
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 
про надання навчальних послуг 

 
Фізична особа-підприємець Залюбовська Любов Володимирівна, що діє на 

підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань № 2 334 000 0000 006660 від 22.12.2015 р. 
(надалі – Виконавець), з однієї сторони, керуючись статтею 633 Цивільного кодексу 
України, пропонує необмеженому колу осіб (надалі – Замовник), з іншої сторони, а 
разом – Сторони, укласти даний Договір публічної оферти про надання навчальних 
послуг (надалі – Договір) на нижчевикладених умовах:   
 

1. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ТА ТЕРМІНИ: 
1.1. Виконавець – фізична особа-підприємець, яка надає Замовнику навчальні 
послуги відповідно до обраної та оплаченої ним програми. 
1.2. Замовник – будь-яка фізична особа, яка досягла повноліття відповідно до 
законодавства України та прийняла публічну оферту Виконавця, викладену у даному 
Договорі.  
1.3. Оферта – пропозиція Виконавця про надання навчальних послуг, викладена в 
даному Договорі, що адресована необмеженому колу осіб. 
1.4. Акцепт – повне та безумовне прийняття Замовником умов оферти, що 
відбувається шляхом здійснення дій, передбачених даним Договором. 
1.5. Послуги – навчальні послуги, що надаються Виконавцем в онлайн режимі з 
метою передачі інформації, методик та практики для підвищення рівня знань за 
професійними стандартами Нової української школи.  
1.6. Програма – інформація, яка містить перелік, теми, строки та вартість Послуг, 
що надаються Виконавцем. 
1.7. Сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет, що знаходиться за адресою 
https://training.gocamps.com.ua/, яка є офіційним джерелом інформування Замовника 
про Виконавця, перелік Послуг, порядок, розміри їх оплати тощо.  
1.8. Даний Договір є публічною офертою відповідно до статей 633, 634, 641 
Цивільного Кодексу України, а особа, що здійснює акцепт даної оферти стає 
Замовником відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України. 
1.9. Вчинення Замовником дій у вигляді реєстрації на Сайті та проставляння 
відмітки в спеціально призначеному для цього полі на Сайті, а також наступної оплати 
вартості Послуг згідно умов цього Договору, підтверджує факт повного і безумовного 
прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору. 
1.10. Приймаючи умови даного Договору, Замовник  також підтверджує, що до 
укладення Договору, він повністю та належним чином ознайомився з усіма його 
положеннями. 
1.11. Сторони надають взаємні гарантії своєї правоздатності та дієздатності, 
необхідні для укладення та виконання цього Договору. 
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
2.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов'язується 
надати Замовнику Послуги за обраною Програмою, а Замовник зобов'язується 
прийняти зазначені Послуги та оплатити їх.  
2.2. Перелік Програм Виконавця, їх опис, строки, тривалість, вартість та інша 
інформація вказується на Сайті Виконавця. 
2.3. Послуги надаються Виконавцем в онлайн режимі за допомогою сервісів 

Zoom, Padlet, Discord, Kahoot! та інших альтернативних сервісів, обраних Виконавцем. 
 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 



3.1. Виконавець зобов'язаний надати Послуги на умовах, зазначених в цьому 
Договорі, а саме: 
3.1.1. надати Послуги у онлайн режимі за допомогою залучених експертів та тренерів; 
3.1.2.  надати Замовнику доступ до інформаційних матеріалів, в т.ч. відеозаписів, за 
обраною Програмою на хмарному сховищі Виконавця та/або направити такі матеріали 
на електронну пошту Замовника; 
3.1.3. організувати своєчасне надання інформації, необхідної Замовнику для 
самостійної роботи;  
3.1.4. організувати виконання Замовником в онлайн режимі тестового завдання по 
завершенню обраної Програми; 
3.1.5. надати Замовнику сертифікат про проходження обраної Програми за умови 
успішного виконання завдань передбачених програмою; 
3.1.6. забезпечувати якість наданих Послуг; 
3.1.7. при неможливості надати Послуги, негайно, але не пізніше ніж за 24 години до 
надання Послуг, повідомити про це Замовника на його електронну адресу; 
3.1.8. інформувати Замовника про правила, вимоги та зміст Послуг, що будуть 
надаватися за цим Договором. 
3.2. Виконавець має право скасувати заняття, що відбувається в рамках надання 
Послуг, попередивши Замовника про це на електронну адресу, не пізніше ніж за 24 
години до початку такого заняття. У такому разі скасоване заняття підлягає 
перенесенню на іншу визначену Виконавцем дату. 
3.3. Замовник зобов'язаний: 
3.3.1. здійснити реєстрацію на Сайті Виконавця, заповнивши всі необхідні поля 
відповідної форми (анкети), та проставивши відмітку в спеціально призначеному для 
цього полі на Сайті;  
3.3.2. Надати Виконавцю інформацію, заповнивши на Сайті надану останнім анкету. 
Така інформація включає ПІБ, номер телефону, адресу електронної пошти, дані про 
місце роботи, регіон проживання тощо та використовується Виконавцем виключно з 
метою надання Послуг за цим Договором. Для підтвердження спеціального статусу 
Замовника, останній зобов’язується також надати копії документів, що підтверджують 
заявлений ним статус;  
3.3.3. Оплатити Послуги в порядку і в строки, передбачені цим Договором. 
3.4. Замовник має право отримати Послуги в порядку, визначеному даним 
Договором. 
 

4. ОПЛАТА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЇХ ПРИЙМАННЯ 
4.1. Вартість Послуг, обраних Замовником, зазначається на Сайті. 
4.2. Замовник сплачує Виконавцю суму попередньої оплати у повному розмірі 
вартості Послуг не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до початку обраної 
Програми.  На Сайті Виконавця містяться умови надання знижки на вартість Послуг. У 
разі дотримання Замовником таких умов, знижка буде застосована автоматично при 
розрахунку остаточної вартості Послуг. 
4.3. Внесення попередньої оплати Замовником вважається наданням додаткової 
згоди на укладення цього Договору та отримання Послуг. Попередня оплата не 
підлягає поверненню, у разі відмови Замовника від Послуги (окрім випадків, 
передбачених в пунктах 4.5 - 4.7. Договору). У разі несплати суми попередньої оплати 
у визначений даним Договором строк, заявка на отримання Послуг відповідно до 
обраної Програми анулюється, окрім випадків, окремо узгоджених Сторонами. 
4.4. Перераховані Замовником кошти за надані Послуги, які частково не були 
використані по причині пропуску навчання з обраної Програми, поверненню Замовнику 
не підлягають. 
4.5. У разі виникнення непередбачуваних обставин, пов'язаних із здоров'ям 
Замовника, які унеможливлюють отримання ним Послуг, та при наявності належно 
оформленого підтверджуючого документа, Виконавець зобов'язується зарахувати 



сплачену Замовником вартість Послуг на іншу Програму (за відповідною домовленістю 
з Замовником). 
4.6. У разі виникнення у Виконавця непередбачуваних обставин, пов'язаних із 
технічними несправностями (відсутність електрики, відсутність доступу до Інтернету, 
несправність обладнання), які унеможливлюють отримання ним Послуг по обраній 
Програмі, Виконавець зобов’язується надати доступ до запису трансляції та до 
навчальних матеріалів і тестового завдання по завершенню Програми.  
4.7. У разі скасування Виконавцем оплаченої Замовником Послуги, сума оплати 
може бути перенесена на іншу обрану Замовником Програму або відшкодована 
Замовнику у повному обсязі. 
4.8. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий 
рахунок Виконавця.  
4.9. Оплата вартості Послуг здійснюється Замовником в національній валюті 
України наступними способами (на вибір Виконавця): шляхом перерахування коштів на 
рахунок Виконавця, зазначений у направленому на оплату рахунку, або за допомогою 
заповнення відповідної  платіжної форми на Сайті. 
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1. У разі порушення Замовником умов цього Договору, Виконавець залишає за 
собою право достроково в односторонньому порядку припинити надання послуг 
Замовнику без повернення коштів за невикористані Послуги.  
5.2. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору Сторони 
несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні 
законодавством. 
 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються 
шляхом переговорів між Сторонами. 
6.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 
вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Україні законодавства. 
 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПРИПИНЕННЯ 
7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту прийняття 
Замовником умов цього Договору та діє протягом строку дії обраної та оплаченої 
Виконавцем Послуги. 
7.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 
його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 
7.3. Дострокове розірвання цього Договору можливе за взаємною згодою Сторін, 
шляхом підписання Сторонами додаткової угоди до цього Договору або за ініціативою 
однієї зі Сторін, у випадку, коли інша Сторона припускає порушення своїх зобов’язань і 
це підтверджується належними доказами. 
7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього 
Договору. Зазначені зміни публікуються Виконавцем на Сайті шляхом розміщення 
нової редакції Договору. 
7.5. Якщо Замовник не погоджується з внесеними змінами до цього Договору, 
Замовник зобов'язаний повідомити про це Виконавця на адресу електронної пошти, 
вказану в цьому Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з моменту  публікації 
таких змін на Сайті. У такому випадку цей Договір вважається припиненим з ініціативи 
Замовника. Якщо Замовник не повідомить Виконавця про свою незгоду зі змінами умов 
цього Договору, вважається, що Замовник згоден з внесеними Виконавцем змінами до 
цього Договору.  
7.6. У разі внесення змін до цього Договору, такі зміни вступають в силу з моменту 
опублікування нової редакції цього Договору на Сайті, якщо інший строк набрання 
чинності змінами не визначений додатково при їх публікації. 



7.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством України. 
 

8. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 
8.1. Замовник, шляхом підписання Договору, надає Виконавцю свою добровільну 
згоду на: 

 обробку будь-яким способом будь-яких наданих Замовником (своїх) 
персональних даних в цілях підтримки контактів між Сторонами з приводу 
виконання умов цього Договору, забезпечення реалізації господарсько-
правових відносин Сторін цього Договору; 

 включення своїх персональних даних у бази персональних даних Виконавця 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

8.2. При укладанні Договору, Замовник передає Виконавцю інформацію та відомості 
про себе (надалі – «Персональні дані»), згідно з якими можна його ідентифікувати 
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Сторони дійшли 
згоди, що Виконавець має право обробляти Персональні дані виключно з метою 
виконання цього Договору, а також у випадках, передбачених чинним законодавством 
України. 
8.3. Виконавець зобов’язується обробляти Персональні дані Замовника, 
забезпечуючи такий же рівень їх захисту, як і своїх персональних даних, при цьому 
зберігаючи конфіденційність і безпеку при їх обробці і забезпечуючи належний рівень їх 
захисту відповідно до вимог законодавства України. 
8.4. Будь-яка інформація, отримана Сторонами у зв'язку з виконанням Договору, у 
тому числі отримана однією Стороною від іншої Сторони, є конфіденційною. Сторони 
зобов’язуються забезпечити контроль за дотриманням умов конфіденційності. 
8.5. Сторони погоджуються не розкривати та не розголошувати повністю чи 
частково інформацію, що є конфіденційною, а також не передавати інформацію з 
питань, пов'язаних з виконанням цього Договору, без письмової згоди іншої Сторони, 
за винятком випадків, визначених чинним законодавством України, 
 

9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому 
числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього 
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення 
Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні 
законодавства, а також застосованими до таких правовідносин звичаями ділового 
обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 
9.2. Укладанням цього Договору Замовник надає Виконавцю згоду на здійснення, у 
т.ч. подальше зберігання, фото та відео зйомки Замовника під час надання Послуг, 
передбачених цим Договором, а також на використання фото та відео із зображенням 
Замовника в творах, в тому числі аудіовізуальних творах, і інших матеріалах, в тому 
числі рекламних матеріалах, під час онлайн трансляції, на вибір Виконавця без 
додаткового погодження з Замовником, включаючи, але не обмежуючись, шляхом 
публічного показу, відтворення та поширення будь-яким способом зазначених вище 
зображень Замовника (або їх фрагментів) або творів, що містять зображення 
Замовника, у тому числі в мережі Інтернет на веб-ресурсах, зокрема на YouTube, без 
виплати Замовнику будь-якої винагороди. 
9.3. Всі виключні майнові права інтелектуальної власності на об'єкти права 
інтелектуальної власності, створені в процесі надання Послуг за цим Договором або які 
виникають в результаті виконання цього Договору, повністю належать Виконавцю 
протягом усього строку дії таких прав відповідно до законодавства України і 
поширюються на територію всього світу. 



9.4. Після укладання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові 
домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають 
юридичну силу. 
9.5. Сторони погодились, що всi терміни, використані у Договорі є зрозумілими для 
Сторін і не потребують додаткового тлумачення. 
9.6. Замовник несе повну відповідальність за правильність вказаних ним при 
реєстрації на Сайті реквізитів та зобов'язується своєчасно повідомляти Виконавця на 
електронну пошту про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних 
із цим несприятливих наслідків.  
9.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 
термінології у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по 
одному для кожної зі Сторін. 
9.8. Остання дата оновлення Договору:  «03» лютого 2021 р., м. Київ, Україна. 
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