
Публічна оферта 
 
Дата останніх змін: 27.02.2023 
 
 
Ця публічна оферта («Оферта», «Умови користування», «Умови») є юридично 
обов'язковим договором приєднання («Договір») між Громадською організацією 
«Платформа інноваційного партнерства», ідентифікаційний номер 40915490, 
зареєстрована за адресою: 03191, м. Київ, вул. Василя Симоненка, буд. 5А, квартира 102 
(«YEP», «ми», «нами», «нас», «наш») та користувачами («Користувач», «ви», «вами», 
«ваш»), які разом іменуються як «Сторони», що регулює взаємні права та обов'язки Сторін 
щодо використання Вебсайту: https://www.yepworld.org/ua/ (далі - Вебсайт). 
 
Використовуючи Вебсайт, ви безумовно приймаєте ці Умови у повному обсязі, без будь-яких 

обмежень, застережень і винятків.  
 
Умови та порядок обробки персональних даних Користувачів Вебсайту визначені у Політиці 

приватності, що є невід’ємною частиною цих Умов.   

Якщо ви не погоджуєтеся із цими Умовами, будь ласка, не використовуйте Вебсайт. 
 

1. Визначення термінів 

 
1.1. У цих Умовах терміни вживаються в такому значенні: 
 
YEP – Громадська організація «Платформа інноваційного партнерства», ідентифікаційний 
номер 40915490, зареєстрована за адресою: 03191, м. Київ, вул. Василя Симоненка, буд. 5А, 
квартира 102, що є власником Вебсайту. 
 
Вебсайт – сайт YEP, який розміщений за адресою: https://www.yepworld.org/ua/ 
 
Користувачі – фізичні особи, які використовують Вебсайт. 
 
Стартап – організована команда ентузіастів, фізичних та/або юридичних осіб, метою яких є 
відтворення та/або реалізація певної бізнес-моделі, продуктів тощо, та які є авторами описаних 
бізнес-моделей, продуктів тощо. 
 
Проєкт – інноваційне технологічне рішення або продукт, що розроблений Стартапом та/або 
командою Стартапів (що включає прототипи, супроводжуючу документацію тощо), які є 
предметом участі у Програмах та реалізація яких може створити нові продукти, цінності, 
винаходи, інші об'єкти права інтелектуальної діяльності та/або нові бізнеси. 
 
Учасники (або Учасник) – Стартапи, що зареєструвалися на Вебсайті для участі в 
Програмах. 
 
Програми (або Програма) – освітні ініціативи, спрямовані на розвиток підприємництва, що 
проводяться YEP або його партнерами, та включають підприємницький університет YEP, 
інкубаційну програму та акселераційну програму. Умови участі в Програмах регулюються 
окремими правилами. 
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Контент – будь-які інформаційні матеріали, включаючи текстові, графічні, аудіовізуальні та 
інші матеріали, які розміщені на Вебсайті.  
 

2. Предмет Договору  
 

2.1. Цим Договором регулюються правовідносини, що виникають між YEP та 
Користувачами у зв’язку із користуванням Вебсайтом. 

2.2. УEP надає Користувачам доступ до Вебсайту для використання його функціоналу та 
Контенту з інформаційно-ознайомлюючою метою. 

2.3. На Вебсайті розміщений Контент щодо таких Програм: 
● YEP Університет – освітня ініціатива, що реалізується спільно з Міністерством 
цифрової трансформації України, Офісом з розвитку підприємництва та бізнесу, 
національним проєктом Дія. Бізнес, Міністерством освіти і науки України, 
Міністерством молоді та спорту України, Українським фондом стартапів, Genesis за 
підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», завдяки якій 
університети можуть інтегрувати курс про інноваційне підприємництво у свою 
навчальну програму. Для університетів, які хочуть інтегрувати дисципліну, та 
студентів, які бажають долучитись до курсу, на Вебсайті передбачені контактні форми: 
форма для студентів та форма для викладачів університетів.  

● Інкубаційна програма – програма навчання та підготовки учасників, що 
пройшли конкурс, метою якої є пошук, навчання, інкубація та подальша підтримка та 
допомога в реалізації Проєктів Стартапів, а також сприяння розвитку підприємницької 
культури в Україні, проведення навчальних програм, надання експертної та 
менторської підтримки молодим підприємцям. Умови участі в інкубаційний програмі 
регулюється окремим документом – Правилами інкубації. Для участі в Інкубаційній 
програмі необхідно зареєструватися за відповідним посиланням та погодитися з 
Правилами інкубації. 
● Акселераційна програма – це організована акселератором освітня програма з 
підтримки та інтенсивного розвитку Проєктів Стартапів для учасників, що пройшли 
відбір, яка складається з лекцій, воркшопів, експертної менторської підтримки. Умови 
проведення цієї програми регулюються окремими Правилами акселерації, 
встановленими акселератором. Для участі в Акселераційній програмі необхідно 
зареєструватися за відповідним посиланням та погодитися з Правилами Акселерації. 

2.4. YEP залишає за собою право будь-яким чином оновлювати Вебсайт на власний 
розсуд. Ці Умови також застосовуватимуться до будь-яких оновлень, удосконалень і 
нового Контенту на Вебсайті, які прямо не згадані в цьому документі та впроваджені 
після того, як ці Умови набули чинності. 

2.5. Наповнення Контенту Вебсайту може здійснюватися працівниками та підрядниками 
YEP, з якими YEP має зобов’язання щодо виконання ними обов’язків, схожих або 
аналогічних до виконання. Ці особи не є замісниками YEP, а їх дії є такими, що 
вважаються діями YEP, якщо не доведено інше. YEP залишається відповідальним 
перед Користувачем за дії цих осіб.  

 

3. Використання Вебсайту  
 
3.1. Вебсайт можуть використовувати тільки особи, які володіють необхідною для цього 

правоздатністю та дієздатністю. 
3.2. Будь-яка інформація на Вебсайті має виключно інформаційно-ознайомлювальний 

характер. Ми не надаємо жодних гарантій щодо її повноти, своєчасності або точності.  
3.3. YEP зберігає за собою право припинити роботу Вебсайту чи змінити його на свій 

розсуд у будь-який час без попереднього повідомлення. Зокрема, але не виключно, ми 



можемо призупинити доступ до цього Вебсайту, додати на нього рекламу або змінити 
обсяг Контенту Вебсайту чи доступний функціонал. 

3.4. Ви зобов'язуєтеся не здійснювати жодних незаконних дій з Вебсайтом, у тому числі дій, 
що порушують права інтелектуальної власності YEP. 

3.5. Ви за жодних обставин не повинні:  
● здійснювати декомпіляцію, зворотне конструювання, дизасемблювання 

Вебсайту, чи застосувати будь-які інші засоби виявлення його вихідного коду;  
● втручатись або перешкоджати роботі будь-якого Користувача чи власника 

мережі, зокрема шляхом розповсюдження вірусів; 
● перехоплювати будь-які системні дані, персональні або інші дані, що стосуються 

користувачів Вебсайту; 
● використовувати Вебсайт для будь-яких незаконних цілей; 
● використовувати будь-які автоматизовані засоби (типу “robot”, “spider”, “page-

scraper”, “deeplink” та інші) доступу, копіювання або моніторингу будь-якої 
частини Вебсайту; 

● здійснювати будь-які дії, в результаті яких інфраструктура Вебсайту  піддасться 
непропорційно великому і необґрунтованому навантаженню. 

3.6. Ми можемо обмежити, призупинити або припинити доступ до Вебсайту, якщо ми 
матимемо підозру, що ви: 

● порушуєте будь-яке положення цих Умов, та/або підписані Сторонами інші 
домовленості (в тому числі в електронному вигляді шляхом проставлення 
відмітки на Вебсайті); 

● вчиняєте дії, що націлені на порушення нормального функціонування нашого 
Вебсайту як за допомогою програмного забезпечення, так і без нього; 

● використовуєте будь-які незаконні способи, що націлені на порушення 
нормального функціонування нашого Вебсайту, як за допомогою програмного 
забезпечення, так і без нього; 

● іншим чином створюєте ризики порушення прав інтелектуальної власності 
третіх сторін або вчиняєте дії, що суперечать нашим Умовам.  

3.7. Ці Умови діють упродовж використання Користувачем Вебсайту. 
 

4. Посилання третіх сторін 
 
4.1. Ми зберігаємо за собою право розміщення в спеціальних блоках на Вебсайті 

рекламних матеріалів і посилань на сторонні ресурси. При цьому, ми не несемо 
жодної відповідальності за рекламні матеріали і доступність таких ресурсів, за їх 
контент, не гарантуємо, що такі ресурси і розміщена в них інформація не порушують 
права третіх осіб, не гарантуємо безпечність використання таких ресурсів. Ми не 
несемо відповідальність за будь-які наслідки, пов’язані з використанням вами цих 
ресурсів, їх контенту або реклами. 

4.2. Для Користувачів, які зареєструвалися на Вебсайті та пройшли конкурс (відбір) для 
участі у Програмі, для отримання повного доступу до відповідної Програми, може бути 
необхідним залишити Вебсайт за допомогою переходу за посиланнями на інші 
платформи та/або системи.  

4.3. У Користувачів також може бути можливість залишити Вебсайт YEP шляхом переходу 
за посиланнями на інші Вебсайти та/або вебсторінки третіх осіб. Наприклад, ми 
можемо надати вам посилання на наші профілі в соціальних мережах або ж 
посилання на сервіси Google (наприклад, Google-forms). Такі сторонні посилання не 
контролюються YEP, і YEP не несе за них відповідальності. Ми можемо надати вам ці 
посилання лише для вашої зручності, і наявність будь-якого такого посилання не 
означає повного схвалення YEP роботи та діяльності таких сторонніх Вебсайтів. 

4.4. Користувачі використовують всі сторонні посилання на власний ризик. Коли ви 
переходите за будь-яким посиланням третьої сторони, застосовуватимуться відповідні 



умови та політика приватності. Ми рекомендуємо вам уважно прочитати будь-які такі 
умови та політику перед використанням сторонніх Вебсайтів і служб.  

 

5. Гарантії та застереження  
 
5.1. Вебсайт працює за принципом «як є» (AS IS BASIS). YEP не гарантує безперебійне та 

безпомилкове функціонування Вебсайту на будь-яких пристроях і не може нести 
відповідальність за будь-які недоліки у роботі Вебсайту або наслідки таких недоліків. 
YEP не несе жодної відповідальності за будь-який контент вебсайтів та ресурсів третіх 
сторін та не контролює ці вебсайти та ресурси.  

5.2. В обсязі, дозволеному законом, у жодному випадку YEP, його працівники, підрядники, 
партнери чи агенти не несуть відповідальності за будь-які неточності чи упущення та 
будь-які спеціальні, непрямі та інші збитки, у тому числі упущену вигоду, що 
спричинена чи будь-яким чином пов’язана із використанням чи неможливістю 
використання Вебсайту чи опублікованої на ньому інформації. 

5.3. Не обмежуючи вищезазначене, YEP не гарантує, що (i) Вебсайт та його Контент 
відповідатимуть вашим конкретним вимогам, (ii) доступ до Вебсайту буде 
безперебійним, безпомилковим та своєчасним, (iii) якість будь-якого контенту, 
інформації чи інших матеріалів, розміщених на Вебсайті, відповідатиме вашим 
очікуванням. 

 

6. Права інтелектуальної власності  
 
6.1. Вебсайт та його компоненти, у тому числі логотипи та елементи дизайну, тексти, 

графіка, дані, статті, інформація, фото, зображення, ілюстрації тощо, 
використовуються YEP на належній правовій підставі й охороняються законодавством 
у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Зокрема, будь-які об’єкти 
інтелектуальної власності третіх осіб можуть використовуватися на підставі дозволу 
власника за договором із ним або інакше у рамках добросовісного використання 
відповідно до чинного застосовного законодавства.  

6.2. YEP надає Користувачам виключну відкличну безоплатну безстрокову ліцензію на 
використання Контенту. Доступ надається надається для особистого некомерційного 
користування без права на публічну демонстрацію чи сповіщення, відтворення, будь-
яку переробку чи адаптацію, передання третім особам, розповсюдження чи подання 
до загального відома публіки. 

6.3. Ви можете завантажити або скопіювати Контент або його частину з Вебсайту тільки 
для особистого використання, за умови дотримання всіх авторських прав та інших 
повідомлень, що містяться в ньому. Використання в комерційних цілях будь-яких 
матеріалів Вебсайту, в інший спосіб, ніж це передбачено цими Умовами, без 
письмового дозволу YEP суворо заборонене. 

6.4. Комерційні (фірмові) найменування, торговельні марки, тощо YEP або третіх осіб 
захищені авторським правом. Ніщо, зазначене в цих Умовах, не може тлумачитися як 
надання опосередковано, за замовчуванням  або іншим шляхом будь-якої ліцензії або 
права на використання торговельної марки, патенту, прав на дизайн YEP або третіх 
осіб. 

6.5. Користувач зобовʼязується не порушувати прав інтелектуальної власності YEP та 
третіх осіб.  

 

7. Застосовне право та вирішення спорів  
 
7.1. Ці Умови та інші взаємовідносини між Користувачем та YEP регулюються відповідно 

до чинного законодавства України.  



7.2. Усі спори та розбіжності, що можуть виникнути щодо цих Умов, повинні вирішуватися 
шляхом переговорів. Для цілей вирішення таких спорів ефективним та обов’язковим 
методом комунікації є направлення повідомлень уповноваженим особам YEP на 
електронну пошту: info@yepworld.org. 

7.3. Якщо спір не може бути вирішеним шляхом переговорів протягом 30 календарних 
днів, він повинен бути переданий та остаточно вирішений в судовому порядку 
відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Зміни  
 
8.1. YEP залишає за собою право змінювати, доповнювати чи в інший спосіб модифікувати 

Умови та Політику приватності в будь-який час, опублікувавши змінені Умови та 
Політику приватності на Вебсайті. Зміни в Умови можуть бути наслідком вимог 
законодавства, коли це потрібно для кращого захисту прав Користувачів, YEP чи 
третіх осіб, коли ми розширюватимемо Вебсайт та обсяг Контенту або коли це 
зумовлено економічною необхідністю чи будь-якими змінами у нашій операційній 
діяльності. 

8.2. Якщо ви продовжите користуватись Вебсайтом після внесення змін до Умов, 
вважатиметься, що ви прийняли такі зміни. Просимо вас припинити використання 
Вебсайту та співпрацю з YEP, якщо ви не погоджуєтесь із оновленою версією Умов.  

 
 

9. Контактна інформація  
 
Громадська організація «Платформа інноваційного партнерства» 
 
Адреса: 03191, м. Київ, вул. Василя Симоненка, буд. 5А, квартира 102 
ЄДРПОУ: 40915490 
Електронна пошта: info@yepworld.org.  
 
Ви можете поставити нам питання щодо користування Вебсайтом або щодо Контенту, 
розміщеному на ньому, а також повідомити про порушення ваших прав та/або інтересів на цю 
електронну пошту info@yepworld.org, або ж на нашій сторінці у Facebook 
fb.com/yepincubators. 
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