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    АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ  
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

     До людини – по людяному 

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ  

інтернет-ресурсу https://adoctor.com.ua 
 

місто Івано-Франківськ, 2022 рік. 
 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ», іменоване 

надалі «Організація», в особі Голови правління Марусин О.В., який діє на підставі статуту, 

публікуючи цей Договір публічної оферти (далі – Договір) на своєму сайті пропонує пропонує будь-

якій фізичній особі підприємцю, фізичній особі або уповноваженому ним представнику, юридичній 

особі, благодійній та/або неприбутковій організації, іменованому в подальшому «Партнер», надалі за 

текстом разом «Сторони Договору», а кожна окремо - «Сторона» укласти цей публічний договір,  

іменований в подальшому «Договір», на нижченаведених умовах. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. У цілях цього Договору нижче наведені терміни використовуються в таких значеннях: 

1.1.1. Послуги - організація та забезпечення підвищення кваліфікації (стажування) медичних  

працівників та інших залучених осіб Партнера відповідного направлення (у.т.ч. з 

використанням спеціалізованої платформи Організації), співробітництво у сфері науково-

дослідної, навчально-методичної, організаційної, інформаційної, експертної, та іншої 

діяльності у галузі медицини, та участь Партнера та/або його працівників, та інших залучених 

осіб  у діяльності Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ КАРПАТСЬКОГО 

РЕГІОНУ», здійснення Організацією збору благодійних пожертв  для досягнення цілей, 

визначених Законом України "Про благодійну діяльність та благодійні організації".   
1.1.2. Партнер – фізична особа - підприємець, фізична особа (у.т.ч. педагогічної/науково- 

педагогічної медичної професії) або уповноважений нею представник, юридична особа 
(у.т.ч. медичний заклад), благодійна та/або неприбуткова організація, яка акцептувала цей 
Договір у власних інтересах або в інтересах іншої фізичної особи. 

1.1.3. Споживачем послуг за цим Договором є Партнер або особа, вказана Партнером в запиті, в  
інтересах якої Замовник уклав цей Договір.  

1.1.4. Акцепт – це відповідь Партнера про повне, безумовне і безвідкличне прийняття умов цього 
Договору - оферти, вчинена у спосіб, передбачений Договором та безвідклична згода на 
використання, обробку і зберігання персональних даних Партнера та/або Споживача послуг 
згідно з вимогами Закону України «Про захист персональних даних». 

2. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ  
2.1. Цей Договір за способом його укладання є публічним договором відповідно до ст. 631, 641, 644 
Цивільного кодексу України та вважається укладеним з моменту його акцепту Партнером у спосіб, 
передбачений цим розділом.  
2.2. Акцепт цього Договору підтверджується шляхом оформлення форми замовлення про надання  
послуг та направлення її за допомогою електронної пошти, реквізити якої розміщені на офіційному 
сайті Організації https://adoctor.com.ua чи особисто, звернувшись до офісу Організації (Україна,               
м. Івано-Франківськ, вул. Шопена, буд. 3а). 
2.3.Необхідна інформація для форми замовлення визначається Організацією, але обов’язково 

повинна містити прізвище, ім’я, по-батькові  та/або найменування Замовника та/або Споживача 
Послуг, адресу реєстрації, місце роботи, контактний телефон, послуги які замовляються, та його 
згоду на обробку персональних даних. Форма замовлення розміщується на офіційному веб-сайті 

Організатора https://adoctor.com.ua.  
2.4. Після отримання форми від Замовника, Організація надсилає йому рахунок (у тому числі 
обраними Сторонами засобами електронного зв’язку) на здійснення оплати благодійного внеску,  
відповідно до обраних послуг.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text
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2.5. Відповідно до ст. 639 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним у 
письмовій формі, тому не потребує подальшого підписання його на паперовому носії.   
2.6. Умови Договору встановлюються однаковими для всіх Замовників та/або Споживачів Послуг  
за цим Договором і не передбачають надання переваги одному Замовнику та/або Споживачу  перед 
іншим щодо укладення цього Договору.  
2.7. Акцепт цього Договору є також підтвердження Замовника та/або Споживача послуг про 
отримання ним повної і достовірної інформації про Послуги, що надає Організація (або залучені 
ним особи, Партнери) за цим Договором. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  
3.1. На умовах та в порядку, визначених цим Договором, Організація власними або залученими 

силами зобов'язується надати послуги з організації та забезпечення підвищення кваліфікації 

(стажування) медичних працівників та інших залучених осіб Партнера відповідного направлення 

(у.т.ч. з використанням спеціалізованої платформи Організатора), співробітництва у сфері науково-

дослідної, навчально-методичної, організаційної, інформаційної, експертної, та іншої діяльності у 

галузі медицини, та участі Партнера та/або його працівників, та інших залучених осіб  у діяльності 

Громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ», здійсненню 

організацією збору благодійних пожертв для досягнення цілей, визначених Законом України "Про 

благодійну діяльність та благодійні організації".  
3.2. Строк та обсяг надання послуг визначається Замовленням та згодою сторін.    
3.3. Відсутність письмових претензій Замовника щодо виконання обов’язків Організації протягом                

7 (семи) календарних днів з моменту закінчення строку надання Послуг є підтвердженням належного 

їх надання Організацією відповідно до умов Договору і складання звіту про надані послуги не 

передбачає. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
4.1.Організація зобов’язується:  
4.1.1. Надавати Послуги Замовнику або Споживачу послуг відповідно до строку та обсягу, 
узгоджені сторонами у замовленні, на дату акцептування замовником договору.   
4.2. Замовник послуг зобов’язаний:  

 4.2.1.  Внести благодійний внесок відповідно до наданого Організацією рахунку, та у терміни 
зазначені у рахунку. 

4.2.4. Надати Організатору всі відомості і дані, необхідні для виконання Організацією своїх 

зобов'язань за цим Договором.  
4.2.5. Не розголошувати конфіденційну інформацію та інші дані, надані Організацією у зв'язку з 
виконанням цього Договору, не розкривати і не розголошувати такі факти або інформацію (крім 

інформації загальнодоступного характеру) третім особам без попередньої письмової згоди 
Організатора.  
4.3. Замовник послуг має право:  
4.3.1. Вимагати від Організації виконання її зобов'язань за цим Договором. 

4.3.2. Звертатися до Організації з усіх питань, що пов'язані з наданням Послуг за цим Договором.   
4.4.    Замовник послуг не має права передавати свої права та зобов'язання за цим Договором третім 
особам без попереднього погодження з Організацією.  
4.5. Організація має право:  
4.5.1. Змінювати графік надання послуг до початку надання Послуг, а також протягом всього 

періоду їх надання. У такому випадку надання послуг переноситься на дату, визначену 
Організацією.  
4.5.2. Припинити надання Послуг Замовнику у випадку невиконання/неналежного виконання 
Замовником послуг зобов’язань за цим Договором.  
4.5.3. Користуватися послугами будь-яких фізичних і юридичних осіб, з метою своєчасного та 
якісного виконання зобов'язань за Договором.  
4.5.4. Сповіщати Замовника послуг про нові види послуг, надсилати рекламні та інформаційні 
матеріали по всіх засобах зв'язку, наданих Замовником послуг.  

 
5. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text
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5.1. Сплата благодійного внеску Замовником Організації проводяться у безготівковій (шляхом 
переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця) формі за реквізитами, вказаними в 
розділі 10 Договору, у порядку та спосіб не заборонений законодавством України. 
 
   
5.2. Комісію за переказ грошових коштів під час сплати благодійного внеску сплачує Замовник.  
5.3. Благодійний внесок здійснюється Замовником шляхом внесення коштів в розмірі 100%, 
відповідно до наданого рахунку.  
5.4. Організація не може змінювати узгоджений розмір благодійного внеску для конкретного 
Замовника у випадку, якщо той вже прийняв умови Організації та вніс благодійний внесок у 
встановленому цим Договором порядку.  
5.5. Моментом оплати вважається надходження благодійного внеску на рахунок Організації.  
5.6. Замовник самостійно несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. 

 
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

6.1. Договір вступає в силу та вважається укладеним з моменту акцепту Договору та діє до 

моменту його припинення.  
6.2. Договір припиняється: 

6.2.1. закінчення строку надання Послуг (п.3.3 Договору); 

6.2.2. у випадку його розірвання Виконавцем з підстав, передбачених Договором та/або 

законодавством України;  
6.2.3. у випадку його розірвання за взаємною згодою Сторін; 

6.2.4. у випадку його розірвання на підставі рішення суду.  
6.3. Дострокове розірвання Договору з ініціативи Замовника відбувається за умови обов’язкового 
письмового повідомлення Організації не пізніше, ніж за 7 (сім) робочих днів до дати розірвання.  
6.4. Організація має право достроково розірвати Договір у разі невиконання та/або неналежного 

виконання Замовником зобов’язань за Договором. У випадку дострокового розірвання Договору з 
ініціативи Організації, Договір вважається розірваним з дня відправлення будь-якими засобами 

зв’язку відповідного повідомлення Замовнику. 
6.5. Сторони погодили, що у разі дострокового розірвання/припинення Договору, сума сплачених 
грошових коштів як благодійний внесок, поверненню не підлягає. 

 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

7.1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно 
до чинного Законодавства України та цього Договору.  
7.2. Організація не несе відповідальності за невиконання своїх обов’язків за цим Договором в разі 
несвоєчасної оплати благодійного внеску Замовником, або якщо Замовник не виконав вимоги п. 4.2 
цього Договору.  
 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ  
8.1. Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини надзвичайного та 

непереборного характеру, які настали після укладення цього Договору, незалежно від бажання та 
волі Сторін, які непідконтрольні Сторонам включаючи але не обмежуючись такими як: екстремальні 

погодні умови (стихійні лиха) – повінь, ураган, землетрус; пожежі, війни, страйки, воєнні дії, 

громадські безпорядки, дії органів влади, що унеможливлюють виконання зобов’язань та інші 

обставини які у світовій практиці визнаються обставинами непереборної сили.  
8.2. Про настання обставин непереборної сили, Сторона яка підпала під їх вплив повинна повідомити 

іншу Сторону протягом (трьох) календарних днів. Підтвердження факту існування таких обставин та 
строк існування таких обставин підтверджується офіційним документом компетентного органу.  
8.3. Якщо обставини непереборної сили продовжують тривати більш як 30 (тридцяти) календарних 

днів, кожна із Сторін має право відмовитись від Договору, з проведенням відповідних розрахунків, 
попередньо повідомивши про свій намір іншу Сторону за 10 (десяти) робочих днів до дати відмови 

від Договору 
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9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ  
9.1. Усі додатки та доповнення до цього Договору є його невід’ємними частинами. Цей Договір 
розміщений у відкритому доступі за адресою: www.adoctor.com.ua  
9.2. Організація має право доповнювати та змінювати умови цього Договору в односторонньому 

порядку. Замовник повинен самостійно ознайомитися з умовами цього Договору і самостійно 
слідкувати за оновленнями/змінами умов. 
 

10. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ГО «АСОЦІАЦІЯ ЛІКАРІВ 

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ» 

 Ідент. код юр. особи 43225818 

Адреса:  76018, Івано-Франківська     обл., 

м. Івано-Франківськ, вул. Гетьмана 

Мазепи, буд. 87, приміщення 20 

п/р UA853366770000026009052538298 

I-ФР.Ф.АТ КБ"ПРИВАТБАНК", 

м. Iвано-Франківськ 

МФО 336677 

Ознака неприбутковості: 0032-громадськi 

об'єднання 

e-mail: adoctor_@ukr.net 

https://adoctor.com.ua/ 

 

Керівник 

 

 

 

______________/Марусин О. В. 

            м. п. 
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