
Щоговiр публiчноi оферти
про надання медичних послуг

м. Киiв

1. Загальнi положення.

1.1. товдриство з оБмЕжвною вцповIддльнIстю (ндш доктоь,
СДРПОУ З282502О, в особi Генерального директора Товариства ХлинiноТ Оксани

Володимирiвни, п{ о дiс на пiдставi Статуту Товариства, надалi iMeHoBaHa як

"Виконавець", публiку€ цю публiчну оферту про надання послуг.

1.2. Вiдповiдно до cTaTTi б4l Щивiльного Кодексу Украiни (далi  ЩК УкраТни) ланиЙ

документ, розмiщений в мережi IHTepHeT за адресою https:/ / doctors.com.ua/ , с публiчною

офертою, i в разi вчинення фiзичною особою дiй, якi свiдчать про ii акцепт, е обов'язковим

до виконання для Виконавця i цiсi фiзичноI  особи. Оплата Клiснтом послуг Виконавця е

повним i беззастерея(ним акцептом оферти, що вважасться рiвносильним укладеннЮ

договору на умовах) викладених в офертi.

2. Термiни що вживаються в даному договорi
1.3, У цiй офертi наведенi ния(че термiни вживаються у такому значеннi:

< < Медичний центр ТОВ (НАШ ДОКТОР>   медичниЙ заклад, що здiЙснюс медичну

практику на пiдставi лiцензiТ: Лiцензiя МОЗ Украiни серiя АЕ N9197197 дата прийняття та

номер рiшення про видачу лiцензiТ 13.06.2013 р. JФ24 дата видачi лiцензii 26.07.20\ЗР.

< < Клiент> >   фiзична особа, що уклаJIа на свою користь, або на користь iншоТ особи

(дитини) з Виконавцем договiр на умовах, що мiстяться в даному логоворi.
< Оферта>   публiчна пропозицiя Виконавця, адресована будьякiй фiзичнiй особi, укЛасТИ

з ним договiр про надання послуг (далi  < договiр> ) на iснуючих умовах, що мiстяться В

пропозицiТ.

< < Акцепт> >   повне i беззастереясне прийняття Клiентом умов оферти.

< < Правила поведiнки)  частина цього ,Щоговору, що с обов'язковою для Клiента При

користраннi послугами та пiдтверджена Клiентом згода на ik надання та дотримання.

< < Медична послуга>   за даним договором е лiкрання (терапевтичне, консультацiйне),

дiагностичнi, профiлактичнi заходи, або oKpeMi огляди пацiснта з видачею висновкiв чи

iнших документiв, огляди та обстеження.

< Пацiент> >  _ людина, яка отримуе медичну допомогу (медичне спостереження чи

здiйснюеться медична дiагностика)
< < План лiкування)) _ попереднiй порядок надання медичних послуг конкретному пацl€нту

iз зазначенням перелiку видiв медичних втру{ ань, кiлькостi та тривалостi ix здiйснення.

< < Персональнi данi пацiснта>   вiдомостi чи сукупнiсть вiдомостей про особу пацiента,

до яких вiдноситься прiзвище, iм'я, по батьковi, дата народя(ення, мiсце проживання, iнша

iнформацiя, яка стосуеться особи пацiента та може бути використана Виконавцем З

метою iдентифiкацii особи.

< Комерчiйна та€мниця))  бульяка iнформацiя, що стосу€ться специфiки дiяльностi

В иконавця, порядку надання послуг, м атерiальнотехнiчноi бази, тощо.

< Конфiденцiйна iнформацiя>   будьяка iнформацiя, яка стала вiдома замовнику У

зв'язку з } кладенням цього договору.

3. Предмет договору
3.1. За цим договором Виконавець зобов'язуеться надати, а Клiент зобов'язусться

прийняти i оплатити медичнi послуги (надалi  кПослуги> ) на умовах, визначениЙ Даним

договором.
З.2. Перелiк послуг, що надаються Виконавцем, зазначениЙ на IнтернетсаЙтi

Виконавця за адресою https : / / doctors. соm.uаl.

З,З, Надання послуги проводяться згiдно з графiком роботи Виконавця за умовИ
обов'язкового попереднього запису. Виконавець доводить до вiдома Клiснта роЗкЛаД



роботи i змiни в нього за допомогою ix розмiщення загальнодоступним для огляду

способом в мiсцi надання послуг i (або) на Iнтернетсайтi Виконавця.

З,4. Клiент та Виконавець пiдтверджують, що даний Щоговiр не е фiктивним чи

удаваним правочином або правочином, укладеним пiд впливом тиску чи обману.

3.5. Виконавець пiдтверджуе, що мае право на здiйснення дiяльностi у сферi медичноТ

практики, у вiдповiдностi з вимогами дiючого чинного законодавства Украiни.
З.6. Надання медичних послуг (допомоги) здiйснюеться персоналом Медичного центру
згiдно iз затвердженими стандартами МОЗ УкраТни, з використанням вiдповiдного

сертифiкованого обладнання та дозволених до використання медичних засобiв i

матерiалiв, а в окремих випадках iз зал)л{ енням медичних фахiвцiв з iнших медичних

органiзацiй чи приватно практикуючих лiкарiв.

З.7. Клiент проiнформований що здiйснення будьяких манiпуляцiй (щеплення, iн'екцiТ,

тощо) здiйснюються лише пiсля консультацii лiкаря та за наявностi вiдповiдного

призначення.
З,7, Обсяг i строки надання медичних посл)л, пдо визначаються вlдповlдно до

загального стану пацiента, тимчасових протипоказань, технiчних можливостей Медичного

центру та iншi умови викладаються в Заявцi < < особливi умови> .
З.8. Клiснт поiнформований про т€, що в примiщеннях Виконавця ведеться

вiдеоспостереження.
З.9, У вiдповiдностi iз ст.43 Закону УкраТни Np 2801ХI I  вiд 19.11. l992p. < < Основи

законодавства УкраТни про охорону здоров'я> > , Клiент дас свою Iнформовану згоду на

проведення дiагностики, лiкрання та на проведення операцiТ та знеболення (.Щодаток 3).

3.10. Медична картка пацiснта, форма добровiльноТ iнформованоТ згоди, анкета про стан

здоров'я с складовими договору.
З.11. Клiент/пацiент поiнформований, що Виконавець не бере 1^ lacTi в реалiзацii
програми державних гарантiй безкоштовного надання громадянам медичноi допомоги.

З.12.В разi виявлення розбiжностей мiяс умовами цього Щоговору, оприлюдненими на

офiцiйному сайтi Виконавця та на паперових носiях у примiпденнi Виконавця, прiоритет

мас примiрник на паперових носiях.

4. Права та обов'язки cTopiH

4.1. Обов'язки cTopiH.

Виконавець зобов'язу€ться :

4.1.1. Надавати Клiснту послуги вiдповiдно до цього договору.
4.| .2,Iнформрати Клiента про Послуги та умови ix надання (змiна BapTocTi, наявнiсть

вакцини, акцiТ, тощо) на Вебсайтi.

Клiснт зобов'язуеться :

4.1.З. Самостiйно вибирати пакет посл} т, що надаються Виконавцем, свосчасно i в

повному обсязi оплачувати послуги на умовах, встановлених цим договором.
4.\ ,4. Повiдомити Виконавця про стан здоров'я Пацiснта з зазначенням правдивоТ, повноТ

та достовiрноТ iнформацii.
4.1.4, Нести вiдповiдальнiсть за стан здоров'я Пацiента.

4,| .5. Щотримуватись встановлених Виконавцем вимог, правил, заборон, iнших уп,lов

надання послуг передбачених п. 5 даного договору.
4.| .6, Перед кожним вiдвiдуванням Медичного центру здiйснювати попереднiй запис.

4.2.Права cTopiH.

Виконавець мае право:
4.2.| . Вiдмовити в наданнi послуг Клiенту без пояснення причин, повернрши Клiснту

сплаченi грошi пропорцiйно кiлькостi ненаданих послуг.

4.2.2. Не надавати Клiенту послуги в разi якщо Клiент не пред'явив Виконавцю

пiдтвердхсення iх оплати (квитанцiю про оппату, чек, iнший розрахунковиЙ документ,
Картку).
4.2.З. Вiдмовити Клiенту у наданнi послуги за ненаJIежного виконання умов договору без

повернення оплати послуг.



4,2.4. Вiдмовити Клiенту у наданнi послуги у разi вiдсутностi попереднього Запису таlабо

запiзнення на прийом до лiкаря без повернення оплати.

4.2,5. У разi необхiдностi вносити змiни в порядок, час, термiни надання послуг (зокрема,

змiнюючи попереднiй запис на прийом). Про BHeceHi змiни Виконавець повiдомляе

Клiснта за допомогою телефонного дзвiнка або шляхом направлення SMS повiдомлення

таке повiдомлення здiйснюсться за добу до запланованого вiзиту.

Клiент ма€ право:
4.2.6, Користуватися послугами Виконавця в кiлькостi, сплаченому у вiдповiдностi до

цього договору.
4.2.7. Клiснт мас право оформити Замовлення Послуг, зазначених на вiдповiднiй сторiнцi

Вебсайту та сплатити iх онлайн.

4.2.8, Отримрати необхiдну та достовiрну iнформацiю про графiкроботи Виконавця i

посл)л, що надаються.

4.2.9. Перенести попереднiй записlвiдмiнити запис повiдомивши про це ВиконаВця не

пiзнiше нiж за 2 години до запланованого прийому.

5. Правила перебування у Медичному чентрi

Щотримання правил визначених п.5 Щоговору дозволяе Клiснту та Пацiенту Зр)лrно Та

ефективно взаемодiяти з персоналом закладу. Виконавець гаранту€ нероЗголошення Та

збереження конфiденцiйностi iнформацii щодо пацiента.

5.1. Загальна iнформацiя.
1. Заклад надас медичнi послуги у днi i години, встановленi адмiнiстрацiею.

2. Прийом пацiентiв вiдбувасться з 09.00 до 20.00 (з понедiлка по п'ятницю), з 09.00 до

18.00 (субота), з 09 до 15.00 ( недiля) вiдповiдно до графiку роботи спецiалiстiв. В
вiддiленнях Медичного центру в окремих випадках для здачi аналiзiв прийом проводиться

з 8.30, що погоджуеться Сторонами договору додатково.

5.2. Запис на прийом
1. Щля надання плановоi медичноI  консультативноi допомоги пацiснтам функцiонУе
система попереднього запису на прийом до педiатрiв та вузькопрофiльних спецiалiстiв,

яка дас мохtливiсть вибрати зруlний для Клiснта день i час прийому.

2. Запис на прийом здiйснюсться за багатоканальним телефоном (044) 5205520.

3. Клiент/Пацiент повинен прийти на прийом у вказаниЙ у попередньому записУ час i

день, якпдо пацiснт не в змозi прийти на прийом у вказаниЙ час, BiH повинен завчасно

повiдомити про це ре€стратора за вищевказаним номором телефону.

4. Час початку лiкарського прийому, зафiксований при попередньому запису, МоЖе

вiдбуватися з невеликим очiкуванням, у зв'язку з рiзною складнiстю патологiТ i рiзноЮ
тривалiстю консультацii, яка може перевищувати передбачраний вiдрiзок чаСУ

видiленого на прийом.

5. У разi запiзнення Клiента/Пацiента на прийом без попередження на бiльш нiж на

половину прийому, адмiнiстрацiя ма€ право запис скасувати, а сплаченi кошти Не

повертати.
б. В разi непередбачуваноi вiдсутностi лiкаря чи виникненнi iнших форсмажорних
обставин, реестратор повiдомляе про це пацiента при першiй можливостi за контактним

телефоном, вказаним пацiснтом у листку попереднього запису на прийом.

7. Клiент/Пацiент зобов'язаний надавати лiкарю повну iнформацiю щодо даного Та

попереднiх захворювань, госпiталiзацiй та iнших питань, що стосуються стану здоров'я

пацiснта.
8. Необхiдною умовою для отримання позитивного ефекту вiд призначеного лiкУвання с

виконання Bcix приписiв та рекомендацiй лiкаря.

9. Супроводжувати дитину на прийом до лiкаря моя(уть не бiльш Hixc двох дорослих.

10. У ociHHbo  зимовий перiод перед прийомом лiкаря пацiент зобов'язаний заllиrтlити

верхнiй одяг у гардеробi, вз} "ги бахiли.

11. Клiент/Пацiент, який знаходиться у Медичному центрi, повинен доброзичливо та З



повагою ставитися до персоналу та вiдвiдувачiв, не дозволяти собi грубопдiв,

HeTaKToBHocTi та буль  яких проявiв агресiТ.

12. У разi виникнення питань щодо якостi надання медичних послуг у структурних

пiдроздiлах Медичного центру < < Наш доктор)), Клiснт/Пацiснт можете ЗВернУгися ДО

адмiнiстрацii або висловити своТ побажання чи пропозицii у Журналi скарг та пропозицiй,

якi наявнi у доступному мiсцi у кожному пiдроздiлi заклаДУ.

б. Порядок оформлення замовлення
6,1. Клiснт самостiйно оформлюе Замовлення на вiдповiднiй сторiнцi ВебсайтУ

https:/ / doctors.corn.ual шляхом запису онлайн, або записуеться по телефону чи

безпосередньо в закладi.

б.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення  до 3х (трьох) робочих днiв з моментУ Його

оформлення. В разi, якщо Замовлення вiдправлено у вихiдний або святковиЙ день, строк

обробки Замовлення починаеться з першого пiсля вихiдного робочого дня.

7. Щiна договору та порядок оплати
7.1, Щiна кожноi окремоi Послуги таlабо Програми визнача€ться Виконавцем та

зазнача€ться на вiдповiднiй сторiнцi Вебсайту https:/ / doctors.com.ual в роздiлi < < Оплати> > .

7.2. Замовник оплачус Послути Виконавця на пiдставi цього ,Щоговору у НацiональнiЙ

валютi УкраТни  гривнi.

7.3. Оплата Послут здiйснюеться шляхом:

1.З.| . перерахування грошових коштiв на поточний рахунок Виконавця, якиЙ зазначениЙ в

даному договорi.
7,З.2. за допомогою iнших платiхtних засобiв, якi вказанi на Вебсайтi Виконавця в роздiлi
< < Оплати> >  за допомого платiжноi системи < Ipay.uall

7.4. Моментом оплати Послуг вважаеться час зарахування грошових коштiв на поточниЙ

рахунок Виконавця.
7.5. Оплата за Послуги здiйсню€ться Клiентом протягом 3х (трьох) банкiвських днiв з

моменту укладення Сторонами ,Щоговору та виставлення вiдповiдного рах} ЦкУ
Виконавцем.
7.6. Bci питання, що виникли в процесi оплати i отримання Послуг, Клiснт може з'ясувати

у Виконавця за контактними даними, зазначеними в роздiлi даного Щоговору < < Реквiзити

Виконавця> > .

8. Порядок прийманняпередачi послуг

8.1. Факт отримання Послуг Клiентом пiдтвердя< у€ться Актом приЙманняпередачi

наданих Послуг (далi  Акт), що пiдписусться Сторонами (або пiдписусться Виконавцем в

односторонньому порядку у випадках, передбачених даним Щоговором). У разi, якЩО

Клiснт без поважних причин вiдмовля€ться пiдписати Акт прийманняпередачi або не

нада€ письмовi заперечення проти пiдписання Акту, Виконавець пiдписуе Акт
прийманняпередачi наданих Послуг в односторонньому порядку i такиЙ Акт ввахсасться

пiдписаним, а послуги наданими в повному об'емi.

9. Вiдповiдальнiсть cTopiH та порядок вирiшення спорiв

9.1. За невиконання або неналежне виконання cBoix зобов'язань за цим ,Цоговором,

сторони несугь вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.

9.2,Усiспори, що виникають з цього Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються шляХоМ

переговорiв мiж Сторонами.
9.3. Якщо вiдповiдний спiр не мояtливо вирiшити шляхом переговорiв, BiH вирiшуеться в

судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору вiдповiДнО

до чинного в YKpaiHi законодавства.

9.4. Виконавець не несе будьяку вiдповiдальнiсть за ненадання або неналежне надання

Послуг Клiенту/Пацiснту за умови настання будьяких обставин, якi виникли не З ВинИ

Виконавця (а саме  настання обставин, якi виникли з вини чи необережностi Клiснта



(ненадання повноi та недостовiрноТ iнформацii, недотримання режиму лiкування Та

рекомендацiй лiкаря, самовiльне лiкування, тоцо) таlабо настання обставин, якi виникли

з вини чи необереltсностi бульякоI  третьоI  особи (будьяких TpeTix осiб).

10. Форсмажорнi обставини
10.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненаJIежне виконання

зобов'язань, що передбаченi даним Щоговором, якщо воно виникло внаслiдок форс
мажорних обставин.
| О.2. Пiд форсмажорними обставинами у даному Щоговорi розумliються бульякi

обставини, що виникли поза волею або всупереч волi чи бажанню CTopiH i яких не можна

передбачи,lи чи уникнути, включаючи: вiйськовi дii, громадськi заворушення, епiдемii,

блокаду, землетруси, повенi, пояtе> I ti, а також рiшення чи приписи органiв державноТ

влади та управлiння держави, внаслiдок яких на Сторони (або однУ iз CTopiH)

покладатимуIься додатковi обов'язки чи встановлюватимуться додатковi обмеження i якi

роблять немоя(ливим подальше повне або часткове виконання Щоговору, а тако} к iншi дiТ

чи подii, rцо iснують поза волею CTopiH.

10.3. Якщо форсмажорнi обставини триватимуть бiльше 3х (трьох) мiсяцiв поспiль, то

кожна iз CTopiH матиме право вiдмовитись вiд подальшого виконання зобов'язань за цим

Щоговором i, в такому разi, яtодна iз CTopiH не матиме права на вiдшкодування iншою

Стороною можливих збиткiв.

11. Iншi умови договору
1 1.1. Кожна Сторона гарантуе iншiй CTopoHi, пlо володiе необхiдною дiсздатнiстю, а

piBHo BciMa правами i повноваженнями, необхiдними i достатнiми для укладання i

виконання цього Щоговору вiдповiдно до його умов.
1 i.2. Одностороння змiна умов } кладеного Щоговору Клiентом чи вiдмова виконувати

умови укладеного Щоговору Клiснтом не допускаеться, за винятком випадкiв,

передбачених цим ,Щоговором. Жодна зi CTopiH цього Щоговору не мае права передавати

своТ права та обов'язки TpeTiM особам без згоди на це др} тоi Сторони.

1 1.З. Виконавець пiдтверджу€, що € платником податку на прибугок на загальнiй пiдставi.

11.4. Iнформацiя, пIо надаеться Клiентом/Пацiснтом е конфiденцiйною. Iнформацiя про

Пацiента використову€ться виключно в цiлях виконання умов даного договору.

1 1.5. Власним акцептуванням Щоговору Клiснт добровiльно надас згоду на збiр та обробку

власних персональних даних з наступною метою: данi, що стають вiдомi,

використовратимуться в комерчiйних цiлях, в тому числi отримання iнформацiТ про

замовлення та обробки iнформацiТ про нього, надсилання телеком).нiкацiйними засобами

зв'язку (електронною поштою, мобiльним зв'язком) рекламних та спецiальних

пропозицiй, iнформацii про акцii або бульякоi iншоi iнформацii про дiяльнiсть Вебсайту.

У випадку небажання отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Медичного центру, Клiент

мае право звернуIися до Виконавця, написавши заяву про вiдмову вiд отримання

рекламних матерiалiв та надiславши if на поштову або електронну адресу Виконавця.

1 1.6. Виконавець не несе вiдповiдальнiсть за змiст i правдивiсть iнформацii, що надаеться

Клiентом при оформленнi Замовлення. Клiент несе вiдповiдальнiсть за достовiрнiсть
вказаноi при оформленнi Замовлення iнформацiТ.

11.7. Клiенту надасться право на використання Послуг Виконавця на користь TpeTix осiб

шдодо яких BiH с законним представником (батьками, опiкунами, пiклувальниками),

1 1.8. Сторони зобов'язуються зберiгати конфiденцiйну iнформацiю, отриману в результатi



виконання цього,Щоговору, за винятком випадкiв, коли це письмово санкцiонованО iншою

Стороною або вимагаеться державними органами вiдповiдно до чинного законодавства.

За розголошення конфiденцiйноi iнформацiТ винна Сторона несе вiдповiдальнiсть згiдно з

чинним законодавством.
1 1.9. Щоговiр с публiчним i безстроковим та дiс до його припинення будьякою зi CTopiH У

порядку, BcTaHOBJteHoMy цим Щоговором або чинним законодавством, але у бульякомУ

знаходженням

Ви
11. вiдностi та I ] a ня вимог чинного

законодавства УкраiЪи визначае умови даного Щоговору та додаткiв до нього, якi е його

невiд'емними частинами. Виконавець мае право самостiйно змiнити таlабо доповнити

умови цього публiчного ,Щоговору та додаткiв до нього, включаючи правила наданНя Та

отримання Послуг за даним Щоговором. При цьому Виконавець гарантуе та пiдтверджу€,

що розмiщена на Вебсайтi Виконавця поточна редакцiя тексту цього !оговору та

додаткiв до нього е дiйсною.

Реквiзити Виконавця
ТОВ (ёАШ ДОКТОР)

Ат "рАЙФФАЙзЕн БАнк АвАль" у м.киевI  м. киiъ,
код банку 380805
сдрпоу з2825020
Виписка по рахунку N UA84 3808 0500 0000 002б 0084 0706 7

Валюта рахунка: UAH
тел. (044) 520 5 520

Viber/WhatsApp/Telegram + З 8 067 24207 00

платник податку на прибугок на загальнiй пiдставi

Генеральний директор Хлинiна Оксана Володимирiвна
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