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ДОГОВІР 
публічної оферти про надання доступу до 

єдиної інформаційної системи «School Today» 
 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Договір публічної оферти є пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «ШКОЛА 
СЬОГОДНІ», надалі іменується «Правоволоділець», в особі Директора Грабовської Наталії Романівни, 
яка діє на підставі Статуту Товариства, будь-якій третій фізичній особі укласти Договір про надання 
доступу до єдиної інформаційної системи «School Today», надалі іменується «Договір», на наведених 
нижче умовах. 

1.2. У разі оплати доступу до єдиної інформаційної системи «School Today», надалі іменується «Підписка», 
відбувається акцепт цієї оферти, який рівносильний укладенню Договору на умовах, передбачених цією 
офертою. 

1.3. Фізична особа, здійснюючи акцепт цієї оферти, стає користувачем єдиної інформаційної системи 
«School Today», надалі іменується «Користувач», підтверджує свою повну та беззастережну згоду з цим 
Договором і приймає всі умови та порядок оплати такого користування. 

1.4. У разі незгоди з будь-яким пунктом цієї оферти Правоволоділець пропонує відмовитися від отримання 
доступу до єдиної інформаційної системи «School Today» та не здійснювати відповідної оплати. 
 

2. Визначення понять 

2.1. Платформа – єдина інформаційна система «School Today», що включає в себе відповідне програмне 
забезпечення, веб-інтерфейс, мобільний додаток (аплікацію) і доступ до бази даних, призначені для 
інформування Користувача про діяльність відповідного навчального закладу, та яка забезпечує 
обробку, збереження і надання відомостей про організацію навчального процесу у цьому навчальному 
закладі, в тому числі про його суб’єктів (учасників). Правоволоділець гарантує, що володіє майновими 
правами інтелектуальної власності на Платформу на законних підставах, і підтверджує, що може 
надавати доступ іншим особам до користування нею. 

2.2. Користувач – фізична особа, яка отримала від Правоволодільця унікальний код доступу для входу в 
Платформу та оформила відповідну Підписку. Унікальний код доступу надається Користувачу на 
підставі його заявки через адміністрацію відповідного навчального закладу. 
 

3. Предмет Договору 

3.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Правоволоділець надає Користувачу доступ до 
Платформи за допомогою відповідного мобільного додатка (аплікації) на території України, в 
обумовлених Підпискою межах та на визначений нею строк. 

3.2. Платформа, її складові частини та компоненти є виключною інтелектуальною власністю 
Правоволодільця, права якого належним чином захищені. Платформа не підлягає копіюванню, 
клонуванню або імітації ні повністю, ні частково. 

3.3. Користування Платформою здійснюється шляхом забезпечення Користувачеві доступу до неї через 
браузер і веб-сайт school-today.com за посиланням: school-today.com/admin, та за допомогою 
відповідного мобільного додатка (аплікації) на базі Android і iPhone. Вхід у Платформу здійснюється 
Користувачем за допомогою власного унікального логіна і пароля. 

3.4. Користування Платформою повинно здійснюватися виключно для отримання відомостей про діяльність 
навчального закладу та обмежується її наступними функціональними можливостями: забезпечення 
комунікації між учасниками навчального процесу; ведення календаря подій; створення розкладу для 
класу чи учня; перегляд розкладу вчителями; заповнення інформації вчителями про заняття, 
відвідування та успішність; створення електронного журналу та щоденника; вибір гуртків та меню 
батьками; перегляд статистики по учнях, вчителях, гуртках та харчуванню; керування оплатами; облік 
потенційних клієнтів; створення навчальних курсів; проведення тестувань учнів. 

3.5. Користувачу надається право на користування Платформою на строк, обумовлений Підпискою. Строк 
користування відраховується з моменту надходження відповідної суми грошових коштів на банківський 
рахунок Правоволодільця. 
 

4. Права та обов’язки Сторін 

4.1. Користувач зобов’язується: 
4.1.1. користуватися Платформою відповідно до її обмеженого функціонального призначення; 
4.1.2. вчасно здійснювати оплату за цим Договором; 
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4.1.3. під час користування Платформою дотримуватися всіх вказівок та інструкцій Правоволодільця, 
які можуть бути йому надані у зв’язку з таким користуванням; 

4.1.4. не надавати можливості доступу до Платформи третім особам; 
4.1.5. не порушувати немайнові та майнові права інтелектуальної власності на Платформу; 
4.1.6. вживати заходів для забезпечення зберігання, запобігання несанкціонованому доступу та 

поширенню персональних даних, отриманих у зв’язку з користуванням Платформою; 
4.1.7. забезпечувати схоронність своїх унікальних кодів доступу, логінів і паролів, необхідних для 

авторизації, шляхом унеможливлення доступу до них будь-яких третіх осіб; 
4.1.8. утримуватися від розділення, декомпіляції, дизасемблювання, копіювання, адаптації, 

відтворення, розбирання, зміни, модифікації, створення похідних творів, переведення з однієї 
мови програмування на іншу або здійснення будь-яких виправлень помилок в Платформі у 
цілому або в частині; 

4.1.9. не передавати іншим особам право користування Платформою; 
4.1.10. не використовувати Платформу в діяльності, що суперечить законодавству України і порушує 

права та законні інтереси інших осіб; 
4.1.11. не втручатися в права інтелектуальної власності Правоволодільця на Платформу. 

4.2. Користувач має право: 
4.2.1. безперешкодного використання та доступу до Платформи на умовах Підписки; 
4.2.2. отримувати від Правоволодільця інформацію про Платформу, право на використання якої 

надається за цим Договором, та про зміни до неї. 
4.3. Правоволоділець зобов’язується: 

4.3.1. забезпечувати якість та належність роботи Платформи, надавати постійний і безперебійний 
доступ до бази даних за умови оплати Підписки; 

4.3.2. на запит Користувача надавати інструктивні матеріали щодо Платформи, право на використання 
якої надається Користувачу, та повідомляти про зміни до них; 

4.3.3. дотримуватися суворої конфіденційності з приводу будь-якої інформації про Користувача, яка 
йому стала відомою в процесі виконання цього Договору; 

4.3.4. в межах своїх технічних можливостей забезпечувати безпеку Платформи та відповідних баз 
даних від будь-яких форм несанкціонованого доступу, в тому числі шляхом встановлення і 
використання SSL-сертифіката. 

4.4. Правоволоділець має право: 
4.5. один раз на три місяці здійснювати перерахунок вартості Підписки за користування Платформою. 

Зміна вартості Підписки не потребує оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до 
цього Договору. 

 
5. Заяви та гарантії 

5.1. Правоволоділець гарантує, що не здійснює збір, збереження чи обробку даних Користувача та інших 
суб’єктів (учасників) навчального процесу (вчителів, батьків, учнів та ін.). Обов’язок щодо забезпечення 
конфіденційності інформації, яка вноситься до бази даних, покладається на відповідний навчальний 
заклад. 

5.2. Сторони погоджуються, що Правоволоділець не несе відповідальності за невнесення або несвоєчасне 
внесення інформації до бази даних, неповноту, некоректність чи недостовірність такої інформації. 
Обов’язок щодо своєчасного внесення інформації до бази даних покладається на відповідний 
навчальний заклад. 
 

6. Підписка і порядок надання доступу до Платформи 

6.1. За користування Платформою та доступ до всіх функцій Користувач сплачує Правоволодільцю 
винагороду, розмір якої визначається обсягом Підписки. Розмір винагороди за кожен місяць 
користування Платформою встановлюється Правоволодільцем у національній валюті України (гривні) 
та зазначається на веб-сайті school-today.com за посиланням: school-today.com/Pay.html, та може 
періодично змінюватися. 

6.2. Винагорода сплачується Користувачем на умовах передоплати дистанційним способом (у тому числі 
через банк або за допомогою веб-сайту Правоволодільця) шляхом перерахування належних до оплати 
сум на банківський рахунок Правоволодільця на підставі сформованих ним електронних рахунків. Днем 
здійснення оплати вважається день, в який сума, що підлягає сплаті, зараховується на банківський 
рахунок Правоволодільця. 

6.3. Користувач за свій рахунок оплачує всі банківські послуги, які необхідні для здійснення оплати. Всі 
витрати, пов’язані з доступом до мережі Internet, оплатою трафіку, тощо, Користувач несе самостійно. 
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6.4. З моменту зарахування відповідної суми грошових коштів на банківський рахунок Правоволодільця він 
зобов’язується забезпечити Користувачу технічну можливість користуватися Платформою протягом 
часу, зазначеного в електронному рахунку. 

6.5. В разі закінчення Підписки та неоплати нового обсягу Підписки Правоволоділець має право обмежити 
доступ Користувача до Платформи або до окремих її розділів чи функцій. 

6.6. Підписка може бути оформлена лише як постійна та не може надаватися на окремо вибраний період 
часу. В разі закінчення Підписки для її відновлення Користувач повинен сплатити вартість Підписки за 
весь час з моменту такого закінчення до моменту відновлення Підписки. При цьому Користувачу 
відновлюється доступ до інформації з баз даних за весь час, починаючи з моменту оформлення 
Підписки. 
 

7. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів 

7.1. У випадку порушення Договору винна Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та/або 
чинним законодавством України. 

7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням 
умов, визначених змістом цього Договору. 

7.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини. Сторона 
вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що 
вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору. 

7.4. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала зобов’язання за цим Договором, 
зобов’язана відшкодувати іншій Стороні лише реальні збитки на підставі письмової претензії 
постраждалої Сторони з додаванням копій документів, що підтверджують розмір завданих збитків. 

7.5. За відсутність доступу до Платформи, перебої в її роботі, некоректну роботу Платформи понад один 
день, якщо такі обставини виникли з вини Правоволодільця, останній сплачує Користувачу пеню в 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ від розміру винагороди, сплаченої Користувачем за відповідний 
місяць, за кожний день відсутності доступу до Платформи, перебоїв в її роботі, некоректної роботи 
Платформи. Під некоректною роботою Платформи, за яку несе відповідальність Правоволоділець, 
розуміються такі недоліки в її роботі, які спричинені дефектом програмного коду та унеможливлюють 
або суттєво утруднюють користування Платформою згідно з її функціональним призначенням. 

7.6. Не вважаються такими, що виникли з вини Правоволодільця, такі збої в роботі Платформи (відсутність 
доступу до Платформи, перебої в її роботі, некоректна робота Платформи), які виникають у зв’язку з: 
7.6.1. некоректним чи неправильним налаштуванням або використанням, пошкодженням, 

перевантаженням чи збоєм у роботі апаратних засобів, комп’ютерів, іншого обладнання, мереж 
або програмного забезпечення Користувача; 

7.6.2. зміною правил чи політики App Store або Google Play; 
7.6.3. обмеженням, призупиненням чи припиненням доступу до сервера, на якому розміщуються бази 

даних; 
7.6.4. обмеженням доступу, перебоями в роботі, некоректною чи неправильною роботою 

телекомунікаційних або інформаційних потоків, переривань чи затримок міжмережевого зв’язку 
(мережі Інтернет); 

7.6.5. перебоями в електропостачанні чи відключенням електроенергії; 
7.6.6. технічним обслуговуванням або оновленням Платформи. 

7.7. Правоволоділець не несе відповідальність, передбачену п. 7.5 цього Договору, за збої в роботі 
Платформи, якщо вони виникли з причин, встановлених у п. 7.6 цього Договору. При цьому 
Правоволоділець повинен вжити усіх залежних від нього заходів для відновлення нормальної роботи 
Платформи, в тому числі шляхом звернення до відповідних служб технічної підтримки, переміщення 
баз даних на іншу платформу у випадках, передбачених пп. 7.6.2 і 7.6.3 п. 7.6 цього Договору та ін. 

7.8. Правоволоділець не несе відповідальність за відсутність доступу до Платформи у зв’язку з технічним 
обслуговуванням або оновленням Платформи, за умови якщо воно здійснюється в неробочий час з 
22:00 до 03:00 і триває не більше ніж 10 хв. (хвилин) на день, є необхідним і має своєю метою розвиток 
та вдосконалення функціоналу Платформи. 

7.9. Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності на Платформу (в тому числі, але не виключно, 
використання Користувачем Платформи з порушенням обсягу прав на її використання, що надані 
Користувачу за цим Договором, порушення Користувачем прав та обов’язків, встановлених п. 4.1 цього 
Договору) надає Правоволодільцю право на дострокове та негайне розірвання цього Договору або на 
призупинення доступу Користувача до Платформи, а також на відшкодування всіх завданих йому 
збитків. 

7.10. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між 
Сторонами. 
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7.11. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку 
за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства 
України. 
 

8. Умови конфіденційності 

8.1. Сторони гарантують збереження конфіденційності стосовно умов цього Договору. Сторони 
зобов’язуються не розголошувати одержану при виконанні Договору інформацію, що містить дані про 
діяльність кожної із Сторін. Сторони домовилися, що текст цього Договору, будь-які матеріали, 
інформація та відомості, що стали відомі в процесі виконання зобов’язань за цим Договором є 
конфіденційними і не можуть передаватися третім особам без письмової згоди іншої Сторони, крім 
випадків, передбачених чинним законодавством України. 

8.2. Умови конфіденційності не поширюються на: 
8.2.1. інформацію, що до моменту її розкриття стала загальновідомою не з вини Сторін; 
8.2.2. інформацію, що стала відомою Стороні із зовнішніх джерел; 
8.2.3. інформацію, розкриту у відповідь на офіційний запит, що надійшов із державних органів, судів, 

або інших органів за вимогою яких Сторони зобов’язані надавати такі відомості, якщо інформація 
була надана із попередженням іншої Сторони та в обсязі, про який йдеться у відповідному 
офіційному запиті. Про отримання такого запиту відповідна Сторона зобов’язана негайно 
повідомити іншу Сторону про факт надходження такого запиту та його зміст окрім випадків, коли 
таке повідомлення прямо заборонено законодавством України. 

8.3. Правоволоділець зобов’язується вживати усіх залежних від нього заходів для збереження 
конфіденційності інформації про Користувача та інших суб’єктів (учасників) навчального процесу, яка 
йому стала відомою в процесі виконання цього Договору, та несе відповідальність за її витік або 
розголошення виключно за умови доведення його вини. 
 

9. Форс-мажор 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання 
зобов’язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань є 
наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли 
ні передбачити, ні запобігти розумними силами (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, 
землетрусу, страйку, масових безпорядків, заколоту, війни, або дій органів державної влади і 
управління, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань, і якщо такі 
обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за Договором. 

9.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов’язань за цим 
Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору. 

9.3. Сторона, що не може виконати зобов’язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 
3 (три) календарних дні після настання обставини форс-мажору, письмово повідомити про це іншу 
Сторону. Те ж саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне 
повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися 
надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання 
або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов’язань за Договором. 

9.4. Повідомлення про настання обставини форс-мажору повинно бути документально підтверджено 
документом компетентного органу. Без такого підтвердження повідомлення є недійсним і не дає 
відповідній Стороні право посилатися на обставини форс-мажору, як на підставу для звільнення від 
відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе 
зобов’язань за Договором. 

9.5. Якщо зазначені вище обставини будуть тривати більше як 30 (тридцять) календарних днів, роблячи 
неможливим виконання цього Договору, кожна зі Сторін має право відмовитися від цього Договору, 
без зобов’язання щодо відшкодування збитків іншій Стороні, надіславши письмове повідомлення про 
це, підписане уповноваженим представником Сторони, яке набирає сили негайно після одержання 
його іншою Стороною. У такому разі Договір вважається розірваним з дати одержання повідомлення 
відповідною Стороною. 
 

10. Дія Договору 

10.1. Договір набирає чинності з моменту оформлення Підписки та діє до моменту виконання всіх його умов. 
10.2. Дія Договору може бути припинена достроково в односторонньому порядку Користувачем у випадку 

порушення Правоволодільцем своїх зобов’язань щодо надання послуг, в тому числі ненадання доступу 
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до Платформи більше ніж на 5 (п’ять) календарних днів. Договір вважатиметься розірваним з дати 
отримання Правоволодільцем повідомлення Користувача про таке порушення. 

10.3. У випадку припинення дії Договору порядок повернення невикористаної суми грошових коштів на 
оплату Підписки обумовлюється з Користувачем окремо. В разі оплати Підписки на визначений період 
повернення грошових коштів не здійснюється. 
 

11. Прикінцеві положення 

11.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, регулюються цим Договором 
та відповідними нормами чинного законодавства України. 

11.2. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третім 
особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони. 

11.3. Користувач дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання Сторонами умов цього 
Договору, забезпечення можливості проведення взаєморозрахунків, оформлення та отримання 
рахунків, актів та інших документів. Обидві Сторони у разі отримання персональних даних фізичних осіб 
зобов’язуються використовувати персональні дані фізичних осіб виключно з метою виконання 
обов’язків, передбачених цим Договором, суворо дотримуватися вимог Закону України «Про захист 
персональних даних» і не вчиняти дій (або бездіяльність), які можуть викликати розголошення 
персональних даних фізичних осіб. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього часу дії 
Договору. 

11.4. Правоволоділець доводить до відома Користувача, що всі бази даних та резервні копії баз даних 
зберігаються на серверах Microsoft Azure Cloud. 
 

12. Місцезнаходження та реквізити Правоволодільця 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ШКОЛА СЬОГОДНІ» 
81136, Львівська обл., Пустомитівський р-н, с. Кротошин, вул. Вітру, буд. 9 
код ЄДРПОУ 43221237 
р/р № UA973253210000026005053760052 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 325321 
тел.: +38 097 44 629 55; e-mail: info@school-today.com 
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