
Угода користувача 

 

1. Загальні положення 

1.1. Предметом даної Угоди користувача (надалі – Угоди) є відносини між Компанією ТОВ «ОКIНО», 

яка є адміністратором (надалі – Адміністратор) сайта okino.ua (надалі — Сайт), і Вами (надалі – 

Користувач) стосовно використання Сайта. 

 

1.2. Адміністратор залишає за собою право на власний розсуд змінювати Угоду у будь-який час 

без спеціального попереднього і/або подальшого сповіщення Користувача. Чинна редакція Угоди 

доступна за адресою http://www.okino.ua/user_agreement. Користувач самостійно несе 

відповідальність за перевірку наявності змін Угоди. Продовження користування Користувачем 

Сайтом після будь-яких змін Угоди означає згоду Користувача з такими змінами. 

 

1.3. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор може на власний розсуд і 

без спеціального сповіщення Користувача змінювати набір матеріалів і/або функціональні 

можливості Сайта. 

 

1.4. Користувач розуміє і погоджується з тим, що Адміністратор не несе відповідальності 

за достовірність рекламної інформації, розміщеної на Сайті, та якість рекламованих товарів/послуг. 

 

1.5. Авторські права на матеріали Сайта належать Адміністратору, якщо на Сайті не зазначається інше. 

 

1.6. За повного або часткового використання матеріалів Сайта посилання на Сайт обов’язкове. 

Порушення даного положення Угоди може призвести до відповідальності Користувача 

згідно з чинним законодавством України. 

 

2. Користувач 

2.1. Користувачем визнається будь-яка фізична особа, що здійснює вхід на Сайт через мережу 

Інтернет. Дана Угода стає доступною і набуває чинності для Користувача під час входу на Сайт. 

Користування Сайтом Користувачем і/або вчинення інших дій означає, що Користувач підтверджує 

своє ознайомлення і повну згоду з умовами даної Угоди, без яких-небудь застережень і винятків. 

 

2.2. Щоб користуватися деякими окремими функціями Сайта, Користувачеві необхідно пройти 

процедуру реєстрації, в результаті якої для Користувача буде створено унікальний обліковий запис. 

 

2.3. Під час реєстрації Користувач зобов’язується вказати достовірні Особові дані. Персональна 

інформація Користувача, що міститься в обліковому записі Користувача, зберігається й обробляється 

Адміністратором згідно з положенням про конфіденційність даної Угоди. 

 



2.4. Під час реєстрації Користувач самостійно обирає собі логін і пароль для доступу до облікового 

запису. Адміністратор має право заборонити використання певних логінів, а також встановлювати 

вимоги до логіна і пароля (довжина, допустимі символи тощо). 

 

2.5. Користувач несе відповідальність і самостійно вживає заходів для забезпечення безпеки свого 

облікового запису (включно з контролем за адресою електронної пошти). Користувач несе повну 

відповідальність за всі дії, вчинені з використанням облікового запису Користувача. Користувач 

зобов’язується негайно повідомити Адміністратора про будь-які випадки несанкціонованого 

використання облікового запису Користувача третіми особами. 

 

2.6. Користувач погоджується з використанням Адміністратором персональних даних Користувача 

з метою забезпечення роботи Сайта, надання Користувачеві послуг доступу до матеріалів Сайта, 

а також інформаційного обслуговування Користувача. Здійснюючи вхід на Сайт і/або реєструючись 

на Сайті, Користувач тим самим дозволяє Адміністраторові збирати, обробляти, використовувати 

і зберігати персональні дані Користувача, а також підтверджує, що ознайомлений з особливостями 

використання і захисту персональних даних, встановленими Законом України «Про захист 

персональних даних» та іншим чинним законодавством України. 

 

2.7. Користувач погоджується на отримання повідомлень від Адміністратора на вказану Користувачем 

під час реєстрації адресу електронної пошти. Адміністратор зобов’язується не розкривати інформацію 

про Користувача третім особам без згоди Користувача, за винятком розкриття інформації на вимогу 

суду і/або правоохоронних органів і/або в інших випадках, передбачених чинним законодавством. 

 

2.8. Користувач розуміє і погоджується з тим, що несе відповідальність, передбачену чинним 

законодавством України, за будь-яку інформацію і/або матеріали, які Користувач розміщує на Сайті. 

 

2.9. Розміщуючи інформацію і/або матеріали на Сайті, Користувач гарантує, що володіє усіма 

необхідними правами для розміщення інформації і/бо матеріалів на Сайті. Якщо у Користувача немає 

належних прав для розміщення на Сайті якої-небудь інформації і/або матеріалів, то Користувач 

зобов’язується не розміщувати таку інформацію і/або матеріали і несе відповідальність за зміст, 

розміщення і використання такої інформації і/або матеріалів. 

 

2.10. Користувач має право: 

1. використовувати обраний ним логін і пароль після закінчення процесу реєстрації Користувача 

для авторизації на Сайті; 

2. відповідно до умов Угоди створювати власні текстові повідомлення, коментарі й обмінюватися 

думками з приводу опублікованої інформації; 

3. будь-якої миті зв’язатися з Адміністратором, використовуючи форму зворотного зв’язку. 

 

2.11. Користувачеві забороняється: 

1. розміщувати на Сайті матеріали і/або інформацію рекламного або комерційного характеру 

без одержання попередньої згоди на це Адміністратора; 



2. розміщувати на Сайті незаконні і/або небезпечні матеріали і/або інформацію; 

3. розміщувати на Сайті інформацію, що містить нецензурні вислови; 

4. розповсюджувати і/або використовувати які-небудь комп’ютерні програми, спрямовані 

на збирання, незаконне передавання, копіювання, блокування, модифікацію, знищення інформації, 

що міститься на Сайті, а також обходження обмежень, встановлених Сайтом; 

5. розміщувати або іншим способом використовувати на Сайті інформацію, що оберігається законом, 

у тому числі законодавством про інтелектуальну власність, без відповідних на те прав і дозволів від 

правовласника такої інформації. Використання означає, у тому числі, відтворення, копіювання, 

перероблення, розповсюдження на будь-яких засадах тощо. У разі виникнення суперечливої ситуації 

тягар доведення того, що розміщувана Користувачем інформація не порушує чиїхось прав 

та інтересів, покладений на такого Користувача; 

6. здійснювати збирання, зберігання, розповсюдження та інші дії з оброблення персональних даних 

третіх осіб і/або Користувачів; 

7. розміщувати на Сайті посилання на інші інтернет-ресурси, зміст яких, на думку Адміністрації Сайта, 

суперечить вимогам даної Угоди; 

8. розповсюджувати на Сайті і/або через Сайт масові, несанкціоновані і/або неочікувані 

одержувачами поштові та інші розсилки рекламного, інформаційного, агітаційного або іншого 

характеру, «листи щастя», системи інтернет-заробітку, схеми багаторівневого маркетингу, e-mail-

бізнесів; 

9. створювати більше одного облікового запису; 

10. повністю або частково використовувати матеріали Сайта без посилання на Сайт. 

 

3. Адміністратор 

3.1. Адміністратор має право: 

1. блокувати або видаляти обліковий запис Користувача; 

2. заборонити доступ Користувачеві до Сайта або до частини можливостей Сайта за IP-адресою; 

3. відмовити в розміщенні, а також видаляти будь-які матеріали і/або інформацію, розміщені 

Користувачем, без пояснення причини; 

4. вводити будь-які обмеження відносно користування Сайтом, як загалом, так і для окремих 

Користувачів, без пояснення причин; 

5. використовувати адреси електронної пошти, залишені Користувачем на Сайті, для розсилки 

повідомлень. 

 

3.2. Адміністратор не несе відповідальність за будь-які наслідки, викликані використанням 

Користувачем матеріалів, розміщених на інших інтернет-сайтах, на які посилається Сайт. 

 

3.3. Адміністратор не перевіряє і не має технічної і фактичної можливості перевіряти усю інформацію 

і/або матеріали, розміщені Користувачем на Сайті, на предмет їх відповідності вимогам 

законодавства України і положенням даної Угоди, оскільки подібна перевірка унеможливить 

функціонування Сайта. Однак Адміністратор може це зробити у будь-який час на свій розсуд у разі 



виникнення відповідних сумнівів, зокрема у результаті скарг правовласників матеріалів і/або 

інформації, розміщеної на Сайті. 

 

3.4. Адміністратор не контролює дотримання авторських прав на інтелектуальну власність і не несе 

відповідальність за порушення їх Користувачами Сайта. 

 

3.5. Адміністратор використовує інформацію про дії Користувача з метою покращення роботи Сайта. 

 

3.6. Адміністратор лишає за собою право призупинити або припинити доступ до Сайта будь-якій особі 

за достатніх підстав вважати, що Особові дані зазначені неповно або невірно. 

 

3.7. Адміністратор лишає за собою право закрити, призупинити функціонування, змінити Сайт або 

його частину без попереднього сповіщення Користувача. 

 

3.8. Адміністратор не гарантує безпомилкову і безперебійну роботу Сайта і не несе відповідальність 

за шкоду або будь-які збитки, заподіяні Користувачеві або третім особам технічними збоями 

апаратного або програмного забезпечення з будь-якого боку. 

 

3.9. Скориставшись сервісами Сайта, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він користується 

Сайтом на власний страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов’язані з використанням 

розміщеної на Сайті інформації і/або матеріалів, а Адміністратор, у тому числі, його керівництво, 

співробітники й агенти, не несе жодної відповідальності за зміст розміщеної на Сайті інформації і/або 

матеріалів, за будь-які збитки і втрати внаслідок використання розміщеної на Сайті інформації і/або 

матеріалів. 

 

3.10. Адміністратор не несе відповідальність перед Користувачами за безперебійну роботу і якість 

сервісів з продажу квитків у кінотеатри. У разі виникнення яких-небудь претензій Користувачів щодо 

оформлення замовлень, продажу квитків, здійснення оплати за квитки, усю відповідальність несе 

юридична особа або фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, яка надає Адміністратору 

програмне забезпечення для купівлі квитків у кінотеатри та їх оплати. 

 

3.11. Адміністратор, у тому числі його керівництво, співробітники й агенти, не несе відповідальності 

за будь-який несанкціонований доступ або використання серверів Сайта і/або будь-якої інформації 

про Користувачів Сайту, що зберігається на серверах, а також за будь-які помилки, віруси тощо, що 

можуть бути передані на Сайт Користувачами або третіми особами. 

 

3.12. Адміністратор не контролює і не зобов’язаний вчиняти які-небудь дії стосовно контролю над: 

1. способом, за допомогою якого Користувачі відвідують Сайт або за допомогою якого користуються 

сервісами і додатками Сайта; 

2. тим, який ефект на Користувачів може справити розміщена на Сайті інформація; 



3. тим, яким чином Користувачі можуть тлумачити розміщену на Сайті інформацію; 

4. діями, вчиненими Користувачами після ознайомлення з розміщеною на Сайті інформацією. 

 

4. Положення про конфіденційність 

4.1. Адміністратор і Користувач погоджуються, що особова інформація (логін, пароль, адреса 

електронної пошти та інші дані, необхідні для створення облікового запису й ідентифікації 

Користувача), що передана Адміністратору і зберігається в обліковому записі Користувача, 

є конфіденційною, окрім інформації, яка є загальнодоступною. 

 

4.2. Адміністратор може передати конфіденційну інформацію Користувача третім особам тільки 

з дозволу Користувача або на підставі чинного законодавства України. 

 

4.3. Будь-яка інша інформація, окрім зазначеної в п.4.1. даної Угоди, не є конфіденційною. 

 

4.4. У разі, якщо Користувач самостійно розголошує інформацію, зазначену в п.4.1. даної Угоди, 

третім особам, така інформація перестає бути конфіденційною, й Адміністратор не несе 

відповідальності за її збереження з моменту вищезазначеного розголошення. 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Дана Угода регулюється чинним законодавством України. 

 

5.2. Відвідуючи будь-яку з сторінок Сайта, Користувач автоматично приймає умови даної Угоди. 

 

5.3. Користувач розуміє і погоджується з тим, що він несе відповідальність за будь-яке порушення 

своїх зобов’язань, встановлених даною Угодою. 

 

5.4. Заголовки до розділів Угоди зазначені для зручності і не мають юридичної сили. 

 

5.5. Норми про захист прав споживачів, передбачені законодавством України, не можуть бути 

застосовані до відносин між Користувачем і Адміністратором, оскільки усі послуги надаються 

Користувачеві безоплатно. 

 

5.6. Усі суперечки і розбіжності між Адміністратором і Користувачем, якщо можливо, вирішуються 

шляхом переговорів. У разі неможливості вирішити суперечки і розбіжності шляхом переговорів 

вони підлягають розгляду у відповідному суді за місцезнаходженням Адміністратора Сайта. 


