.
9.5. Користуючись Сервісом після повідомлення про зміни або доповнення до Договору, Користувач погоджується з такими

змінами або доповненнями. Якщо Користувач не згоден Договором в новій редакції, він повинен припинити подальше
використання.

9.6. Адміністратор має статус платника єдиного податку на прибуток , 2-га група.

10. Відповідальність сторін та вирішення спорів
10.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Адміністратор та Користувач (далі за текстом Сторони) несуть

відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або
неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

10.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини.
Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання
зобов’язання.

10.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору,
якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), а
саме: наслідком стихійного лиха, пожежі, війни, страйку, військових дій, громадських безпорядків, рішення органу
державної влади чи зміни в законодавстві або дії інших обставин, що впливають на виконання Стороною зобов'язань за
цими Умовами. Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 3-ох календарних днів з дати
настання таких обставин повідомити електронною поштою іншу Сторону.

10.4. Адміністратор не несе відповідальності за будь-які витрати або збитки, прямим або непрямим чином понесені
Користувачем чи третьою Стороною, що виникли у Користувача в разі використання або неможливості використання
Сервісу.

10.5. Адміністратор не несе відповідальність за збої в обміні інформацією, що виникли внаслідок несправності каналів зв’язку,
відключення та перебоїв в мережах живлення, несправності апаратних засобів Користувача.

10.6. Адміністратор має право призупинити надання послуг Користувачу у разі порушення Користувачем умов та термінів
оплати, які визначені п. 4. цього Договору.

10.7. Усі спори, що можуть виникнути за цими Умовами або у зв'язку з ними, Сторони намагатимуться вирішувати шляхом
переговорів. У випадку, якщо таке вирішення виявиться неможливим, спори будуть вирішуватися у судовому порядку.

11. Припинення дії Договору
11.1. Договір діє з моменту його акцепту й припиняє дію з моменту повідомлення Адміністратора по п. 6.6., або з

моменту повної оплати нарахувань Користувачем, у разі припинення по п. 6.5. та 8.4.
11.2. Користувач може припинити дію Договору згідно п. 8.4.
11.3. Адміністратор може припинити дію Договору згідно п. 6.5. та п. 6.6.

12. Реєстраційні дані Адміністратора

ФОП Панчак Андрій Миколайович, ІПН 3269915697

адреса: 33016, Рівненська обл., місто Рівне,
вул. Андрія Мельника, будинок 8, квартира 217

телефон: +38 (067) 34 000 55



Публічний договір користування Сервісом GPS моніторингу.

Email: admin@waymaps.com

Поточний рахунок: UA103333910000026006054711861 UAH

mailto:admin@waymaps.com
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Додаток№ 1 до Договору (прейскурант)

м. Рівне Редакція від " 01 " травня 2021 року

1. Приймання, обробка даних від одного GPS приладу Користувача, зберігання даних протягом 60 діб та надання
Користувачу можливості перегляду отриманої інформації, візуалізованої в графічному вигляді, через мережу Інтернет у
веб-інтерфейсі Сервісу GPS моніторингу. Послуга вважається такою,що надана, при передачі даних приладом
Користувача у 5 чи більше дат календарного місяця. При цьому оплата GPRS трафіку мобільного оператора входить в
ціну послуги.
Он-лайн передача даних на території України. Дані про переміщення об’єкту спостереження за кордоном приймаються
після потрапляння приладу на територію України.

Ціна послуги 72,00 грн.

2. Приймання, обробка даних від одного GPS приладу Користувача, зберігання даних протягом 60 діб та надання
Користувачу можливості перегляду отриманої інформації, візуалізованої в графічному вигляді, через мережу Інтернет у
веб-інтерфейсі Сервісу GPS моніторингу. Послуга вважається такою,що надана, при передачі даних приладом
Користувача у 5 чи більше дат календарного місяця.Оплата GPRS трафіку мобільного оператора здійснюється
Користувачем особисто.

Ціна послуги 60,00 грн.

3. Приймання, обробка даних від одного GPS приладу Користувача, зберігання даних протягом 60 діб та надання
Користувачу можливості перегляду отриманої інформації, візуалізованої в графічному вигляді, через мережу Інтернет у
веб-інтерфейсі Сервісу GPS моніторингу. Послуга вважається такою,що надана, при передачі даних приладом
Користувача у 5 чи більше дат календарного місяця.
При цьому оплата GPRS трафіку мобільного оператора входить в ціну послуги.
Он-лайн передача даних на території наступних країн: Австралія, Австрія, Азербайджан, Андорра, Аргентина, Білорусь,
Бельгія, Болгарія, Ватикан, Велика Британія, Вірменія, Гватемала, Гібралтар, Гондурас, Гонконг, Греція, Грузія, Данія,
Естонія, Ізраїль, Індонезія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Казахстан, Канада, Китай, Кіпр, Колумбія, Корея Південна,
Коста Ріка, Латвія, Литва, Ліхтенштейн, Люксембург,Малайзія,Мальта,Мексика,Молдова, Нідерланди, Нікарагуа,
Німеччина, Норвегія, Парагвай, Перу, Польща, Португалія, Пуерто Ріко, Румунія, РФ, Сан-Марино, Сінгапур, Словаччина,
Словенія, США, Таїланд, Туреччина, Угорщина, Україна, Уругвай,Філіппіни,Фінляндія,Франція, Хорватія, Чехія, Чилі,
Чорногорія,Швейцарія,Швеція.. Дані про переміщення об’єкту спостереження в інших країнах приймаються після
потрапляння приладу на територію будь-якої країни з наданого переліку.

Ціна послуги 195,00 грн.

4. Резервування пакету мобільного оператора (он-лайн Україна, п. 1. Прейскуранту) для передачі даних від приладу та
підтримка облікового запису приладу,що не передавав дані чи передавав дані менше 5-ти дат за календарний місяць.
Нараховується виключно в тому разі, якщо нарахування по п. 1 . Прейскуранту не було здійснене.

Ціна послуги 24,00 грн.

5. Резервування пакету мобільного оператора (он-лайн в Україні та за її кордонами, п. 3. Прейскуранту) для передачі даних
від приладу та підтримка облікового запису приладу,що не передавав дані чи передавав дані менше 5-ти дат за
календарний місяць. Нараховується виключно в тому разі, якщо нарахування по п. 3 . Прейскуранту не було здійснене.

Ціна послуги 90,00 грн.

6. Додаткове зберігання даних одного приладу від 60-ти до 365 днів в архіві та надання доступу Користувачу до цих даних.
Послуга оплачується Користувачем помісячно.

Ціна послуги 12,00 грн.

7. Підтримка протягом одного календарного місяця одного геооб’єкту Користувача на мапі, підтримка звітів та миттєвих
повідомлень по геооб’єкту.

Ціна послуги 3,00 грн.

8. Підтримка протягом одного календарного місяця функціоналу геозони для приладу Користувача, підтримка звітів та
миттєвих повідомлень по геозоні.

Ціна послуги 6,00 грн.

9. Підтримка протягом одного календарного місяця одного маршруту Користувача на мапі, підтримка звітів та миттєвих
повідомлень по знаходженню приладу на призначеному маршруті.

Ціна послуги 6,00 грн.

ФОП Панчак Андрій Миколайович, ІПН 3269915697


