
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ) 

про надання послуг з організації проведення освітніх заходів 

м. Київ 

Фізична особа-підприємець Лигирда Наталія Федорівна (далі - 
«Виконавець»), який діє на підставі виписки про державну реєстрацію 

фізичної особи-підприємця, керуючись ст. ст. 633, 641 Цивільного 
кодексу України з однієї сторони, та 

фізична особа, що згідно ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України 
своїми діями прийняла (акцептувала) пропозицію укласти цей Договір, 
з іншої сторони (далі - «Замовник»), далі разом за текстом іменовані 
«Сторони», а кожен окремо - «Сторона», уклали цей Договір про 

надання послуг з проведення заходів (далі - «Договір») про 
нижченаведене. 

1. Предмет Договору 

1.1. Виконавець зобов'язується надати Замовнику послуги з організації 
проведення освітніх заходів (далі - «Захід») задля формування в 

нього системних навичок у медичній сфері діяльності, а Замовник 
зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги. 

1.2. Анонси та програми Заходів розміщуються на сайті Виконавця 
пірз:Лідїгда.сот.иа/. Заходи проводяться відповідно до затвердженої 

у встановленому порядку програми Заходу, що може включати 
теоретичні та практичні заняття, які дозволяють Замовнику 
ознайомитися та засвоїти інформацію висвітлену в програмі. 

1.3. Заходи можуть проводитися очно чи онлайн (дистанційно), що 
вказується в програмі та назві Заходу.



1.5. Даний Договір відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного 

кодексу України є публічним договором. 

1.6. Акцепт - повне, безумовне, беззастережне прийняття Замовником 
умов Публічної оферти і даного Договору. Акцепт може бути 
здійснений одним із способів: 

Заповнення реєстраційної форми зворотнього зв'язку під обраним 

Заходом; 

Підтвердження електронними засобами зв'язку (в тому числі через 
етаїї) строків та вартості послуг Виконавця; 
Оплата грошових коштів на банківський рахунок Виконавця. 
При цьому, додаткове підписання Договору з боку Замовника не 
потребується. 
1.7. Дії Користувачів, передбачені п. 1.7. даного Договору є такими, що 
свідчать про беззастережне прийняття всіх без виключення умов 
даного Договору. Умови Договору не підлягають зміні та/або 
доповненню за ініціативою Замовника. 

1. Права та обов'язки Сторін 

2.1. Права Замовника: 

2.1.1. До моменту заключення Договору ознайомитися зі всіма його 
пунктами та положеннями, прочитати програму того чи іншого Заходу 
розміщеного на сайті Виконавця Піїр8:/Лідігаа.сот.иа/, а також 
умовами реєстрації. 
2.1.2 Отримати замовленні послуги якісно та у повному обсязі у 
порядку та на умовах, передбачених цим Договором та програмою 
Заходу. 
2.1.3 Отримувати необхідну та достовірну інформацію від Виконавця 
щодо програми Заходу та іншу інформацію пов'язану з наданням 
послуг. 
2.1.4. Отримувати додаткову інформацію щодо інших послуг, які 
надаються Виконавцем. 
2.1.5 Замовник має право відмовитися від отримання е-таїі і 
зт8-розсилок, для цього йому потрібно натиснути на посилання в 
листі «Ви можете відписатися від розсилки» внизу 
рекламно-інформаційного листа Виконавця чи написати про намір



відмови іпіо(Фіупа.сот.иа Виконавця. 

2.2. Обов'язки Замовника. 

2.2.1. Виконувати в повному обсязі та в установлені строки правила 
реєстрації на Захід вказані в програмі та анонсах на сайті Замовника 
пЕрз:Лідігаа.сот.иа/. 

2.2.2. Задля виконання своїх обов'язків перед Замовником останній 

повинен надати Виконавцю свої дані, які характеризують його як 
Замовника і достатні для надання послуг- електронну адресу, 
прізвище, імя, по батькові, фото чи сканкопія посвідчення про 
присвоєння/підтвердження кваліфікаційної категорії з медичної 
спеціальності. 
2.2.3. Оплатити послуги, що надаються за цим Договором, у повному 
обсязі в розмірі та порядку, установлених Договором. 
2.2.4. Дотримуватися правил участі у Заходах, не поширювати, не 
публікувати жодну частину Заходу без письмового дозволу автора чи 
Виконавця. 

2.3. Права Виконавця: 

2.3.1. Формувати програму та анонси Заходів на свій розсуд до 
акцептування Замовником цього Договору. 
2.3.2. Обробляти персональні дані Замовника та забезпечувати їх 
конфенденційність шляхом встановленним чинним законодавтсвом. 
2.3.3 Акцептувавши дану Публічну оферту, Замовник висловлює згоду 
і дозволяє: ФОП Наталії Федорівні Лигирді (тут - Оператор) обробляти 
свої персональні дані, в тому числі прізвище, ім'я, по батькові, дата 

народження, стать, біометричні персональні дані, місце роботи та 
посаду, поштову адресу; домашній, робочий, мобільний телефони, 
адресу електронної пошти, включаючи збір, систематизацію, 
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, 
поширення (в тому числі передачу на території України і 
транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення 
персональних даних, а також передачу їх контрагентам Оператора з 
метою подальшої обробки (включаючи збір, систематизацію, 
накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, 
поширення (в тому числі передачу на території України і



транскордонну передачу), знеособлення, блокування, знищення 
персональних даних) для проведення досліджень, спрямованих на 
поліпшення якості послуг, для проведення маркетингових програм, 
статистичних досліджень, а також для просування послуг на ринку 
шляхом здійснення прямих контактів з Замовником за допомогою 

різних засобів зв'язку, включаючи, але не обмежуючись: поштова 
розсилка, електронна пошта, телефон, факсимільний звязок, мережа 
Інтернет. Замовник висловлює згоду і дозволяє Оператору і 
контрагентам Оператора обробляти персональні дані Замовника, за 
допомогою автоматизованих систем управління базами даних, а також 
інших програмних засобів, спеціально розроблених за дорученням 
Оператора. Робота з такими системами здійснюється згідно з 
написаним оператором алгоритму (збір, систематизація, накопичення, 
зберігання, уточнення, використання, блокування, знищення). 
Використовувані способи обробки (включаючи, але не обмежуючись: 
автоматична звірка поштових кодів з базою кодів, автоматична 

перевірка написання назв вулиць ! населених пунктів, автоматична 
перевірка дійсності МІМ і державних реєстраційних знаків, уточнення 
даних з Замовником шляхом телефонного, поштового зв'язку з 
Замовником або за допомогою контакту через мережу Інтернет, 
сегментація бази за заданими критеріями. Замовник погоджується з 
тим, що, якщо це необхідно для реалізації цілей, зазначених у цій 
оферті, його персональні дані, отримані Оператором, можуть бути 
передані третім особам, яким Оператор може доручити обробку 
персональних даних Замовник на підставі договору, укладеного з 
такими особами, при умови дотримання вимог законодавства 
України про забезпечення такими третіми особами конфіденційності 
персональних даних та безпеки персональних даних при їх обробці. 
При передачі зазначених даних Замовника Оператор попереджає 
осіб, які отримують персональні дані Замовника, про те, що ці дані є 
конфіденційними і можуть бути використані лише в цілях, для яких 
вони повідомлені, і вимагають від цих осіб дотримання цього правила. 
Покупець має право запросити у Оператора повну інформацію про 
свої персональні дані, їх обробці та використанні, а також вимагати 
виключення або виправлення / доповнення невірних або неповних 
персональних даних, відправивши відповідний письмовий запит на 

ім'я Оператора на поштову адресу. Дана Замовником згода на 

обробку його персональних даних є безстроковим і може бути 
відкликана шляхом направлення Замовником письмової заяви на 
адресу Оператора іпіоФіупа.сот.ма.



2.3.3. Відмовити Замовнику в наданні послуг за цим Договором у разі 
порушення ним правил реєстрації викладених в анонсі Заходу на сайті 
Виконавця Піїр8:/Лідігда.сот.иа/, відсутності посвідчення 
лікаря-спеціаліста, не виконання обов'язку із оплати послуг. 
2.3.4 Без узгодження з Замовником, передавати свої права та 
обов'язки по виконанню Договору третім особам. 
2.3.5.Перед наданням наданням послуги, Виконавець має право 
вимагати від Замовника 10096 передоплати послуги. Виконавець має 
право відмовити Замовнику послузі за відсутності такої оплати. 
2.3.6. Виконавець має право направляти Замовнику повідомлення 
рекламно-інформаційного характеру за допомогою е-паіїі і 
зт8-розсилок з інформацією про знижки, акції, нові надходження тощо 
Частота розсилок визначається Виконавцем самостійно, в 
односторонньому порядку. 

2.4. Обов'язки Виконавця: 

2.4.1. Забезпечити надання послуг належним чином, у повному обсязі 
та у строки, передбачені цим Договором. 

2.4.2. Забезпечити надання Замовнику доступу до Заходу, навчальних 
матеріалів тощо. 

2.4.3. Після проходження Замовником теоретичних і практичних 
занять організувати складання ним тестувань; 

2.4.4. За умови успішного складання тестування видати Замовнику 
іменний Сертифікат про участь у Заході. 

3 Розмір та порядок оплати 

3.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором, 
становить суму у гривнях, яка зазначена в анонсі Заходів на сайті 
Виконавця. 

3.2. Замовник здійснює оплату в розмірі, зазначеному в п. 3.1 цього 

Договору, у день укладення цього Договору. Підставою для оплати 
послуг є цей Договір.



3.3. Повернення Організатором грошових коштів Замовнику в разі 
одностороннього розірвання Договору з ініціативи Замовника, у тому 
числі в разі неможливості відвідування ним занять, не провадиться. 

4. Відкликання оферти 
4.1. Відкликання оферти (Договору) може бути здійснене Виконавцем 
в будь-який час, але це не є підставою для відмови від зобов'язань 

Виконавця за тим самим укладеними договорами. Виконавець 
зобов'язується розмістити повідомлення про відкликання оферти, в 
своєму сайті, із зазначенням точного часу відкликання оферти, не 
менше ніж за 12 годин до факту настання події відкликання 

(припинення) дії оферти. 
5. Форс-мажор 
5.1. Будь-яка із Сторін звільняється від відповідальності за повне або 

часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо це 
невиконання було викликано обставинами непереборної сили, що 
виникли після підписання цього Договору. «Обставини 
Непереборною Сили» означають надзвичайні події або обставини, які 
така Сторона не могла передбачити або запобігти доступними їй 
засобами. Такі надзвичайні події або обставини включають в себе, 

зокрема: страйки, повені, пожежі, землетруси і інші стихійні лиха, 

війни, військові дії, дії російських або закордонних державних органів, 
а також будь-які інші обставини, що виходять за межі розумного 
контролю однієї із Сторін. Зміни чинного законодавства або 
нормативних актів, прямо або побічно впливають на будь-яку із 
Сторін, не розглядаються як Форс-мажор, однак, в разі внесення таких 
змін, які не дозволяють будь-якої Сторони виконати будь-які з її 
зобов'язань за цим Договором, сторони зобов'язані негайно прийняти 
рішення щодо порядку роботи з усунення цієї проблеми з тим, щоб 
забезпечити Сторонам продовження виконання цього Договору. 
6. Відповідальність сторін 

6.1. Заневиконання або неналежне виконання умов цього Договору 
Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України 

6.2. Вся текстова інформація та графічні зображення, розміщені на 
сайті Виконавця мають законного правовласника, незаконне 
використання зазначеної інформації та зображень переслідується 
відповідно до чинного законодавства України. 

7. Інші умови



7.1. Всі суперечки, пов'язані з невиконанням, або неналежним 

виконанням своїх зобов'язань за цим договором сторони будуть 
намагатися вирішити в ході переговорів. 
7.2. У разі недосягнення згоди в ході переговорів, суперечки будуть 
вирішуватися в судовому порядку відповідно до чинного 
законодавства України. 

Адреса та реквізити: 

Фізична особа - підприємець Лигирда Наталія Федорівна 

Адреса для листування: Вул. Василя Касіяна будинок 2/1, прим.380 

Код МФО 380269, розрахунковий рахунок 
Мо )А323052990000026001016803680 ПАТ КБ 
«ПриватБанк», ЄДРПОУ 2668411629


