
Договір про користування Сайтом 

Цей Договір з Користувачем Сайту (надалі «Договір») укладається між Користувачем та 

Товариством з обмеженою відповідальністю «Центр муніципальних систем управління» 

(надалі – ЦМСУ), разом надалі «Сторони» і регулює порядок використання Сайту та послуг, 

що надає ЦМСУ завдяки Сайту, а також усієї інформації, яка доступна на Сайті. 

 

1. Терміни та визначення 

1.1. Користувач сайту - будь-яка правоздатна фізична особа або уповноважений 

представник юридичної особи, яка (який) здійснює доступ на сайт і використання ресурсів 

сайту за допомогою мережі Інтернет, яка (який) повністю  прийняла усі умови цього 

Договору та зобов'язується їх виконувати. 

1.2. Сайт - інтернет-сайт www.pay.vn.ua. 

1.3. Обліковий запис - запис, який знаходиться у автоматизованій базі даних Сайту, та 

який містить Дані авторизації Користувача, його персоналізовану інформацію та анкетні 

дані. 

1.4. Дані авторизації — Логін та пароль Користувача, які необхідні для ідентифікації 

Користувача при використанні Сайту і отримання доступу до персоналізованої інформації 

та/або до додаткових можливостей Сайту. 

1.5. Анкета - електронний реєстраційний документ, розташований на Сайті для заповнення 

Користувачем, при заповненні якого Користувач надає свою згоду на обробку (збирання, 

реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поповнення, використання, 

поширення, знеособлення, знищення) ЦМСУ будь-яких даних Користувача, в тому числі 

персональних, на умовах цього Договору та чинного законодавства України. 

 

2. Загальні положення 

2.1. Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України. 

Використання Сайту дозволено тільки Користувачу, що прийняв усі умови цього Договору, 

які розміщені за адресою www.pay.vn.ua й інші правила, передбачені на Сайті. 

2.2. Користувач зобов'язаний уважно ознайомитися з Договором перед використанням 

Сайту. Використовуючи будь-яку частину Сайту, Користувач беззаперечно погоджується з 

умовами  цього Договору з ЦМСУ. Якщо особа не погоджується з умовами Договору 

(повністю або частково), то їй не надається статус й права Користувача, а також 

забороняється використовувати Сайт у томі числі, але не виключно, будь-яку інформацію, 

розміщену на Сайті та будь-які сервіси, що надаються у рамках Сайту. 

2.3. Умови Договору поширюються на всіх Користувачів Сайту - як на Користувачів, що не 

мають Облікового запису на Сайті (незареєстрованний Користувач), так і на Користувачів, 

що мають на Сайті будь-який Обліковий запис, будь-якого з доступних видів. 

2.4. Логін та пароль (Дані авторизації), що вводиться Користувачем є підтвердження 

Користувача на надання своїх Персональних даних для використання (обробки) з метою 

реєстрації Користувача. 

2.5. На Сайті міститься інформація про нарахування житлово-комунальних та інших послуг, 

та інша інформація. Джерелом інформації про нарахування є постачальники житлово-

комунальних та інших послуг. 

 

3. Зобов’язання ЦМСУ 

3.1. Формувати електронні рахунки на оплату житлово-комунальних та інших послуг. 

3.2. Надавати Користувачу інформацію щодо нарахованих сум за житлово-комунальні та 

інші послуги, поточних тарифів, тощо. 

3.3. Надавати Користувачу можливість оплачувати житлово-комунальні та інші послуги 

миттєво, безпосередньо з сайту www.pay.vn.ua  за допомогою банківської платіжної картки. 

3.4. Надавати Користувачу можливість контролювати процес зарахування коштів на 

особовий рахунок Користувача. 

 

 

4. Зобов’язання Користувача 

4.1. Якщо Користувач вважає, що на Сайті наявна інформація, що порушує його права, 

Користувач зобов'язаний повідомити про це ЦМСУ та надати йому інформацію, яка 

підтверджує дане порушення прав. У випадку якщо Користувач надасть неправдиву 

інформацію про порушення його прав, він несе повну відповідальність за заподіяну шкоду 

(включаючи всі витрати, судовий збір та оплату послуг адвоката). 

4.2. Використовуючи Сайт, Користувач надає свою згоду на використання ЦМСУ файлів 

Cookies на комп’ютері або інших пристроях Користувача. Користувач розуміє та 

погоджується, що ЦМСУ має право здійснювати використання файлів Cookies, щоб 

розпізнати Користувача, зібрати інформацію про використання Користувачем Сайту, щоб 



краще налаштувати наші достовірну  сервіси і контент для Користувача, а також щоб 

збирати інформацію про комп’ютер або інші пристрої доступу Користувача. 

4.3. Користувач зобов’язаний надати достовірну інформацію про персональні дані, 

необхідну для використання програмного забезпечення, а також оновити, доповнити надану 

інформацію про персональні дані в разі зміни такої інформації. 

4.4. Користувач надає свою згоду на отримання від ЦМСУ повідомлень та/чи інформації про 

будь-які заходи, акції тощо, які організовуються ЦМСУ та/або його партнерами.  

 

5. Відповідальність Користувача 

5.1. Будь-які дії, здійснені з використанням Облікового запису та/або Даних авторизації 

Користувача, вважаються здійсненими цим Користувачем. 

5.2. Користувач самостійно відповідає за будь-яке використання інформації, що розміщена 

на Сайті. 

5.3. Користувач самостійно несе відповідальність перед третіми особами за свої дії або 

бездіяльність при використанні Сайту. 

5.4. Користувач зобов'язується самостійно та за свій рахунок врегулювати всі претензії 

третіх осіб, що пов'язані з дією або бездіяльністю Користувача при використанні Сайту. 

5.5. У випадку розміщення Користувачем на Сайті інформації або здійснення інших дій, що 

не відповідають умовам Договору, ЦМСУ має право без повідомлення, виключно на власний 

розсуд, видалити розміщену Користувачем інформацію, включаючи ту інформацію, у 

відношенні якої важко визначити її відповідність цьому Договору та/або законодавству, що 

застосовується.  

5.6. За порушення умов даного Договору, ЦМСУ має право без попереднього повідомлення 

блокувати доступ Користувача до Сайту та/або видалити обліковий запис Користувача. 

 

6. Відповідальність ЦМСУ 

6.1. За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором ЦМСУ несе 

відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

6.2. ЦМСУ не несе відповідальності за використання третіми особами інформації, розміщеної 

Користувачем на Сайті, включаючи її копіювання, відтворення й поширення, здійснені як у 

рамках Сайту, так і іншими можливими способами. 

6.3. ЦМСУ не несе відповідальності та  не відшкодовує збиток, прямий або непрямий, 

заподіяний Користувачеві у результаті використання або неможливості використання Сайту. 

6.4. ЦМСУ не несе відповідальності за зміст сайтів, що не належать йому, посилання на які 

можуть бути присутні на Сайті, і не гарантує їхньої доступності, коректної роботи, 

відповідності заявленій тематиці та очікуванням Користувача. 

6.5. ЦМСУ не приймає на себе зобов'язань по перевірці, зміні та контролю інформації, що 

розташована на Сайті, не гарантує й не несе відповідальності за достовірність такої 

інформації, її законність, якість та відповідність конкретним запитам і потребам користувачів 

Сайту. 

  

7. Користувачеві заборонено 

7.1. Створювати декілька Облікових записів на Сайті, якщо фактично вони належать одній 

і тій самій особі. 

7.2. Вчиняти дії, спрямовані на введення в оману ЦМСУ та/або інших Користувачів. 

7.3. Надавати в користування свій Обліковий запис та/або Дані авторизації від свого 

Облікового запису третім особам. 

7.4. Реєструвати Обліковий запис від імені або замість іншої особи. 

5.5. Використовувати будь-які комп'ютерні програми для автоматизованого збору інформації 

на Сайті. 

7.6. Здійснювати незаконний збір, систематизацію, зберігання або поширення персональної 

інформації інших користувачів. 

7.7. Намагатися одержати доступ до Облікового запису іншого Користувача будь-яким 

способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору 

Даних авторизації. 

7.8. Вчиняти дії, що порушують права і свободу, честь і гідність будь-якої особи. 

7.9. Використовувати нецензурні вираження, навіть якщо вони маскуються іншими 

символами (наприклад зірочками). 

7.10. Розміщувати комп'ютерні віруси або програми (або посилання на них), здатні 

перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання та 

програмного забезпечення, а також засобів телекомунікації будь-яких осіб. 

 

  



8. Конфіденційність 

8.1. У випадку, якщо при використанні Сайту Користувачеві будь-яким способом стала 

відома інформація відносно ЦМСУ та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства 

України відноситься до персональної, конфіденційної та/або до Комерційної таємниці, 

Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію. 

8.2. Користувач розуміє й погоджується з тим, що, розміщуючи на Сайті інформацію, у 

відношенні якої не передбачено обмеження доступу, будь-яка третя особа може одержати 

доступ до цієї інформації за допомогою мережі Інтернет.  

 

9. Інші умови 

9.1. ЦМСУ має право вносити зміни в цей Договір. Усі внесені до цього Договору зміни будуть 

доступні у вигляді нової редакції Договору, за адресою  www.pay.vn.ua. Усі зміни до 

Договору набувають чинності з моменту їх публікації на Сайті. Використовуючи послуги або 

Сайт, Користувач підтверджує згоду з новими умовами Договору в редакції, що діє на момент 

використання Користувачем послуг або Сайту. 

9.2. ЦМСУ не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті 

особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цього Договору, інструкцій  

або вказівок про порядок використання Сайту, щодо порядку розміщення даних та інших 

технічних питань. 

9.3. Користувач надає ЦМСУ право надсилати на контактні адреси Користувача, що вказані 

у Анкеті, листи, повідомлення та інші матеріали, які містять інформацію про Сайт, послуги 

ЦМСУ. 

9.4. Сайт надається ЦМСУ "як є". ЦМСУ не гарантує відповідність Сайту цілям і очікуванням 

Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу. 

9.5. Друкування будь-якої інформації з сайту є лише довідковою і не може 

використовуватись як офіційне повідомлення. 

9.6. ЦМСУ має право в односторонньому порядку змінювати види сервісів, що надаються у 

рамках Сайту. 

9.7. Сторони дають однозначну згоду один одному на обробку своїх персональних даних та 

підтверджують, що повідомлені про права встановлені Законом України «Про захист 

персональних даних», з метою забезпечення реалізації правових відносин, які регулюються 

чинним законодавством України.  

9.8. Відносини між ЦМСУ та Користувачем, що виникають у зв'язку з використанням Сайту, 

застосовується законодавство України та цей Договір. 

9.9. За проведення інтернет платежів за житлово-комунальні та інші послуги через Сайт 

може стягуватись комісія з Платника (Користувача) згідно тарифів фінансових установ. 

10. До цього Договору додаються та є невід’ємною його частиною: 

10.1. Додаток №1 «Політика конфіденційності». 

 

  



Політика конфіденційності  

 

1. Терміни та визначення 

1. У цьому документі наведені нижче терміни використовуються однаково в однині й множині 

(якщо інше не випливає зі змісту терміну та/або визначення) у наступних значеннях: 

1.1. «Cookies» - невеликий фрагмент даних, що відправлений веб-сервером і 

зберігається на комп'ютері Користувача, який веб-користувач або веб-браузер кожен раз 

пересилає веб-серверу в HTTPS-запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту. 

1.2. «ІР-адреса» - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудована 

за протоколом IP. 

1.3. «ЦМСУ» - Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр муніципальних систем 

управління», його співробітники, уповноважені на управління програмним забезпеченням, 

які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі 

обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії 

(операції), що здійснюються з персональними даними. 

1.4. «Використання програми» - будь-які дії, пов'язані з функціонуванням 

програмного забезпечення відповідно до його призначення. 

1.5. «Користувач» - особа, яка має доступ до програмного забезпечення. 

1.6. «Конфіденційна інформація» - зміст програмного забезпечення, всі його копії і 

похідні роботи, пов'язані з програмним забезпеченням, в тому числі, але не обмежуючись, 

всі оновлення, модифікації. 

1.7. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для дотримання особою, 

яка отримала доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без згоди 

суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави. 

1.8. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія або сукупність дій, таких як 

збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, 

використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, 

знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних 

(автоматизованих) систем. 

1.9. «Персональні дані», «персональна інформація» або «Ваші дані» - відомості 

чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно 

ідентифікована. 

1.10. «Програмне забезпечення» - інтернет-сайт www.pav.vn.ua. 

 

2. Загальні положення 

2.1. Використання Користувачем програмного забезпечення означає його згоду з цією 

Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача. 

2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити 

використання програмного забезпечення. 

2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише програмним забезпеченням. Ми 

не несемо відповідальність за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти, 

використовуючи програмне забезпечення. 

 

3. Заходи захисту персональних даних 

3.1. Ми застосовуємо відповідні методи збору, зберігання та обробки даних та заходи 

безпеки для захисту від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття чи знищення вашої 

особистої інформації, імені користувача, пароля, інформації про транзакціїта даних, що 

зберігаються у нас. 

 

4. Предмет політики конфіденційності 

4.1. Ця Політика конфіденційності встановлює зобов'язання ЦМСУ щодо нерозголошення 

та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач 

повинен за вимогою надати ЦМСУ при реєстрації та використанні програмного 

забезпечення. 

 

5. Ціль збору персональної інформації користувача 

5.1. Ми можемо використовувати інформацію про Вас з різних причин, зокрема щоб: 

- підтримувати та вдосконалювати наші послуги; 

- забезпечувати Вас необхідними продуктами та послугами, обробляти транзакції та 

надсилати Вам пов’язану з цим інформацію; 

- надсилати Вам технічні повідомлення, оновлення, сповіщення про безпеку та 

підтримку, адміністративні повідомлення; 

- відповідати на Ваші коментарі, запитання та запити, здійснювати обслуговування 

Користувачів; 



- спілкуватися з Вами щодо продуктів, послуг, пропозицій, акцій, нагород тощо, 

надавати новини та інформацію, яка може бути цікавою для Вас; 

- персоналізувати та вдосконалювати послуги, що відповідають інтересам 

користувачів; 

5.2. Ми не передаємо жодну інформацію про Вас третім особам. 

 

6. Способи захисту персональної інформації 

6.1. Ми можемо збирати персональну інформацію від Користувачів різними способами, 

включаючи, але не обмежуючись, коли користувачі відвідують веб-сайт, реєструють на сайті 

місце замовлення, заповнюють форми, підписуються на розсипку та у зв'язку з іншими 

діями, послугами, функціями або ресурсами, які ми робимо доступними для Користувачів. 

6.2. Ми збиратимемо персональну інформацію від Користувачів лише у тому випадку, 

якщо вони добровільно надають нам таку інформацію. Користувачі завжди можуть 

відмовитись від надання персональної інформації, однак це може завадити їм здійснювати 

певні дії. 

 

7. Зберігання персональних даних 

7.1. Ми обробляємо та зберігаємо Ваші персональні дані лише протягом періоду, який 

необхідний для задоволення мети обробки, або до тих пір, поки чинне законодавство 

вимагає обробляти та/або зберігати такі дані. 

7.2. Якщо мета обробки більше не існує, а діюча законодавча вимога щодо зберігання 

закінчується, ЦМСУ видаляє дані або обмежує обробку даних відповідно до чинного 

законодавства. 

 

8. Використання файлів Cookies і аналогічних технологій 

8.1. Коли Ви використовуєте наше програмне забезпечення, ми можемо використовувати 

файли Cookies на Вашому комп'ютері або інших пристроях. 

8.2. Ми використовуємо Cookies, щоб розпізнати Вас як Користувача, зібрати інформацію 

про використання Вами нашого програмного забезпечення, щоб краще налаштувати наші 

сервіси і контент для Вас, а також щоб збирати інформацію про Ваш комп'ютер або інші 

пристрої доступу для дотримання наших зобов'язань і забезпечення безпеки Вашого 

профілю. 

 

9. Обов’язки сторін 

9.1. Користувач зобов'язаний: 

9.1.1. Надати достовірну інформацію про персональні дані, необхідну для використання 

програмного забезпечення. 

9.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни такої 

інформації. 

9.2. ЦМСУ зобов'язаний: 

9.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у цій 

Політиці конфіденційності. 

9.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати її 

без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, 

опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних 

даних Користувача, за винятком випадків, встановлених в цій Політиці конфіденційності. 

9.2.3. Вживати заходів для захисту конфіденційності персональних даних Користувача 

згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в 

існуючому діловому обороті.  

9.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що стосуються відповідного Користувача, 

з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника, або 

уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, 

в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій. 

9.3. Звільнення ЦМСУ від відповідальності. 

У разі втрати або розголошення Конфіденційної інформації ЦМСУ не несе відповідальність, 

якщо дана конфіденційна інформація: 

- стала публічним надбанням до її втрати або розголошення. 

- була отримана від третьої сторони до моменту її отримання ЦМСУ. 

- була розголошена за згодою Користувача. 

 

10. Права користувача 

10.1. Згідно з чинними законами і правилами Ми можемо час від часу надсилати Вам 

інформацію про продукти, додаткові сервіси або заходи, використовуючи інформацію, 

отриману від Вас. Коли Ви створюєте власний обліковий запис, Ви погоджуєтесь на 



отримання від нас інформаційних повідомлень. Ми надаємо можливість відмовитися від 

отримання всіх повідомлень від нас (розсилки новин і так далі). Ми ніколи не надамо Вашу 

особисту інформацію третім особам для прямого маркетингу або інших цілей без Вашої 

письмової згоди. Ми не можемо дозволити Вам відмовитися від листів, які відправляємо Вам 

в певних юридичних або адміністративних цілях. 

10.2. Ви можете відмовитися від сеансових файлів Cookies, але видалення або відключення 

наших файлів Cookies може перешкодити Вашому користуванню і функціям платформи. 

10.3. Ви маєте право скоригувати будь-яку особисту інформацію. 

10.4. Ви маєте право вимагати у нас видалити Ваші дані, коли вони більше не потрібні нам 

для виконання наших обов'язків, а також для дотримання чинного законодавства. 

10.5. У будь-який момент Ви можете відкликати свою згоду на обробку персональних 

даних. Відкликання згоди можливе лише стосовно майбутньої обробки персональних даних, 

але не тих даних, які вже були оброблені. Рішення та процеси, які були здійснені під час 

обробки персональних даних, не можуть бути анульованими. 

10.6. Відповідно до чинного законодавства, Ви маєте право на доступ до інформації, яку 

ми маємо про Вас. Ваше право на доступ може здійснюватися згідно з відповідним 

законодавством про захист даних. 

 

11. Внесення змін в політику конфіденційності 

11.1. ЦМСУ залишає за собою право вносити зміни до цієї Політики конфіденційності з 

метою адаптації її до технічних чи юридичних змін. Тому регулярно відвідуйте цю Політику 

конфіденційності, щоб ознайомитись з останнім її статусом. При необхідності ЦМСУ інформує 

про зміни та просить дати згоду.  

 

12. Вирішення спорів 

12.1. Спори, що виникають між Сторонами при виконанні Політики конфіденційності, 

вирішуються з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. Претензія подається 

ЦМСУ в письмовому вигляді з додатком документів, які обґрунтовують Ваші вимоги, в строк 

не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини суперечки. Претензія, 

що надійшла, розглядається ЦМСУ у термін не більше 10 (десяти) календарних днів. 

12.2. При неможливості досягнення згоди, спори, що виникли, підлягають розгляду в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

12.3. З усіх інших питань, не передбачених цією Політикою конфіденційності, Сторони 

керуються чинним законодавством України. 

 

 


