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ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

на надання освітніх послуг дошкільної або позашкільної 
освіти 

 
Прочитайте текст даної оферти і якщо Ви не згодні з будь-яким 
пунктом цієї оферти, чи не зрозуміли будь-який пункт цієї оферти, 
пропонуємо Вам відмовитися від освітніх послуг дошкільної або 
позашкільної освіти Вашої дитини у https://mbakids.ua/, або 
уточнити інформацію, що Вас цікавить за тел. +38 (044) 599-61-23. 
У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви 
погоджуєтесь з всіма умовами оферти і Вам зрозумілі всі її 
положення. Пропозиція (публічна оферта) Викладений нижче 
текст Договору, адресований фізичним особам, які тимчасово або 
постійно проживають на території України і є офіційною публічною 
пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) 
ФОП Дориченко М.А., надалі – https://mbakids.ua/, або Надавач 
освітніх послуг, про надання освітніх послуг дошкільної та 
позашкільної освіти в https://mbakids.ua/ на визначених Договором 
умовах, згідно обраному переліку освітніх послуг, розміщених на 
сайті https://mbakids.ua/. Договір вважається укладеним в порядку 
ст. 642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту 
здійснення Вами дій, передбачених п. 4.5. Договору, що 
означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов 
Договору без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). 
 
1. Загальні положення 
 
1.1. Договір про надання освітніх послуг дошкільної та 
позашкільної освіти в https://mbakids.ua/, з усіма Додатками до 
нього (далі – «Договір») є офіційною публічною офертою cуб’єкта 
підприємницької діяльності ФОП Дориченко М.А., адресованою 
тим фізичним особам, що тимчасово або постійно проживають на 
території України (далі – «Користувач послуг», або «Батьки»). 
 
1.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє 
необхідною дієздатністю, а також всіма правами і 
повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і 
виконання Договору відповідно до його умов. 
 



1.3. Діюча версія даного Договору завжди розміщена на сайті 
Надавача освітніх послуг (https://mbakids.ua/) і в обов'язковому 
порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг до 
моменту здійснення ним акцепту умов Договору. 
 
2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі, мають 
наступні значення 
 
2.1. Під терміном «Користувач послуг» або «Батьки» розуміється 
фізична особа, (або декілька фізичних осіб), що досягла 18-
річного віку та має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, 
матір’ю або законним опікуном (представником) дитини, яка буде 
отримувати конкретні послуги дошкільної, або позашкільної освіти 
в https://mbakids.ua/. 
 
2.2. Надалі по тексту Договору Надавач освітніх послуг і 
Користувач послуг також називаються разом «Сторони», а кожен 
окремо «Сторона». 
 
3. Предмет Договору 
 
3.1. Предметом цього Договору є надання https://mbakids.ua/ 
освітніх послуг та позашкільної освіти Користувачу послуг, згідно 
обраного переліку освітніх послуг, розміщених на сайті 
https://mbakids.ua/, на визначених Договором умовах. 
 
4. Порядок укладення Договору 
 
4.1. Договір укладається між Надавачем освітніх послуг і 
Користувачем послуг у формі договору приєднання (ст. 634 ЦКУ). 
 
4.2. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне 
прийняття Користувачем послуг всіх умов Договору, без будь-яких 
виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню 
двостороннього письмового Договору про надання освітніх послуг 
дошкільної та позашкільної освіти в https://mbakids.ua/, згідно 
обраному переліку освітніх послуг, розміщених на сайті 
https://mbakids.ua/. 
 
4.3. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, 
визначених п. 4.4. Договору. 
 



4.4. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після 
ознайомлення з його умовами, викладеними в 
загальнодоступному місці Надавача освітніх послуг, а саме на 
сайті Надавача освітніх послуг шляхом сукупного або окремого 
виконання будь-якої з наступних дій: · заповнення Користувачем 
послуг спеціалізованої форми на сайті Надавача освітніх послуг 
за адресою (https://mbakids.ua/). 
 
4.5. Будь-яка з вказаних у п. 4.4. дій в окремості, яка виконана 
Користувачем, свідчить про те, що Користувач послуг 
ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в 
повному обсязі. 
 
4.6. Термін акцепту не обмежений. 
 
4.7. Внесення передплати за відповідний курс є підтвердженням 
заявки на відповідний курс та період занять. 
 
4.8. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту 
акцепту, що визначається датою сплати за послуги на сайті 
https://mbakids.ua/. 
 
5. Оплата освітніх послуг. 
 
5.4. Оплата, внесена Користувачем послуг за освітні послуги, у 
разі одностороннього припинення договору Надавачем освітніх 
послуг у зв’язку з порушенням умов даного Договору з боку 
Користувача - не повертається. 
 
5.5. Оплата освітніх послуг https://mbakids.ua/, а також інших 
фінансових зобов’язань Користувача перед Надавачем освітніх 
послуг, які можуть виникати у відповідності з вимогами цього 
договору, здійснюється шляхом перерахування коштів на 
розрахунковий рахунок Надавача послуг. 
 
 
6. Права та обов'язки Надавача освітніх послуг 
 
 
6.1. Надавач освітніх послуг зобов'язаний: 
 
6.1.1. До початку надання освітніх послуг надати Користувачу 



послуг інформацію щодо графіку навчання у вигляді інформації на 
сайті. 
 
6.1.2.Організувати діяльність з навчання дитини (офлайн чи 
онлайн) шляхом надання послуг класичних уроків, або ж відео і 
додаткових матеріалів курсу, якщо такі курсом передбачені. 
 
6.1.3. Попередити про відміну або перенесення заняття завчасно. 
https://mbakids.ua/ не несе відповідальності за несвоєчасне 
попередження у випадку, якщо Користувачем послуг було надано 
неактуальні контактні дані. 
 
6.1.4.Надавач послуг залишає за собою право здійснювати заміну 
педагогів та корегувати розклад. 
 
7. Права та обов'язки Користувача послуг 
 
7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов’язаний: 
 
7.1.1. Упродовж усього періоду користування освітніми послугами 
дотримуватися умов цього Договору. 
 
7.1.2. Виконувати добросовісно з дитиною всі домашні завдання, 
якщо такі надаються для закріплення чи розвитку наданих знань. 
 
7.1.3. Дотримуватись обумовленого графіку навчання. 
 
7.1.4. Взаємодіяти із https://mbakids.ua/ в усіх напрямках 
виховання й навчання дитини. 
 
8. Відповідальність сторін 
 
8.1. Надавач освітніх послуг несе відповідальність перед 
Користувачем послуг у розмірі документально підтвердженої суми 
Передоплати у разі ненадання Користувачеві в обумовлені 
терміни навчальних матеріалів. 
 
8.2. Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за збитки 
Користувача послуг, що виникли в результаті порушення 
Користувачем послуг встановленого порядку виконання домашніх 
завдань після проходження кожного із занять курсу 
https://mbakids.ua/  



 
8.3. Надавач освітніх послуг несе відповідальність тільки за 
зобов’язання, які визначені в Договорі та в Законах України, що 
регулюють діяльність в сфері позашкільної освіти. 
 
8.4. Користувач послуг несе всю відповідальність за достовірність 
відомостей, вказаних ним даних при оформлені заявки участі в 
курсі. 
 
8.5. В інших випадках невиконання або неналежного виконання 
своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність 
згідно законодавства України, з урахуванням умов Договору. 
 
8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або 
часткове невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, 
якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що 
виникли після набуття чинності даного Договору в результаті 
подій надзвичайного характеру, які не могли бути передбаченими 
та які неможливо було запобігти розумними заходами. 
 
8.7. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього 
Договору Надавач освітніх послуг не несе відповідальності за ті 
зобов’язання, які вказані в Договорі. 
 
8.8. За порушення кожного з пунктів умов цього Договору Надавач 
освітніх послуг залишає за собою право не допустити дитину 
Користувача послуг до проходження навчального курсу 
https://mbakids.ua/. При цьому послуги за цим Договором 
вважаються наданими в повному обсязі, гроші, сплачені за 
послуги, такому Користувачу послуг не компенсуються. Рішення 
про недопущення дитини до занять приймає керівництво 
Надавача освітніх послуг. 
 
9. Зміна і розірвання Договору 
 
9.1. Надавач освітніх послуг має право в односторонньому 
порядку вносити зміни в Договір, шляхом публікації змін на сайті 
Надавача освітніх послуг https://mbakids.ua/. Зміни вступають в 
силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу 
не визначений додатково при їх публікації. 
 
9.2. При внесенні Надавачем освітніх послуг в Договір істотних 



змін, що впливають на можливість використання послуг 
Користувачем, Надавач освітніх послуг повідомляє про них 
Користувача, шляхом публікації їх на сайті Надавача освітніх 
послуг не менше ніж за день до вступу змін в силу. 
 
9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках: 
 
9.3.1. При прийняті Користувачем послуг рішення про відмову від 
отримання освітніх послуг Закладу й повідомленні Надавача про 
це рішення до надання доступу до першого заняття Користувачу 
послуг шляхом передачі доступу до матеріалів замовленого курсу 
на сайті. 
 
9.3.2. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або 
чинним законодавством України. 
 
10. Вирішення суперечок 
 
10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути 
з приводу невідповідного виконання вимог даного Договору, 
підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового 
звернення однієї з Сторін до другої. 
 
10.2. Надавач освітніх послуг після отримання від Користувача 
послуг письмової претензії, зобов'язаний протягом 20 (двадцяти) 
робочих днів її розглянути та направити Користувачеві послуг 
мотивовану відповідь. 
 
10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в 
претензійному порядку, будь-яка із Сторін має право звернутися 
за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження 
Надавача освітніх послуг. 
 
11. Інші положення 
 
11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору 
йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі. 
 
11.2. Відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» Користувач послуг дає добровільну згоду на збирання, 
обробку особистих персональних даних у картотеках та/або за 
допомогою бази персональних даних, використання персональних 



даних, їх поширення. Передача персональних даних Користувача 
послуг третім особам у випадках не передбачених Законом 
України «Про захист персональних даних», здійснюється тільки за 
його особистою згодою. 
 
11.3 Користувач послуг надає безумовну згоду на зберігання і 
обробку, в тому числі автоматизовану, будь-якої інформації, що 
відноситься до персональних даних Клієнта з метою, що 
пов’язана з виконанням даного Договору (в тому числі для 
отримання інформації про навчальний процес, надсилання 
телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, 
мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, 
інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про 
діяльність Веб-сайту https://mbakids.ua/) та наслідків його 
виконання, або невиконання. Клієнт надає Виконавцю свою згоду 
на обробку всіх його персональних даних без обмеження терміну 
зберігання та терміну обробки персональних даних. Для цілей, 
передбачених цим пунктом, Користувачу послуг мають право 
направлятися повідомлення та матеріали на e-mail, а також 
відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на 
вказаний на сайті телефонний номер. 
 
11.4. З питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони 
зобов'язуються керуватися нормами діючого законодавства 
України. 
 
12. Авторські права 
 
12.1. Автором всіх курсів на https://mbakids.ua/ є ФОП Дориченко 
Микола Анатолійович. 
 


