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Умови використання сайту 

На цій сторінці йдеться про умови, на яких ви можете використовувати цей сайт. 

Використовуючи цей сайт, Ви підтверджуєте, що приймаєте ці умови і погоджуєтеся 

дотримуватися їх. Якщо Ви не згодні з цими умовами використання, будь ласка, 

утримайтеся від використання Сайту.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАС  

www.skyway.capital є вебсайтом, що належить і керується компанією Sky Way 

Capital Inc (надалі — "Ми"). Ми зареєстровані за законодавством Сент Люсії під номером 

2018-00309 і наш зареєстрований офіс знаходиться за адресою: P.O. Box BW 357, Rodney 

Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

ДОСТУП НА НАШ САЙТ  

Доступ до цього сайту дозволено на тимчасовій основі, і ми залишаємо за собою 

право скасувати або змінити послуги, які ми надаємо на даному сайті, без попереднього 

повідомлення. Ми не несемо відповідальності, якщо з якоїсь причини наш сайт буде 

недоступний в будь-який час або на будь-який термін. Час від часу ми можемо 

обмежувати доступ до деяких частин цього сайту або до нього повністю. Ви несете 

відповідальність за прийняття всіх заходів, необхідних з вашого боку, щоб отримати 

доступ до цієї сторінки. Ви також несете відповідальність за забезпечення того, щоб всі 

особи, які отримують доступ до цього сайту через ваше Інтернет-з'єднання, були 

ознайомлені з цими умовами, і дотримувалися їх.  

ПРАВА НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ  

Ми є власником або ліцензіатом усіх прав інтелектуальної власності на цьому сайті, 

а також матеріалів, опублікованих на ньому. Ці права захищені законами про авторське 

право і міжнародними договорами. Всі права захищені. Ви не повинні роздруковувати 

копії або завантажувати будь-які витяги з будь-якої частини сайту без отримання чіткого 

дозволу від нас. Якщо ви надрукуєте, скопіюєте або завантажите будь-яку частину нашого 

сайту в порушення цих умов використання, ваше право на використання нашого сайту 

буде негайно припинено, і ви повинні будете, за нашим вибором, повернути або знищити 

всі копії матеріалів, які ви зробили. Ми не несемо відповідальності за контент, 

розміщений третіми особами на нашому сайті (включаючи контент, розміщений 

одержувачами інвестицій та інвесторами), включаючи нецензурні контенти, "брудні" 

відео, фото і висловлювання в обговореннях. Якщо ви вважаєте, що який-небудь контент 

на сайті порушує ваші права на інтелектуальну власність, будь ласка, надішліть листа за 

вказаною нижче адресою для розгляду керівництвом з наступною інформацією: (I) доказ 

вашої власності; (Ii) точне розташування контенту що  порушує ваші права та будь-які 

його копії. Ми розглянемо ваше повідомлення та вживемо відповідних заходів, 

включаючи видалення такого контенту там, де це доречно. Адреса для повідомлень 

відповідно до цього Положення: Sky Way Capital Inc, P.O. Box BW 357, Rodney Bayside 

Building, Rodney Bay, Gros-Islet, LC01 601, Saint Lucia. 

ДОВІРА ДО РОЗМІЩЕНОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

Коментарі та інші матеріали, розміщені на цьому сайті, не можуть розглядатися в 

якості рекомендацій. Ми не несемо відповідальності за довіру, надану такими матеріалами 

вами або будь-якою іншим особою, якій ви повідомили їх зміст.  
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ЗМІНИ В ВМІСТІ САЙТУ  

Ми намагаємося регулярно оновлювати цей сайт і можемо змінювати його зміст в 

будь-який час. Якщо виникне така необхідність, ми можемо призупинити доступ до сайту 

або закрити його на невизначений термін. Будь-який матеріал на цьому сайті може стати 

застарілим в будь-який момент часу, і ми не зобов'язані оновлювати такі матеріали.  

НАША ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  

Матеріали, розміщені на даному сайті, надаються без будь-яких гарантій, умов або 

запорук щодо їх точності. У межах, встановлених законом, ми, інші члени нашої групи 

компаній та треті особи, пов'язані з нами, цим безумовно виключаємо:  

• Всі умови, гарантії та інші положення, які можуть матися на увазі законом, 

загальним правом або правом справедливості.  

• Будь-яку відповідальність за будь-які прямі, непрямі або побічні збитки, або 

збитки, понесені будь-яким користувачем у зв'язку з нашим сайтом або в зв'язку з 

використанням, неможливістю використання або результатами використання цього сайту, 

будь-яких веб-сайтів, пов'язаних з ним та будь-якими матеріалами, розміщеними на 

ньому, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку відповідальність за:  

o Втрату доходу або виручки;  

o Втрату бізнесу;  

o Втрату прибутку або контрактів;  

o Втрату очікуваних заощаджень;  

o Втрату даних;  

o Втрату репутації;  

o Втрату робочого часу;  

o та за будь-які інші втрати чи шкоду будь-якого роду, які будь-яким чином 

виникли внаслідок правопорушення (включаючи недбалість), порушення договору 

або іншим чином, навіть якщо це могло бути передбачено. Це не знімає з нас 

відповідальність за смерть або травми, що сталися в результаті недбалості з нашого 

боку, нашу відповідальність за шахрайство або навмисне введення в оману, ні будь-

яку іншу відповідальність, яка не може бути виключена або обмежена відповідно до 

чинного законодавства.  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВАС І ВАШІ ВІДВІДУВАННЯ НАШОГО САЙТУ  

Ми обробляємо інформацію про вас відповідно до нашої політики конфіденційності. 

Використовуючи цей сайт, ви погоджуєтеся на таку обробку та гарантуєте, що всі надані 

вами дані є точними.  

ВІРУСИ, ХАКЕРСТВО ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ  

Ви не повинні зловмисно користуватися цим сайтом, впроваджуючи віруси, трояни, 

"хробаків", логічні бомби або інші матеріали, які є шкідливими або технологічно 

шкідливими (в сукупності — "віруси"). Ви не повинні намагатися отримати 

несанкціонований доступ до нашого сайту, сервера, на якому зберігається наш сайт, або 

будь-якого сервера, комп'ютера або бази даних, пов'язаних з цим сайтом. Ви не повинні 

атакувати цей сайт за допомогою примусу його до відмови в обслуговуванні. Порушуючи 

цю умову, ви можете зробити кримінальний злочин. Ми повідомимо про будь-яке таке 

порушення відповідним правоохоронним органам і будемо співпрацювати з цими 

органами, розкриваючи їм вашу особистість. В разі такого порушення ваше право на 
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використання цього сайту буде негайно припинено. Ми не будемо нести відповідальність 

за будь-які втрати або збитки, завдані атакою з відмовою в обслуговуванні або вірусами, 

які можуть заразити ваше комп'ютерне обладнання, комп'ютерні програми, бази даних або 

іншу матеріальну власність внаслідок вашого використання даного сайту або скачування 

будь-яких матеріалів, розміщених на ньому, а також на будь-якому веб-сайті, пов'язаним з 

ним.  

ПОСИЛАННЯ НА НАШ САЙТ І ВІДБІР ІНФОРМАЦІЇ  

Ви не можете розміщувати посилання на цей сайт без нашого попереднього 

письмового дозволу. Ви не можете проводити відбір вмісту даного сайту і 

перерозміщувати такий контент, або вручну, або автоматично, без попередньої письмової 

згоди компанії Sky Way Capital Inc. Цей сайт не може бути розміщений на будь-якому 

іншому сайті без нашого попереднього письмового дозволу. Ми залишаємо за собою 

право відкликати дозвіл на посилання, відбір інформації і розміщення на іншому сайті без 

попереднього повідомлення. Якщо ви хочете використовувати матеріал, розміщений на 

цьому сайті, але не вказаний вище, будь ласка, надішліть ваше прохання за адресою 

support@skyway.capital.  

ПОСИЛАННЯ З НАШОГО САЙТУ  

Зазначені на цьому сайті посилання на інші сайти і ресурси, що надаються третіми 

сторонами, надаються вам тільки для вашого відома. Ми не маємо ніякого контролю над 

змістом цих сайтів або ресурсів і не несемо ніякої відповідальності за них або за будь-які 

збитки чи шкоду, які можуть виникнути в результаті їх використання.  

ЮРИСДИКЦІЯ І ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО  

Англійські суди матимуть ексклюзивну юрисдикцію щодо будь-якої претензії, що 

виникає з відвідування нашого сайту, або пов'язаної з таким, хоча ми залишаємо за собою 

право порушувати справи проти вас за порушення цих Умов у вашій країні проживання 

або будь-який інший відповідній країні. Дані Умови використання регулюються 

англійським правом.  

ЗМІНИ  

Ми можемо переглянути ці Умови використання сайту в будь-який час за 

допомогою зміни цієї сторінки. Вам рекомендується час від часу перевіряти цю сторінку, 

щоб ознайомитися з будь-якими змінами, які ми вносимо, так як вони є обов'язковими для 

вас.  

ВАШІ ЗАПИТАННЯ  

Якщо у вас виникли питання про матеріали, опубліковані на нашому сайті, будь 

ласка, зв'яжіться за адресою support@skyway.capital. Дякуємо за відвідування нашого 

сайту. Використання цього матеріалу сайту групи компаній SkyWay в Інтернет-просторі 

допускається тільки при обов'язковому розміщенні посилання на джерело публікації: 

http://skyway.capital/files/site_terms_of_use-ru.pdf © http://skyway.capital/ 

mailto:support@skyway.capital

