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ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ З 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ АДВОКАТІВ 

 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжнародний інститут «Актіо-

експерт», що зареєстроване та діє відповідно до законодавства України і надалі 

іменується «Виконавець», в особі директора Максимова Владислава 

Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, публікує цей 

Публічний договір (надалі – Договір) про надання фізичним особам (надалі – 

«Замовник», «Замовники») передбачених цим Договором послуг. 

Замовник і Виконавець при згадуванні разом надалі іменуються «Сторони». 

Цей Договір є публічним договором відповідно статті 633 Цивільного кодексу 

України, публікація (розміщення) тексту цього Договору є пропозицією 

(офертою) про його укладання.  

 

Предмет Договору 

1. Виконавець, маючи виданий Центром акредитації Вищої школи 

адвокатури Національної асоціації адвокатів України Сертифікат про акредитацію 

оператора підвищення кваліфікації адвокатів за №000011, зобов’язується надати 

Замовнику інформаційно-консультаційну послугу з підвищення кваліфікації 

адвокатів (надалі – Послуга) шляхом організації і проведення заходу з 

підвищення кваліфікації адвокатів, обрати який Замовник може самостійно 

(детальна інформація про захід, а саме тема заходу, ведучий/ведучі, дата, час та 

місце проведення, кількість балів, вартість тощо, містяться за посиланням, 

зокрема: https://www.actio.expert/navchalni-zahodi). 

 

Укладання Договору 

2. Підтвердженням повного та безумовного акцептування пропозиції 

(оферти), яка міститься в цьому Договорі, є реєстрації Замовника на участь в 

певному заході підвищення кваліфікації адвокатів, що проводиться Виконавцем і 

наступна оплата Замовником або оплата третьою особою в інтересах Замовника 

обраної Замовником Послуги. Така оплата здійснюється у безготівковій формі 

шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Виконавця. 

Датою укладання Договору вважається дата зарахування повної суми такої 

оплати на банківський рахунок Виконавця.  

3. Цей Договір з моменту укладання регулює відносини Сторін щодо 

отримання виключно одної Послуги (тобто Послуги, яка надаватиметься в рамках 

того заходу підвищення кваліфікації адвокатів, на який Замовник 

зареєструвався). 

 

Зобов’язання і права Сторін 

4. Виконавець зобов’язаний: 

- належним чином виконувати умови цього Договору; 

- забезпечити Замовникові належну якість надання Послуги; 

- в розумних межах сприяти Замовникові у належному отриманні сплаченої 

Замовником Послуги;  

https://www.actio.expert/navchalni-zahodi


2 

 

- негайно повідомити Замовника про будь-які зміни щодо сплаченої 

Замовником Послуги. 

5. Замовник зобов’язаний: 

- належним чином виконувати умови цього Договору; 

- дотримуватись громадського порядку під час надання Послуги. 

7. Виконавець має право на зважену та коректну поведінку Замовника при 

отриманні Замовником Послуги. 

8. Замовник має право на належну якість Послуги. 

 

Відповідальність Сторін 

9. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони 

несуть відповідальність згідно законодавства України. 

10. Виконавець не несе відповідальності за можливі дії/бездіяльність Вищої 

школи адвокатури Національної асоціації адвокатів України щодо зарахування 

Замовникові вирішених тестових завдань та/або нарахування Замовникові балів 

у рахунок підвищення кваліфікації. 

11. Неявка Замовника, так само як і несвоєчасна явка Замовника на 

відповідний захід, в рамках якого надається Послуга, не буде вважатись 

Сторонами невиконанням зобов’язань Виконавця за цим Договором і не утворює 

підстав для повернення коштів, сплачених Замовником відповідно цього 

Договору. Такі кошти за погодженням Сторін можуть бути зараховані як оплата 

за іншу Послугу, яка буде пропонуватись Виконавцем. 

12. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове 

невиконання умов цього Договору, якщо це невиконання було наслідком 

обставин непереборної сили (форс мажору), які підтверджуються у 

встановленому законодавством України порядку. 

 

Вирішення спорів 

13. Всі спори та суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, 

а у випадку недосягнення порозуміння на таких переговорах – в судовому 

порядку.  

 

Припинення Договору 

14. Зобов’язання Виконавця за цим Договором є виконаними з моменту 

закінчення надання оплаченої Замовником Послуги. Закінченням надання 

Замовникові оплаченої Замовником Послуги є закінчення відповідного заходу 

підвищення кваліфікації адвокатів, в рамках якого така Послуга надається. Цей 

Договір припиняється виконанням з моменту закінчення надання оплаченої 

Замовником Послуги, крім зобов’язань. Передбачених пунктом 15 цього 

Договору. 

15. Після надання Послуги Виконавець надає Замовникові два примірники 

підписаних Виконавцем Актів прийому-передачі наданої Послуги, а Замовник 

зобов’язується по можливості негайно, але у будь-якому випадку не пізніше 

трьох календарних днів з моменту такого надання, підписати надані примірники 

і один з них передати Виконавцеві. 

 

Положення щодо захисту персональних даних 
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16. З моменту укладання цього Договору Сторони відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» дають свою згоду на обробку своїх 

персональних даних. 

17. Замовник надає згоду на обробку своїх персональних даних лише в 

обсязі необхідному для отримання Послуги за цим Договором. 

18. Метою обробки та використання персональних даних Замовника за цим 

Договором є внесення їх до відповідної бази персональних даних, передача цих 

даних Вищій школі адвокатури Національної асоціації адвокатів України для 

сприяння Замовникові у отриманні балів у рахунок підвищення кваліфікації. 

19. Замовник дає свою згоду отримувати час від часу на адресу електронної 

пошти, вказану при реєстрації на участь в заході, листи з інформацією про нові 

продукти Виконавця та спеціальні пропозиції. 

20. Замовник може в будь-який час відмовитися від отримання листів з 

інформацією про нові продукти Виконавця та спеціальні пропозиції. 

 

Інші положення 

21. Обмін інформацією між Сторонами може проводитись як безпосередньо, 

так із застосуванням телефонного зв’язку та/або листування по електронній 

пошті. 

22. Укладанням цього Договору Замовник безумовно підтверджує, що 

обізнаний із Порядком підвищення кваліфікації адвокатів в чинній на дату 

укладання цього Договору редакції. 

 
Виконавець:  

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Міжнародний інститут «АКТІО-ЕКСПЕРТ» 

(платник податку на прибуток підприємств на загальних підставах, 
платник ПДВ) 

Місцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36-Б, 
літера А2 
Код за ЄДР: 22972459 

Платіжні реквізити: п/р IBAN: UA143808050000000026005620256 UAH в АТ 
«Райффайзен Банк АВАЛЬ», МФО 380805 

Тел. (044) 377-77-60 
 
 

Директор 
В.В. Максимов 

 


