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ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЛІГАЛ ХАЙ СКУЛ» на укладення 

Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг 

І. Загальні положення. 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІГАЛ ХАЙ СКУЛ» (надалі по тексту 

– «ТОВ «ЛІГАЛ ХАЙ СКУЛ» та/або «Організатор») відповідно до статей 638 та 

641 Цивільного кодексу України оголошує Публічну пропозицію на укладення 

Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг (надалі по тексту – 

«Договір») з метою встановлення з юридичними особами, фізичними особами-

підприємцями та фізичними особами (надалі по тексту – «Клієнт») договірних 

відносин. 

2. Ця Публічна пропозиція набирає чинності з дня її розміщення на офіційній 

інтернет сторінці ТОВ «ЛІГАЛ ХАЙ СКУЛ» за адресою: https://lhs.net.ua/ (надалі 

по тексту – «Офіційна інтернет сторінка»), а для Клієнта – з моменту акцепту цієї 

Публічної пропозиції та діє до дня офіційного оприлюднення Організатором 

повідомлення про відкликання цієї Публічної пропозиції в цілому чи в частині на 

Офіційній інтернет сторінці. 

3. Ця Публічна пропозиція не є публічним договором у розумінні статті 633 

Цивільного кодексу України. 

4. Укладення Договору є акцептування цієї Публічної пропозиції (приєднання до 

Договору), що здійснюється Клієнтом шляхом замовлення та оплати 

інформаційно-консультаційних послуг через Офіційну інтернет сторінку. 

5. Приєднання Клієнтів до Публічної пропозиції відбувається в цілому, Клієнт не 

може запропонувати свої умови Договору. 

6. Укладаючи Договір, Сторони беруть на себе всі зобов’язання та набуваються усіх 

прав, передбачених умовами Договору. 

7. Оплачуючи інформаційно-консультаційні послуги з використанням Офіційної 

інтернет сторінки, Клієнт беззастережно підтверджує, що на час укладання 

Договору Клієнт ознайомився з повним текстом Договору, повністю зрозумів його 

зміст та погоджується з усіма умовами, а також безумовно стверджує, що не 

позбавляється будь-яких прав, які має звичайно, а Договір не містить умов, які є 

для нього обтяжливими у будь-якому сенсі. 

8. Акцептуючи цю Публічну пропозицію, Клієнт погоджується, що Організатор має 

право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, 

повідомлячи про це Клієнта опублікуванням тексту таких змін (тобто нової 

редакції Договору чи відповідної його частини) на Офіційній інтернет сторінці. 

Вказані зміни набирають чинності з часу їх опублікування на Офіційній інтернет 

сторінці та стають невід’ємною частиною Договору і є обов’язковими до 

виконання для Сторін. З часу опублікування на Офіційній інтернет сторінці 

повідомлення про внесення змін до Договору, Клієнт вважається таким, 

щоознайомивсязтекстом таких змін та погоджує внесення вказаних змін до 

Договору. 

9.  Зміни до Договору є прийнятними та погодженими Клієнтом (відповідно частини 

третьої статті 205 Цивільного кодексу України), якщо протягом 7 (семи) робочих 

https://lhs.net.ua/


днів із дня набрання ними чинності Клієнт не повідомить Організатора про 

розірвання Договору. 

10. Клієнт погоджується з тим, що розміщення змін до Договору на Офіційній 

інтернет сторінці є належним виконанням обов’язку щодо додержання форми та 

порядку повідомлення Клієнта про зміни до Договору. 

11. Клієнт бере на себе ризик та обов’язок самостійно відстежувати наявність 

повідомлень про зміни до Договору. 

12. Сторони зобов’язуються без зволікань письмово інформувати одна одну про 

обставини, які мають значення для виконання умов Договору, у тому числі про 

зміну адрес та банківських реквізитів, перейменування Сторін, прийняття рішення 

про ліквідацію, реорганізацію або початок процедури банкрутства однієї із Сторін, 

прийняття рішення щодо визнання Клієнта неплатоспроможним у строк не пізніше 

п’яти календарних днів із дня прийняття такого рішення. 

13. Сторони підтверджують, що уклали Договір, у тому числі на підставі принципу 

свободи договору, визначеного статтями 6 та 627 Цивільного кодексу України. 

Сторони також підтверджують, що цей Договір не виключає/не обмежує 

відповідальність за порушення зобов’язань жодної із Сторін. 

14. Клієнт підтверджує, що Договір не містить будь-яких обтяжливих умов для нього і 

є прийнятним у цілому з усіма умовами в редакції Організатора. 

15. Зміст Публічної пропозиції: 

  



ДОГОВІР 

про надання інформаційно-консультаційних послуг 

м. Київ «__» _______ 20__р. 

 

1.1. За даним Договором Організатор бере на себе зобов’язання надати інформаційно-

консультаційні послуги Клієнту на заході з підвищення кваліфікації юристів в межах школи, яка 

обрана Клієнтом за програмою,  яка розміщена на Офіційній інтернет сторінці:https://lhs.net.ua/, 

а Клієнт зобов’язується прийняти надані послуги та оплати їх у порядку та на умовах визначених 

Договором. 

1.2. Дата та місце проведення заходу з підвищення кваліфікації юристів вказується Організатором 

на Офіційній інтернет сторінці:https://lhs.net.ua/. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Організатор зобов’язаний: 

2.1.1. Належним чином виконувати умови цього Договору. 

2.2. Надати Клієнту інформаційно–консультаційні послуги на заході з підвищення кваліфікації 

юристів на теми та у форматі (участь у залі, онлайн, тощо), які обрані Клієнтом на Офіційній інтернет 

сторінці:https://lhs.net.ua/. 

2.2.1. Якщо Клієнт не може своєчасно прибути на захід з підвищення кваліфікації юристів і взяти у 

ньому участь, надати Клієнту матеріали Заходу. Зокрема, у день проведення Заходу,посилання на 

онлайн трансляцію Заходу буде доступно Клієнту в особистому кабінеті Клієнта на Офіційній 

інтернет сторінці:https://lhs.net.ua/. А також, на протязі 3-х днів після закінчення Заходу відео запис 

Заходу буде доступний Клієнту в особистому кабінеті Клієнта на Офіційній інтернет 

сторінціhttps://lhs.net.ua/. 

2.2.2. Дотримуватися вимог конфіденційності. 

2.3. Організатор має право: 

2.3.1. На отримання винагороди у порядку та на умовах визначених даним Договором. 

2.3.2. На отримання від Клієнта повної інформації, яка стосується участі Клієнта у Заході з 

підвищення кваліфікації юристівта іншу інформацію, яка стосується предмету Договору. 

2.4. Клієнт зобов’язаний: 

2.4.1. Належним чином виконувати умови цього Договору. 

2.4.2. Оплачувати свою участь у заході з підвищення кваліфікації юристів у порядку та на умовах 

визначених даним Договором. 

2.4.3. За 10 календарних днів до проведення заходу з підвищення кваліфікації юристів забезпечити 

Організатора достовірною інформацією про Клієнта (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, контактні 

дані), участь якого необхідно забезпечити у Заході з підвищення кваліфікації юристів. 

2.4.4. Дотримуватися вимог конфіденційності. 

2.5. Клієнт має право: 

2.5.1. Вимагати від Організатора виконання зобов’язань за цим Договором в обсягах та строки, які 

встановлені Договором. 

2.5.2. Одержувати від Організатора інформацію про хід виконання Договору. 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Ціна Договору визначається виходячи із вартості інформаційно-консультаційних послуг, які 

вказані на Офіційній інтернет сторінці:https://lhs.net.ua/. 

3.2. Клієнт переказує грошові кошти, визначені п. 3.1. цього Договору, шляхом безготівкового 

переказу відповідних грошових коштів на банківський рахунок Організатора. 

3.3. Зобов’язання Клієнта, щодо оплати, вважаються виконаними з моменту зарахування 

відповідних грошових коштів на банківський рахунок Організатора. 

3.4. Якщо Клієнт не зможе своєчасно прибути на захід з підвищення кваліфікації юристів і взяти у 

ньому участь, сплачені Організатору кошти за участь у ЗаходіКлієнту не повертаються. 

3.5. В день проведення заходу з підвищення кваліфікації юристів, Організатор передає Клієнту 

оригінал акту у 2 (двох) примірниках. Акт готується Організатором. 

3.6. Клієнт зобов’язаний, протягом 5 днів з моменту отримання акту, підписати такий акт, 

завірити його власною печаткою (у разі наявності) та направити засобами поштову зв’язку один 

примірник Організатору або надати свої письмові  заперечення до такого акту. 

3.7. У разі якщо Клієнт протягом 5 (п’яти) днів з моменту отримання акту не направить 

Організатору засобами поштового зв’язку підписаний та завірений печаткою(у разі наявності) акт або 

свої письмові заперечення щодо акту, такий акт вважається підписаним Сторонами. 

https://lhs.net.ua/
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть 

відповідальність згідно законодавства України. 

4.2. Всі спори та суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів на основі взаємних 

поступок. 

4.3. У разі якщо Сторони у результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо 

розбіжностей, що виникли, а також якщо одна із Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір 

вирішується у судовому порядку, встановленому законодавством України. 

5. ФОРС МАЖОР 

5.1. 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. 

5.2. Документ, виданийвідповідною торгово-промисловою палатою або іншим компетентним 

органом є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії обставин непереборної сили (форс 

мажору). 

5.3. Під обставинами непереборної сили маються на увазі будь-які обставини, що перешкоджають 

Стороні виконувати свої зобов’язання за цим договором, і що знаходяться поза розумним контролем 

Сторони, включаючи стихійні лиха, пожежу, вибух, повінь, землетрус, епідемію, війну або воєнні дії, 

окупацію, громадські непорядки, страйки, природні або штучні катастрофи та інші. 

5.4. Якщо обставини форс-мажору триватимуть понад 60 днів, то кожна Сторона має право 

достроково розірвати цей договір, і при цьому ні одна із Сторін не буде мати право на 

 відшкодування збитків. 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ 

6.1. Кожна із Сторін зобов’язується зберігати конфіденційність фінансової, комерційної, правової 

та іншої інформації, яка була отримана Сторонами у процесі виконання цього Договору, крім 

випадків передбачених законодавством. 

6.2. Взаємовідносини Сторін врегульовані цим договором здійснюються на принципі 

нерозголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації, отриманої Сторонами у процесі 

виконання умов цього Договору, крім випадків передбачених законодавством. 

6.3. Під термінами «комерційна таємниця» та «конфіденційна інформація» у цьому Договорі 

розуміється як документована, так і недокументована інформація, яка містить: 

6.3.1. Будь-яку інформацію про предмет цього договору та про прийняття на себе Сторонами 

зобов’язань. 

6.3.2. Дані про загальну ціну договору. 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ 

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту акцепту Публічної пропозиції Клієнтом та діє 

протягом строку дії Публічної пропозиції. 

7.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторін від відповідальності за порушення 

зобов’язання, яке мало місце під час дії Договору. 

7.3. У разі дострокового розірвання цього Договору, Клієнту, за його письмовою заявою, 

проводиться повернення невикористаних грошових коштів. Сума невикористаних коштів 

розраховується пропорційно до фактично наданих послуг. Організатор здійснює повернення 

грошових коштів протягом 30 календарних днів здня отримання відповідної заяви Клієнта. 

Повернення грошових коштів здійснюється за наступною формулою: 

Розрахунок суми, яка підлягає поверненню згідно п. 7.3. Договору визначається за наступною 

формулою сплачена Клієнтом сума - Кількість відвіданих модулів * 1200грн. (1 дня навчання). 

 

8. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

8.1. Після укладення цього Договору усі попередні переговори щодо нього, листування, попередні 

договори і протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають 

юридичну силу. 

8.2. Обмін інформацією між Сторонами може проводитись безпосередньо, або із застосуванням 

телефонного, телеграфного, факсимільного зв’язку, шляхом листування або повідомлення по 

електронній пошті. Факсові, скан-копії документів мають юридичну силу до моменту надання їх 

оригіналу. При цьому відповідальність за достовірність інформації, що міститься у цих документах, 

несе Сторона, що передає документ. 

8.3. Сторони погодились, що укладенням цього Договору та відповідно до Закону України «Про 

захист персональних даних», Клієнт, а також особа, яка діє від його імені, як суб’єкт персональних 

даних, дає свою згоду на збір, обробку і зберігання уповноваженими особами Організатора 



персональних даних Клієнта (особи, яка діє від його імені), що надані Клієнтом (особою, яка діє від 

його імені). 

8.4. Метою збору наданих Клієнтом (особою, яка діє від його імені) Організатору у межах даного 

Договору персональних даних є забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, 

податкових відносин та збору персональних даних у комерційних цілях. 

8.5. Заголовки у цьому Договорі вживаються виключно для зручності користування та не повинні 

впливати на тлумачення умов цього Договору. 

8.6. Про зміну власної поштової адреси, банківських та інших реквізитів Сторона повинна 

повідомити іншу Сторону Договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту виникнення 

відповідних змін. 

8.7. Програму навчань, а саме розклад проведення модулів може бути змінено Організатором в 

односторонньому порядку, в межах 2-х тижнів від графіку, зазначеному на Офіційній інтернет 

сторінці: https://lhs.net.ua/. Про зміни до розкладу Організатор повідомляє Клієнта за допомогою 

електронної пошти не менше ніж за тиждень до таких змін. 

8.8. Жодна із Сторін немає права передавати свої обов’язки за Договором третій особі без 

письмової згоди на те іншої Сторони. Організатор має право передавати право вимоги до Клієнта 

третім особам без погодження із останнім. 

8.9. Організатор є платником єдиного податку зі ставкою 5 % та не є платником ПДВ. 

9. РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

КЛІЄНТ ОРГАНІЗАТОР 

 ТОВ«ЛІГАЛ ХАЙ СКУЛ» 

Місцезнаходження: 08142, Києво-Святошинський 

район, с. Бобриця, вул. Набережна, будинок № 27 

Код ЄДРПОУ 41772231 

п/р UA 83 300658 0000026001030100528, у банку 

АТ "Піреус Банк МКБ", МФО 300658   

Є платником єдиного податку 

Не платник ПДВ 

 

________________ /________________/ 

Директор 

_________________Дябел Л. І. 

 


