
Угода користувача 
Вітаємо на сайті BeeWorking!  
Ці Умови користування визначають правила та 

положення щодо використання веб-сайту 

компанії BeeWorking LLC, доступного за 

адресою https://beeworking.ua.  
Відвідуючи цей веб-сайт, Ви погоджуєтеся з 

зазначеними умовами та положеннями. Не 

користуйтеся цим сайтом, якщо Ви не згідні з 

усіма умовами, зазначеними на цій сторінці.  
У цій Угоді, Політиці конфіденційності та 

Повідомленні про відмову від відповідальності, а 

також у всіх Угодах застосовується наступна 

термінологія: “Користувач”, “Ви” і “Ваш” 

стосуються Вас, як особи, яка зареєстрована на 

цьому веб-сайті і дотримується всіх правил та 

умов компанії. Слова “Компанія”, “Ми”, “Наш” і 

“Нас”, стосуються нашої компанії. Терміни 

“Сторона”, “Сторони” або ” Си ” стосуються як 

користувача, так і компанії. Всі умови 

стосуються пропозиції, прийняття та розгляду 

платежу, необхідних для здійснення нашої 

допомоги Користувачу найбільш відповідним 

чином безпосередньо орієнтованих на потреби 

Користувача щодо надання зазначених послуг 

Компанії згідно з чинним законом Нідерландів і 

за умови його дотримання. Будь-яке 

використання вищезазначеної термінології або 

інших слів в однині, множині та / або він / вона 

або вони, сприймаються як взаємозамінні і 

відповідно вказують на ті ж особи.  

Файли Cookie 
Ми використовуємо файли cookie. Отримавши 

доступ до сайту BeeWorking, Ви погоджуєтесь 

використовувати файли cookie згідно з 

Політикою конфіденційності BeeWorking.  
Більшість інтерактивних веб-сайтів використовує 

файли cookie, які дозволяють нам отримувати 

інформацію про користувача під час кожного 

відвідування. Наш веб-сайт використовує файли 

cookie для функціонування певних областей, щоб 

полегшити відвідування нашим користувачам. 

Деякі з наших партнерів та рекламодавців також 

використовують файли cookie. 

Ліцензія  
Якщо не вказано інакше, Beeworking LLC  та / 

або її ліцензіари володіють правами на 

інтелектуальну власність на всі матеріали. Усі 

права інтелектуальної власності захищені. Ви 

можете отримати доступ до них на сайті 
Beeworking  для Вашого особистого 

Terms and Conditions 
Welcome to BeeWorking! 
These terms and conditions outline the rules and 

regulations for the use of Beeworking LLC’s 

Website, located at https://beeworking.ua. 
By accessing this website we assume you accept 

these terms and conditions. Do not continue to use 

BeeWorking if you do not agree to take all of the 

terms and conditions stated on this page. 
The following terminology applies to these Terms 

and Conditions, Privacy Statement and Disclaimer 

Notice and all Agreements: “Client”, “You” and 

“Your” refer to you, the person log on this website 

and compliant to the Company’s terms and 

conditions. “The Company”, “Ourselves”, “We”, 

“Our” and “Us”, refers to our Company. “Party”, 

“Parties”, or “Us”, refer to both the Client and 

ourselves. All terms refer to the offer, acceptance, 

and consideration of payment necessary to undertake 

the process of our assistance to the Client in the 

most appropriate manner for the express purpose of 

meeting the Client’s needs in respect of provision of 

the Company’s stated services, in accordance with 

and subject to, prevailing law of Netherlands. Any 

use of the above terminology or other words in the 

singular, plural, capitalization and/or he/she or they 

are taken as interchangeable and therefore as 

referring to same. 

Cookies 
We employ the use of cookies. By accessing 

BeeWorking, you agree to use cookies in accordance 

with the Beeworking LLC’s Privacy Policy. 
Most interactive websites use cookies to let us 

retrieve the user’s details for each visit. Our website 

uses cookies to enable the functionality of certain 

areas to make it easier for people visiting our 

website. Some of our affiliate/advertising partners 

may also use cookies. 

License 
Unless otherwise stated, Beeworking LLC and/or its 

licensors own the intellectual property rights for all 

material on BeeWorking. All intellectual property 

rights are reserved. You may access this information 

from BeeWorking for your personal use subjected to 

restrictions set in these terms and conditions. 
You must not: 

 Republish material from BeeWorking; 
 Sell, rent or sub-license material from 

BeeWorking; 
 Reproduce, duplicate or copy material 

from BeeWorking; 

https://beeworking.ua/
https://beeworking.ua/en/


користування, зважаючи на обмеженням, 

встановлені в цих умовах.  
Ви не маєте права на:  

 Передачу матеріалу, який належить 

BeeWorking; 
 Продаж, оренду або субліцензію 

матеріалів, які належать BeeWorking; 
 Відтворення, копіювання або вилучення 

матеріалів з BeeWorking; 
 Поширювати контент з BeeWorking. 
Ця Угода користувача набуває чинності з дати 

цієї Угоди. 
Частини цього веб-сайту дають можливість 

користувачам розміщувати та обмінюватися 

думками та інформацією в певних областях веб-

сайту.  BeeWorking не фільтрує, не редагує, не 

публікує та не переглядає коментарі до їх 

публікації на веб-сайті. Коментарі не 

відображають погляди і думки BeeWorking, її 

агентів та / або партнерів. Коментарі 

відображають думки особи, яка опублікувала їх 

на сайті. У межах, дозволених чинним 

законодавством, BeeWorking не несе 

відповідальності за коментарі або за будь-яку 

відповідальність, збитки або витрати, заподіяні 

та / або понесені в результаті будь-якого 

використання та / або розміщення та / або появи 

коментарів на цьому веб-сайті.  
BeeWorking залишає за собою право 

контролювати всі коментарі та видаляти будь-які 

коментарі, які можуть вважатися 

невідповідними, образливими або викликати 

порушення цих умов. BeeWorking залишає за 

собою право відстежувати всі коментарі та 

видаляти будь-які коментарі, які можна вважати 

недоречними, образливими або такими, що 

порушують ці Правила та умови. 
Ви гарантуєте і підтверджуєте, що:  

 Ви маєте право розміщувати коментарі 

на нашому сайті і володієте усіма 

необхідними ліцензіями та згодою для 

цього; 
 Зауваження не порушують права 

інтелектуальної власності, включаючи 

авторські права, патенти або торгові 

марки будь-якої третьої сторони; 
 Зауваження не містять жодного 

наклепу, образливого, непристойного 

чи іншого незаконного матеріалу, що є 

вторгненням у конфіденційність; 

 Redistribute content from BeeWorking; 
This Agreement shall begin on the date hereof. 
Parts of this website offer users an opportunity to 

post and exchange opinions and information in 

certain areas of the website. Beeworking LLC does 

not filter, edit, publish, or review Comments prior to 

their presence on the website. Comments do not 

reflect the views and opinions of Beeworking LLC, 

its agents and/or affiliates. Comments reflect the 

views and opinions of the person who posts their 

views and opinions. To the extent permitted by 

applicable laws, Beeworking LLC shall not be liable 

for the Comments or any liability, damages or 

expenses caused and/or suffered as a result of any 

use of and/or posting of and/or appearance of the 

Comments on this website. 
Beeworking LLC reserves the right to monitor all 

Comments and remove any Comments that can be 

considered inappropriate, offensive, or cause a 

breach of these Terms and Conditions. 
You warrant and represent that: 

 You are entitled to post the Comments on 

our website and have all necessary licenses 

and consents to do so; 
 The Comments do not invade any 

intellectual property right, including 

without limitation copyright, patent or 

trademark of any third party; 
 The Comments do not contain any 

defamatory, libelous, offensive, indecent 

or otherwise unlawful material which is an 

invasion of privacy; 
 The Comments will not be used to solicit 

or promote business or custom or present 

commercial activities or illegal activity. 
You hereby grant Beeworking LLC a non-exclusive 

license to use, reproduce, edit, and authorize others 

to use, reproduce, and edit any of your Comments in 

any and all forms, formats or media. 

Hyperlinking to our Content 
The following organizations may link to our website 

without prior written approval: 

 Government agencies; 
 Search engines; 
 News organizations; 
 Online directory distributors may link to 

our website in the same manner as they 

hyperlink to the Websites of other listed 

businesses; 



  Зауваження не будуть 

використовуватися для залучення або 

сприяння комерційній діяльності або 

неналежній діяльності.  
Цим ви надаєте компанії BeeWorking 

невиключну ліцензію на використання, 

відтворення, редагування і дозвіл іншим особам 

використовувати, відтворювати і редагувати 

будь-які Ваші коментарі в будь-яких формах, 

форматах або на будь-яких носіях. 

Посилання на наш контент 
Наступні організації можуть посилатися на наш 

веб-сайт без попередньої письмової згоди: 

 Державні установи;  
 Пошукові системи;  
 Інформаційні організації; 
 Розповсюджувачі онлайн-каталогів 

можуть посилатися на наш Веб-сайт 

таким же чином, як і на Веб-сайти 

інших перерахованих компаній; 
 Акредитовані підприємства в рамках 

всієї системи, за винятком залучення 

некомерційних організацій, благодійних 

торгових центрів і груп зі збору коштів, 

які можуть не містити гіперпосилань на 

наш веб-сайт. 
Ці організації можуть посилатися на нашу 

головну сторінку, на публікації або іншу 

інформацію на веб-сайті, якщо посилання: (a) 

жодним чином не вводить в оману; (б) не 

передбачає умисне спонсорство, підтвердження 

або схвалення сторони, що посилається, та її 

продуктів та / або послуг; і (c) вписується в 

контекст сайту сторони, яка посилається. 
Ми можемо розглядати та затверджувати інші 

запити на посилання від наступних організацій:  

 загальновідомі споживчі та / або 

комерційні джерела інформації; 
 сайти спільноти dot.com; асоціації або 

інші групи, що представляють 

благодійні організації;  
 Інтернет-каталоги дистриб’юторів;  
 інтернет-портали;  
 бухгалтерські, юридичні та 

консалтингові фірми;  
 освітні установи та торгові асоціації. 
Ми затвердимо запити на посилання від цих 
організацій, якщо вирішимо, що: (а) посилання 

не змусить нас виглядати несприятливо для нас 

 Systemwide Accredited Businesses, except 

soliciting non-profit organizations, charity 

shopping malls, and charity fundraising 

groups that may not hyperlink to our 

website. 
These organizations may link to our home page, to 

publications or to other Website information so long 

as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) does 

not falsely imply sponsorship, endorsement or 

approval of the linking party and its products and/or 

services; and (c) fits within the context of the linking 

party’s site. 
We may consider and approve other link requests 

from the following types of organizations: 

 commonly-known consumer and/or 

business information sources; 
 dot.com community sites; 
 associations or other groups representing 

charities; 
 online directory distributors; 
 internet portals; 
 accounting, law and consulting firms; and 
 educational institutions and trade 

associations. 
We will approve link requests from these 

organizations if we decide that: (a) the link would 

not make us look unfavorably to ourselves or to our 

accredited businesses; (b) the organization does not 

have any negative records with us; (c) the benefit to 

us from the visibility of the hyperlink compensates 

the absence of Beeworking LLC; (d) the link is in 

the context of general resource information. 
These organizations may link to our home page so 

long as the link: (a) is not in any way deceptive; (b) 

does not falsely imply sponsorship, endorsement or 

approval of the linking party and its products or 

services; (c) fits within the context of the linking 

party’s site. 
If you are one of the organizations listed in 

paragraph 2 above and are interested in linking to 

our website, you must inform us by sending an e-

mail to Beeworking LLC. Please include your name, 

your organization name, contact information as well 

as the URL of your site, a list of any URLs from 

which you intend to link to our website, and a list of 

the URLs on our site to which you would like to 

link. Wait 2-3 weeks for a response. 
Approved organizations may hyperlink to our 

website as follows: 

 By use of our corporate name; 



самих або для наших акредитованих 

підприємств; (б) організація не має ніяких 

негативних звітів з нами; (в) вигода для нас від 

видимості гіперпосилання компенсує відсутність 

BeeWorking LLC; і (г) посилання знаходиться в 

контексті загальної інформації про ресурси. 
Перераховані організації можуть посилатися на 

нашу головну сторінку, якщо посилання: (a) ні в 

якому разі не вводить в оману; (б) не передбачає 

умисне спонсорство, підтвердження або 

схвалення сторони, що посилається, і її 

продуктів або послуг; і (c) вписується в контекст 

сайту сторони, що посилається.   
Якщо Ви є однією з організацій, перерахованих у 

пункті 2 вище, і зацікавлені в розміщенні 

посилань на нашому Веб-сайті, Ви повинні 

повідомити нам про це, відправивши 

електронний лист в компанію BeeWorking. Будь 

ласка, вкажіть Ваше ім’я, назву організації, 

контактну інформацію, а також URL-адресу 

Вашого сайту, список будь-яких URL-адрес, з 

яких Ви маєте намір перейти на наш сайт, і 

список URL-адрес на нашому сайті, на які Ви 

хотіли б перейти.Час очікування відповіді триває 

2-3 тижні. 
Зазначені організації можуть посилатися на наш 

веб-сайт наступним чином: 

 Використовуючи нашу корпоративну 

назву; 
 За допомогою уніфікованого локатора 

ресурсу, до якого прив’язане 

посилання; 
 Використовуючи будь-який інший опис 

нашого веб-сайту, на який посилаються, 

що має сенс в контексті і форматі 

контенту на сайті сторони, що 

посилається.  
Не допускається використання логотипу 

компанії BeeWorking або інших творів для 

посилання в разі відсутності Ліцензійної угоди 

на товарний знак. 

І-фрейми 
У разі відсутності попереднього схвалення та 

письмового дозволу Ви не маєте права 

створювати рамки навколо наших веб-сторінок, 

які будь-яким чином змінюють візуальне 

уявлення або зовнішній вигляд нашого веб-

сайту. 

Відповідальність за зміст 
Ми не несемо відповідальність за будь-який 

контент, який з’являється на Вашому сайті. Ви 

 By use of the uniform resource locator 

being linked to; 
 By use of any other description of our 

website being linked to that makes sense 

within the context and format of content 

on the linking party’s site. 
No use of Beeworking LLC’s logo or other artwork 

will be allowed for linking absent a trademark 

license agreement. 

iFrames 
Without prior approval and written permission, you 

may not create frames around our Webpages that 

alter in any way the visual presentation or 

appearance of our website. 

Content Liability 
We shall not be held responsible for any content that 

appears on your website. You agree to protect and 

defend us against all claims that is rising on your 

website. No link(s) should appear on any Website 

that may be interpreted as libelous, obscene or 

criminal, or which infringes, otherwise violates, or 

advocates the infringement or other violation of, any 

third party rights. 

Your Privacy 
Please read Privacy Policy 

Reservation of Rights 
We reserve the right to request that you remove all 

links or any particular link to our website. You 

approve to remove all links to our Website upon 

request immediately. We also reserve the right to 

amend these terms and conditions, and it’s linking 

policy at any time. By continuously linking to our 

website, you agree to be bound to and follow these 

linking terms and conditions. 

Removal of links from our website 
If you find any link on our website that is offensive 

for any reason, you are free to contact and inform us 

any moment. We will consider requests to remove 

links but we are not obligated to or so or to respond 

to you directly. 
We do not ensure that the information on this 

website is correct, we do not warrant its 

completeness or accuracy; nor do we promise to 

ensure that the website remains available or that the 

material on the website is kept up to date. 

Disclaimer 
To the maximum extent permitted by applicable law, 

we exclude all representations, warranties, and 

conditions relating to our website and the use of this 

website. Nothing in this disclaimer will: 



погоджуєтеся охороняти і захищати нас від усіх 

претензій, що виникають на Вашому веб-сайті. 

Ніякі посилання не повинні з’являтися на будь-

якому веб-сайті, який може розглядатися як 

наклепницький, непристойний або злочинний, 

або який порушує або захищає порушення або 

якимось чином порушує будь-які права третіх 

осіб. 

Ваша конфіденційність 
Будь ласка, ознайомтеся з Політикою 

конфіденційності. 

Збереження прав 
Ми залишаємо за собою право вимагати Вас 

видалити всі посилання або будь-яке конкретне 

посилання на наш веб-сайт. Ви погоджуєтеся 

негайно видалити всі посилання на наш веб-сайт 

за запитом. Ми також залишаємо за собою право 

вносити правки в чинну Угоду користувача, а 

також політику посилань в будь-який час. 

Постійно посилаючись на наш Веб-сайт, Ви 

погоджуєтеся дотримуватися цих умов і 

положень. 

Видалення посилань з нашого 

сайту 
Якщо Ви знайдете на нашому сайті будь-яке 

посилання, яке з будь-якої причини є 

образливим, Ви можете зв’язатися з нами і 

повідомити нам про це в будь-який момент. Ми 

розглянемо запити на видалення посилань, але 

ми не зобов’язані так чи інакше відповідати Вам 

безпосередньо. Ми не гарантуємо, що 

інформація на цьому сайті вірна, ми не 

гарантуємо її повноту або точність. Ми також не 

обіцяємо, що веб-сайт залишиться доступним 

або, що матеріали на сайті будуть оновлюватися. 

Відмова від відповідальності 
У максимальному обсязі, дозволеному чинним 

законодавством, ми виключаємо всі заяви, 

гарантії та умови, що стосуються нашого веб-

сайту та використання цього веб-сайту. Ніщо у 

цій відмові від відповідальності не буде:  

 обмежувати або виключати Нашу або 

Вашу відповідальність за смерть або 

особисту травму;  
 обмежувати або виключати Нашу або 

Вашу відповідальність за шахрайство 

або шахрайське спотворення фактів;  
 обмежувати будь-які Наші або Ваші 

зобов’язання будь-яким способом, який 

 limit or exclude our or your liability for 

death or personal injury; 
 limit or exclude our or your liability for 

fraud or fraudulent misrepresentation; 
 limit any of our or your obligations in any 

way that is not permitted under applicable 

law; 
 exclude any of our or your liabilities that 

may not be excluded under applicable law. 
The limitations and prohibitions of liability set in 

this Section and elsewhere in this disclaimer: (a) are 

subject to the preceding paragraph; and (b) govern 

all liabilities arising under the disclaimer, including 

liabilities arising in contract, in tort and for breach of 

statutory duty. 
As long as the website and the information or 

services on the website are provided free of charge, 

we will not be liable for any loss or damage of any 

nature. 

 



не допускається згідно з чинним 

законодавством;   
 виключати будь-які Наші або Ваші 

зобов’язання, які не можуть бути 

виключені згідно з чинним 

законодавством.  
Обмеження та заборони відповідальності, 

визначені в цьому розділі та в інших місцях 

цього застереження: (a) підпадають під дію 

попереднього пункту;  (b) регулюють всі 

зобов’язання, що виникають у зв’язку з 

відмовою від відповідальності, включаючи 

зобов’язання, що виникають у договорі, у 

випадках правопорушення та порушення 

встановлених законом обов’язків.  
Оскільки веб-сайт та інформація та послуги на 

сайті надаються безкоштовно, ми не несемо 

відповідальності за будь-які втрати або збитки 

будь-якого характеру. 

 
 


