
 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ОФЕРТА) № 1 

про Проведення конференції  

м. Київ           12 серпня 2020 року 

 
Ця Угода є Публічним договором відповідно до ст. 633 ЦК України і має відповідну юридичну силу. 

 

Відповідно до ст. 642 ЦК України повним і беззастережним прийняттям умов цієї Угоди (Публічного договору), є 

здійснення фізичною особою (далі - Замовник) благодійного внеску в рахунок організатора науково-практичній 

міжнародній конференції Громадській організації «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ МЕДИЦИНИ», (Далі - 

Виконавець), в особі Голови Лимаревой Лариси Павлівни, що діє на підставі Статуту.  

 

Участь у науково-практичній міжнародній конференції передбачає згоду особи, яка сплачує благодійний внесок, з 

правилами та іншими умовами співпраці, викладеними в даному документі на момент участі у конференції. 

 

1. Предмет Договору 
1.1. Виконавець зобов'язується надати можливість Замовнику, а Замовник прийняти участь у науково-практичній 

медичній онлайн-конференції, що іменується надалі в тексті – «Конференція», з метою підвищення професійного і 

кваліфікаційного рівня Замовника. 

1.2. Конференція транслюватиметься на платформі WEB-conference service (http://video.e-registration.com.ua/). 

Перейти на сайт трансляції можна пройшовши реєстрацію на сайті Виконавця mam.net.ua. 

 

2. Вартість благодійного внеску та порядок розрахунків 
2.1. Вартість благодійного внеску за участь у науково-практичній конференції, або за участь в одному майстер 

класі Виконавця визначається Сторонами у розмірі 200,00 гривень (Двісті гривен 00 копійок), без ПДВ. 

2.2. Вартість благодійного внеску за участь у науково-практичній конференції і в двох майстер класах Виконавця 

визначається Сторонами у розмірі 480,00 гривень (Чотириста вісімдесят гривен 00 копійок), без ПДВ. 

2.3. Всі розрахунки за цим Договором здійснюються Замовником в національній валюті України шляхом 
безготівкового переказу грошових коштів на банківський рахунок Виконавця, вказаний в цьому Договорі. 

2.4. Сплата благодійного внеску  повинна бути здійснена в день реєстрації участі в конференції Замовника. При 

оформленні Замовником платіжних документів необхідно обов'язково посилатися на даний публічний договір. 

 

3. Обов’язки Сторін 

3.1. Замовник зобов’язаний: 

3.1.1. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату благодійного внеску відповідно до п. 2.1., 2.2. цього 

Договору. 

3.2. Замовник має право: 

3.2.1. Взяти участь в конференції, отримати всю необхідну інформацію на сайті Виконавця. 

3.3. Виконавець зобов’язаний: 
3.3.1. Не пізніше як за 5 робочих днів до дати проведення Заходу повідомити Замовника про адресу його 

проведення, а також надати іншу необхідну інформацію на сайті Виконавця. 

3.3.2. Забезпечити якість проведення конференції відповідно до вимог, які узгоджених Сторонами. 

3.3.3. Забезпечити отримання необхідних дозволів, якщо такі дозволи необхідні для проведення конференції, 

передбачених цим Договором. 

3.4. Виконавець має право: 
3.4.1. Справжнім досягнуто згоду і розуміння, що Виконавець діє в зв'язку з даним Договором в якості 

незалежного виконавця і не уповноважений укладати будь-який контракт або приймати на себе будь-який борг, 

зобов'язання або відповідальність від імені Замовника. Виконавець має право використовувати, незалежних виконавців 

для проведення конференції, які повинні бути надані згідно з цим Договором. При цьому Виконавець несе всю повноту 

відповідальності за всі свої зобов'язання за цим Договором, контролює умови проведення конференції і виконання 

організаційний робіт третіми особами і несе повну відповідальність перед Замовником в разі їх неналежного виконання 
та звільняє Замовника від відповідальності за недбалість і халатність, допущену субпідрядниками Виконавця. 

Субпідрядники Виконавця несуть всю повноту відповідальності за всі свої зобов'язання перед Виконавцем. 

 

4. Проведення конференції  

4.1. Проведення конференції - проведення Заходу, за умови сплати на рахунок Виконавця грошових коштів 

відповідно до ст. 2 цього Договору. 

4.2. Виконавець забезпечує проведення конференції у повній відповідності з п. 1.1. цього Договору та з урахуванням 

умов, передбачених цим Договором. 

4.3. Виконавець вчасно інформує Замовника про можливі зміни умов проведення конференції через причини, що 

від нього не залежать на сайті Виконавця. 

4.4. Відсутність Замовника на Заході не є підставою для повернення благодійного внеску. 
 

 

5. Відповідальність сторін 
5.1. За невиконання положень Договору та порушення зобов'язань Сторони несуть відповідальність відповідно до 

чинного законодавства України. 

 



 

6. Порядок вирішення суперечок 
6.1. Всі суперечки та розбіжності, що виникають між Сторонами в ході виконання зобов’язань за цим Договором 

або у зв'язку з ним, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. 

6.2. В разі неможливості їх врегулювання шляхом переговорів, у т.ч. при настанні форс-мажору, всі спори та 

суперечки підлягають вирішенню у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 

7. Форс-мажор 
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань по цьому 

Договору у випадках, коли мають місце форс-мажорні обставини, такі як: пожежа, повінь, землетрус або інше стихійне лихо, 

війна, військові дії будь-якого роду, терористичні акти, проголошення урядом України дефолту,  а також інші обставини, 

які не могли бути передбачені чи відвернуті Сторонами, включаючи прийняття закону та/чи іншого нормативного акту, або 

акту ненормативного характеру, прийнятого органом державної влади чи місцевого самоврядування, який забороняє чи 

обмежує будь-яку дію Сторони, передбачену Договором. Дія форс – мажорних обставин має бути підтверджена довідкою 

Торгово – промислової палати України. 

Виникнення форс-мажорних обставин продовжує строки виконання зобов’язань по Договору на період, що дорівнює 

строку дії форс-мажорних обставин. Сторона зобов’язана протягом 10 календарних днів з моменту виникнення таких 

обставин повідомити іншу Сторону про форс-мажорні обставини.  

 

8. Строк дії Договору 
8.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками та скріплення печатками 

Сторін та діє до 31.12.2022 р. 

8.2 Виконавець має право розірвати цей Договір у разі ненадходження або несвоєчасного надходження оплати 

відповідно до п. 2.1. цього Договору. В такому разі договір вважається розірваним з моменту отримання Замовником 

повідомлення про розірвання. 
 

9 Інші умови 
9.1 Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової 

згоди іншої Сторони, за виключенням випадків, передбачених Договором 

9.2 Визнання будь-якого з положень цього Договору недійсним, незаконним, жодним чином не впливає на дійсність 

чи юридичну силу інших положень цього Договору. 

9.3 В усьому іншому, що не передбачене даним Договором, Сторони керуватимуться чинним законодавством 

України.    

9.4 Виконавець має статус не платника податку на прибуток. 

9.5 Замовник має статус фізичній особи.   

 
 

10 Юридичні адреси і реквізити Сторін: 

Виконавець 

ГО «МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ МЕДИЦИНИ» 

 

04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, буд. 11, офіс 507 

ЄДРПОУ 42091823   

п/р IBAN UA53 305299 00000 2600 3026 2135 92  

в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. Києві  

МФО 305299  

 

Голова 

 Лимарева Л.П. 

М.П. 

 

 Замовник 

 

 


