
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 
Пропозиція (публічна оферта) 

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним та/або юридичним особам і є офіційною 

публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької 

діяльності фізичної особи-підприємця Кец Дмитра Олександровича, який діє на підставі виписки з 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (номер запису 

1502283404969 від 17.08.2015 р.), названий в подальшому як «Виконавець», укласти договір про 

надання послуг на встановлених Виконавцем умовах. 

Договір вважається укладеним в порядку ст. 642 Цивільного кодексу України і набуває сили договору 

приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. цього Договору, що означають повне і 

беззастережне прийняття Вами (в подальшому «Замовник») всіх умов Договору без будь-яких 

виключень та/або обмежень (акцепт).  

Загальні положення  

1) 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. 

2) Чинна версія даного Договору завжди розміщена на Сайті Виконавця і в обов’язковому порядку 

є доступна для ознайомлення Замовнику до моменту здійснення ним акцепту умов Договору. 

Терміни, що використовуються в цьому Договорі  

1)  «Замовник» — фізична або юридична особа, яка отримує від Виконавця послуги по цьому 

договору. 

2)  «Сайт Виконавця» — сукупність веб-сторінок (набір інструкцій у вигляді слів, цифр, кодів, схем, 

символів, графічного дизайну чи у будь-якому іншому вигляді, виражених у формі, придатній для 

зчитування комп'ютером, які приводять його у дію для досягнення певної мети або результату), 

доступних у мережі Інтернет під доменним ім’ям medakadem.com.ua. 

3) Надалі по тексту Договору Замовник і Виконавець також називаються разом «Сторони», а кожен 

окремо «Сторона». 

4)  «Програмний комплекс», «Програма», «МІС» - медична інформаційна система «Clinica Web». 

5) {ClientId} – унікальний ідентифікатор клієнта, створений згідно заявки Замовника про приєднання 

до договору. 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 

1.1 Порядок укладення Договору: 

1.1.1 Договір укладається між Замовником і Виконавцем у формі договору приєднання (ст. 634 

Цивільного кодексу України). Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття 

Замовником всіх умов Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень і рівносильний укладенню 

з Виконавцем двостороннього письмового Договору про надання послуг Замовнику, згідно з обраним 

переліком послуг, розміщених на Сайті Виконавця. 

1.1.2 Акцептом умов Договору є здійснення Замовником дій, визначених п. 1.1.3 Договору. 

1.1.3 Замовник здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на Сайті 

Виконавця шляхом сукупного або окремого виконання будь-якої з наступних дій: 



1) заповнення Замовником спеціалізованої форми Заявки, розміщеної на Сайті Виконавця; 

2) здійснення оплати Замовником послуг Виконавця згідно тарифів, вказаних в Додатку 2 Договору 

на Сайті Виконавця; 

3) Будь-яка з вказаних у п. 1.1.3. дій в окремості, яка виконана Замовником, свідчить про те, що 

Замовник ознайомлений з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі. 

1.1.4 Термін акцепту не обмежений. 

1.1.5 Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту і діє протягом усього терміну 

отримання послуг, або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або 

нормами чинного законодавства України. 

1.1.6 Укладання Договору означає, що Замовник: 

1) у необхідному для нього обсязі ознайомився з правилами надання послуг; 

2) приймає всі умови вказаного Договору без зауважень. 

1.2 Предмет договору 

1.2.1 Предметом цього Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику, згідно з обраним переліком 

послуг, розміщених на Сайті Виконавця, на визначених Договором та Додатками до нього умовах. 

1.2.2 Виконавець зобов’язується надавати Замовнику Послуги, а Замовник приймати та оплачувати 

Послуги з використовування медичної інформаційної системи «Clinica Web» (в подальшому МІС) в своїй 

господарській діяльності.  

Замовник зобов'язується приймати та оплачувати такі Послуги відповідно до умов цього Договору. Всі 

основні умови надання Послуг містяться в Правилах надання Послуг (далі – Правила), Угодах про рівень 

сервісу та інших, які є додатками до Договору та становлять його невід’ємну частину (далі – Додатки). 

1.2.3 Сторони підтверджують, що ознайомлені з Правилами та Додатками до Договору, приймають 

умови Правил та Додатків та зобов’язуються неухильно їх дотримуватися.  

1.2.4 Замовник доручає Виконавцю розгорнути в хмарній мережі МІС «Clinica Web» в надійному ДАТА- 

центрі з доступністю не менше 98% на ім’я Виконавця та повідомити про це. 

1.2.5 Замовник доручає Виконавцю відкрити доступ до програмного комплексу уповноважених осіб, 

наданих Замовником для господарської діяльності в межах компетенції кожного. 

1.2.6 Замовник надає право Виконавцю на обробку, транспортування та відтворення інформації, що 

напрацьована Замовником в своїй господарській діяльності, в тому рахунку,- персональних даних 

Замовника та його контрагентів, виключно з метою надання послуг на умовах даного Договору. 

1.2.7 Сторони підтверджують, що Бази Даних в розумінні програмних кодів, обчислення математичних 

завдань, тощо – є власністю Виконавця. Бази Даних в розумінні статистичних даних, напрацьовані 

Замовником в процесі своєї господарської діяльності - є власністю Замовника. Замовник є володільцем 

та розпорядником таких даних.  

1.2.8 Замовник доручає Виконавцю обробку персональних даних Замовника та його 

клієнтів/контрагентів. Сторони підтвердили, що для клієнтів/контрагентів Замовника, Виконавець є 

третьою особою в обробці персональних даних.  

1.2.9 Програмний комплекс забезпечує клієнту Замовника можливість доступу до ON-LINE кабінету. 

Клієнти мають можливість самостійно записуватись на прийом, отримувати результати досліджень, 

рекомендацій ( якщо Замовник надає їм таку можливість). А також отримувати СМС- інформування про 

акції та наступні та заходи Замовника. 

1.2.10 Замовник доручає Виконавцю, та покладає на Виконавця обов’язки ч/з мобільні додатки 

забезпечити доступ контрагентами (клієнтам) до сервісів, що надає Замовник. Відповідальність за 



верифікацію клієнтів Замовника несе виключно Замовник. Виключну відповідальність за адресну 

доставку медичного документу до власника такої інформації несе виключно Замовник. Послуга є 

додатково платною. Умовою доступу до функціоналу є заключення двостороннього договору Замовника 

з надавачем СМС-сервісу. Замовник зобов’язаний попередньо поставити до відома Виконавця про 

бажання підключення такого функціоналу електронним листом на адреси, що вказані в п.12.3 Цього 

договору.  

1.2.11 Замовник покладає на Виконавця обов’язки через власні публічні ресурси (сайти) проводити 

акційні, інформаційні заходи для клієнтів Замовника за адресою https://online.medakadem.com/{ClinicId} 

Відповідальність за верифікацію клієнтів Замовника несе виключно Замовник. Послуга є платною. 

Вартість та умови послуги узгоджуються Сторонами окремим додатком до цього договору.  

1.2.12 Всі основні умови надання Послуг містяться в Правилах надання Послуг (далі – Правила), Угодах 

про рівень сервісу та інших, які є додатками до Договору та становлять його невід’ємну частину (далі – 

Додатки). 

1.2.13 Сторони підтверджують, що ознайомлені з Загальними положенням, Правилами та Додатками 

до Договору, приймають умови Правил та Додатків та зобов’язуються неухильно їх дотримуватися. 

2 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1 Виконавець зобов'язаний: 

2.1.1 Надати Замовникові Послуги відповідно до умов даного Договору, Правил та Додатків; 

2.1.2 Надавати Замовникові необхідний технічний і консультаційний супровід щодо надаваних Послуг; 

2.1.3 Забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої від Замовника, у тому числі інформації, 

отриманої Виконавцем в ході електронного листування. Не розголошувати конфіденційну інформацію, 

зберігати таємницю листування. 

2.1.4 Надати Замовнику можливість самостійного управління Послугами 

(підключення/призупинення/відключення послуг, зміна параметрів послуг) через обліковий запис 

Замовника за винятком послуг, надання яких вимагає підтвердження Виконавця (умови надання таких 

послуг вказуються в описі цих послуг). 

2.1.5 Забезпечити щомісячний облік наданих Замовнику Послуг та калькуляцію оплати даних Послуг. 

2.1.6 Забезпечити неможливість розголошення/розповсюдження/витік/передавання третім особам та 

таке інше у будь-який спосіб даних, за допомогою яких є можливість встановити доступ до облікового 

запису Замовника.  

2.1.7 Забезпечувати програмний захист даних замовника, його клієнтів/контрагентів, вживати усі 

можливі програмні заходи за для недопущення несанкціонованого доступу до таких даних та іншої 

інформації Замовника, його клієнтів/контрагентів, що перебувають у розпорядженні Виконавця. 

2.2 Виконавець має право: 

2.2.1 Здійснювати тарифікацію Послуг за допомогою власних засобів моніторингу та підрахунку. 

2.2.2 Скорочувати об’єм або тимчасово припиняти надання Послуг у випадку порушення Замовником 

строків оплати згідно умов даного Договору, що не визнається розірванням даного Договору. Надання 

Послуг відновлюється після погашення Замовником заборгованості. 

2.2.3 Протягом дії цього Договору публічно, в усній та/або письмовій формі вказувати на те, що Замовник 

є контрагентом Виконавця та користується Послугами Замовника. 

2.2.4 Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на послуги, 

з попередньою їх публікацією на Сайті Виконавця. Зміна вартості не поширюється на Замовників, які 

здійснили 100% передоплату за послугу; 



2.3 Замовник зобов'язаний: 

2.3.1 Своєчасно та у повному обсязі оплачувати Послугу Виконавця згідно умов даного Договору, Правил 

та Додатків.  

2.3.2 Дотримуватися норм чинного законодавства України та не припускати використання Послуг з 

метою вчинення протиправних дії, а також здійснення інших несанкціонованих дій, зазначених в 

Правилах та Угоді про рівень сервісу. 

2.3.3 Не розголошувати конфіденційну інформацію, зберігати таємницю листування. Забезпечувати 

конфіденційність інформації, отриманої від Виконавця, у тому числі інформації, отриманої Замовником в 

ході електронного листування з Виконавцем. 

2.3.4 В заявці на приєднання до Договору ( методом прикріплення файлів скан-копій) та згодом, якщо 

виникне така необхідність, надати Виконавцю завірені печаткою та підписом уповноваженої особи копії 

документів, що підтверджують юридичний статус Замовника (Опис, виписка з ЄДР, довідка з ЄДР, 

виписка про реєстрацію платника ПДВ, витяг з статуту, документи, що підтверджують повноваження 

підписанта (протокол, наказ, довіреність); фізична особа також надає дійсний паспорт громадянина 

України та податковий номер). 

2.3.5 Дотримуватися всіх правил використання ліцензійного та програмного забезпечення його 

власників, що зазначаються в Додатках до даного Договору. 

2.3.6 Забезпечити достовірність та актуальність персональної інформації в обліковому записі Замовника. 

2.3.7 Дотримуватися конфіденційності облікових даних Замовника. Не розголошувати логіни та паролі 

облікового запису Замовника. 

2.3.8 Замовник зобов’язаний здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнта/пацієнта. 

2.3.9 Замовник зобов’язаний в інформаційній згоді з контрагентами (пацієнтами) про згоду на обробку 

персональних даних отримати згоду останніх про передачу даних третій особі (Виконавцю) для 

транспортування, обробки та відтворення даних. 

2.3.10 Замовник зобов’язаний наказом призначити відповідального про захист персональних даних 

контрагентів та покласти на нього права та обов’язки по забезпеченню цих прав. Надати виконавцю 

копію приказу про призначення такого відповідального. 

2.4 Замовник має право: 

2.4.1 Вимагати від Виконавця надання Послуг у належній якості у відповідності з умовами цього 

Договору, Угоди про рівень сервісу та Правил. 

2.4.2 Користуватися Послугою у відповідності до умов Договору та Правил. 

3 ЛІЦЕНЗІЙНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

3.1 Виконавець гарантує, що він є правовласником комп’ютерних програм - об'єктів 

авторського права «MEDAKADEM Clinika», та «MEDAKADEM Clinika WEB» (набір інструкцій у 

вигляді слів, цифр, кодів, схем, символів, графічного дизайну чи у будь-якому іншому 

вигляді, виражених у формі, придатній для зчитування комп'ютером, які приводять його у 

дію для досягнення певної мети або результату), що відповідає характеристикам, 

визначеним у Додатку № 1 до цього Договору. Виконавець гарантує наявність у 

Програмному забезпеченні характеристик, вказаних в Додатку № 1 до цього Договору. 

3.2 Спеціальні та особливі умови використання комп’ютерних програм та програмного 

забезпечення Виконавця, Microsoft та інших правовласників кінцевими користувачами 

визначаються в Додатках до даного Договору, зокрема, в Правилах та умовах використання 



програмного забезпечення.  

3.3 Використовуючи комп’ютерні програми (програмне забезпечення) під час користування 

Послугою Замовник є кінцевим користувачем таких послуг, який має право 

використовувати комп’ютерні програми (програмне забезпечення) лише в особистих цілях.  

3.4 Замовнику (кінцевому користувачу) забороняється в будь-який спосіб відчужувати, 

розповсюджувати, здавати в оренду, копіювати та таке інше комп’ютерні програми 

(програмне забезпечення) Виконавця, Microsoft та інших правовласників. 

4 ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

4.1 Надання Послуг оформлюється Актом наданих послуг, далі - Акт, який підписується 

повноважними представниками обох Сторін. По закінчені кожного розрахункового періоду 

(поточного місяця) Виконавець направляє Замовнику Акт в двох примірниках для 

підписання, але не пізніше 10 (десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим. 

Належним чином оформлений Замовником примірник Акту направляється Виконавцю, але 

не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим. 

4.2 У випадку необґрунтованої відмови Замовника від підписання Акту, а також в разі 

відсутності письмових заперечень з боку Замовника щодо наданих Послуг до 20 

(двадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим, підписаний представником 

Виконавця Акт вважається рівнозначним Акту, підписаному представниками обох Сторін. 

Такий Акт не є підставою для часткового або повного припинення надання Послуги.  

4.3 Порядок оформлення Акту можуть відбуватися згідно п.ІІ, п.п. 11, 12 Додатку №2 до цього 

Договору.  

5 ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

5.1 Вартість Послуг за даним Договором визначається в Додатку №2. 

5.2 Порядок оплати та інші умови розрахунків визначено в додатках до даного Договору. 

6 ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

6.1 Обставини форс-мажору 

6.1.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов’язань за Договором у випадку 

настання обставин непереборної сили. Під непереборною силою маються на увазі надзвичайні або 

невідворотні зовнішні події, які неможливо передбачити та запобігти, а саме: війна або воєнні дії, 

стихійні природні явища (землетруси, повені, зсуви, цунамі), пожежі, катастрофи, аварії, а також в 

результаті рішень та дій (бездіяльності) органів державної влади, відсутності регуляторних нормативно-

правових та керівних документів, що регулюють сферу телекомунікацій, неправомірні дії третіх осіб та 

інші події, які безпосередньо перешкоджають, унеможливлюють виконання Сторонами своїх 

зобов'язань або призводять до псування (втрати) майна, безпосередньо пов'язаного з виконанням 

даного Договору. Сторони домовилися: обставинами форсу-мажору за даним Договором додатково 

визнається також набуття чинності актами органів державної влади, що безпосередньо впливають на 

виконання своїх обов’язків Сторонами. 

Сторони домовилися про те, що достатнім підтвердженням обставин форс-мажору буде довідка, видана 

Торгово-промисловою палатою України або її територіальними відділеннями. 



6.1.2 Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведуть, що це 

порушення сталося внаслідок випадку (викрадення, пошкодження зловмисниками лінійних та 

станційних споруд). Не вважається випадком: недодержання своїх обов'язків контрагентом боржника, 

відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання, відсутність у боржника необхідних 

коштів. 

6.2 Обмеження відповідальності Виконавця. 

6.2.1 Виконавець не відповідає та не несе відповідальності: 

• за зміст інформації, яка обробляється, передається та отримується Замовником під час надання 

Послуг; 

• за перебої в отриманні Послуги, причиною чого стали перебої в телекомунікаційних мережах 

Замовника, помилки і аварійні ситуації в програмному забезпеченні та/або обладнанні Замовника; 

• за дії, що проводяться з використанням технічних ресурсів Замовника, логінів і паролів 

авторизації, у тому числі при використанні власного програмного забезпечення Замовника; при 

відмові в доступі до даних, причиною якого з'явилися пристрої Замовника, помилки або недоліки 

програмного забезпечення Замовника; 

• за втрати даних і витік інформації в результаті діяльності персоналу Замовника; 

• за зміст інформації, легальність контенту, походження та транспортування даних, які 

передаються через обладнання Замовника під час надання Послуг; 

• за збитки, які поніс Замовник під час користування Послугами;  

• за будь-які збитки, які виходять з претензій третіх сторін. У цьому випадку Замовник самостійно 

несе всю відповідальність перед третіми особами; 

• за наслідки, які сталися в результаті недотримання та порушення Замовником умов даного 

Договору; 

• за збої в мережі Інтернет при наданні Послуги, у тому числі які виникли з вини третіх осіб; 

• за порушення та збої у роботі обладнання Замовника; 

• за порушення Замовником прав власників програмного забезпечення, яким Замовник 

користується під час отримання Послуг. Замовник самостійно відповідає по всім претензіям та 

компенсує будь-які збитки, штрафні санкції, витрати на судовий захист, понесені Виконавцем 

внаслідок таких претензій. 

6.3 Сторона, що в результаті настання вищезазначених обставин не може виконати взяті на 

себе зобов’язання, протягом 3 (трьох) днів з моменту їх настання, а також про припинення 

таких обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону. У випадку, якщо такі 

повідомлення не були направленні у вказаний строк, Сторона позбавляється права на 

звільнення відповідальності за вказаними вище обставинами. 

6.4 У випадку, якщо протягом 1 (одного) тижня дані обставини не припиняються, кожна 

Сторона має право в односторонньому порядку припинити цей Договір. 

7 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1 За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків Сторони несуть відповідальність 

згідно чинного законодавства України та умов Договору та додатків до нього. 

7.2 У випадку порушення Замовником строків оплати за надані Послуги, він сплачує Виконавцю 

пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діє в період, за який нараховується пеня, 



від суми заборгованості за кожний день прострочення.  

7.3 Виконавець гарантує надання Послуг належної якості у відповідності до умов цього 

Договору, Правил та Додатків. Відповідальність Виконавця за порушення рівня доступності 

Послуги визначена в Угоді про рівень обслуговування. 

7.4 Кожна Сторона є відповідальною за дотримання прав третіх осіб на результати 

інтелектуальної діяльності при наданні та отримання Послуг на умовах цього Договору. 

8 ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 

8.1 Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути з виконання даного Договору, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.  

8.2 Неврегульовані між Сторонами суперечки та розбіжності вирішуються в судовому порядку 

згідно чинного законодавства України.  

9 СТРОК ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ЙОГО ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ 

9.1 Строк даного Договору становить 1 (один) рік з дати створення заявки на сайті Виконавця. 

Даний Договір набуває чинності з моменту створення облікового запису Замовника. 

9.2 Якщо за 10 (десять) днів до закінчення строку даного Договору жодна зі Сторін не заявить 

про намір розірвати даний Договір, то він вважається продовженим (пролонгованим) ще 

на один місяць на таких самих умовах. Така пролонгація строку даного Договору 

відбувається до граничної дати – 31 грудня 2021 року. Для перебійного користування 

програмним продуктом та отримання послуг Виконавця, Замовник за місяць до закінчення 

дії Договору зобов’язаний поновити заявку на приєднання із актуальними (оновленими) 

даними, що підтверджують юридичний статус Замовника . 

9.3 Кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору. У випадку дострокового 

розірвання даного Договору Сторони зобов’язані письмово повідомити одна одну про це 

за 30 (тридцять) календарних днів, а також провести взаєморозрахунки, виконати всі 

фінансові зобов'язання одна перед одною з дотриманням умов даного Договору та вимог 

чинного законодавства України. Датою припинення Договору є дата, вказана в 

повідомленні про розірвання Договору, а Договір вважається розірваним за згодою Сторін. 

9.4 Строк даного Договору може бути достроково припинений, а сплачені Замовником грошові 

кошти не повертаються, у випадку порушення Замовником умов цього Договору: 

• у випадку систематичного грубого порушення Замовником умов даного Договору, визначених у 

Додатку №2, а саме строків сплати за отримані послуги; 

• всі Послуги видалено або заблоковано Замовником на строк, що перевищує 30 календарних 

днів; 

• у випадку незгоди Замовника із запропонованими змінами до цього Договору згідно п. І.5 та ІІ.6 

Додатку №2 до Договору. 

10 ІНШІ УМОВИ 

10.1 Всі додатки та доповнення до даного Договору є його невід'ємною частиною.  

10.2 Власність, що використовується Сторонами для досягнення мети даного Договору, 



залишається власністю кожної Сторони.  

10.3 Сторони погоджуються та підтверджують свою згоду про те, що всі повідомлення, 

сповіщення, бухгалтерські документи, а також інше листування направлені Сторонами одне 

одному у відповідності з цим Договором, можуть бути здійсненні будь-яким доступним 

способом (поштовим відправленням за реєстром, факсом, електронним листом та інш.) з 

подальшим направленням паперових оригіналів документів на поштові адреси Сторін. 

Сторони домовилися, що граничний термін надання відповіді на письмовий запит іншої 

Сторони не може перевищувати 10 (десяти) днів.  

10.4 Створенням заявки на приєднання Замовник, відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» надає Виконавцю однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на 

обробку персональних даних Замовника та третіх осіб – контрагентів Замовника, у 

письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, виключно з 

метою надання послуг за умовами цього договору.  

10.5 Фактом створення заявки на приєднання кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну 

згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в 

обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що 

стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, 

господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у 

сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що повідомлена про включення 

персональних даних до бази персональних даних іншої Сторони, права як суб’єкта 

персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються. При цьому 

Виконавець забезпечує обробку персональних даних Замовника виключно з метою 

надання Послуг на умовах цього Договору. 

10.6 Фактом створенням заявки на приєднання кожна зі Сторін Договору підтвердили, що обмін 

інформацією, що містить персональні дані власні, так і контрагентів виконуються 

Сторонами особисто та тільки з відповідних електронних адрес. Від Замовника – на 

електронні адреси, вказані в заявці Замовника та від Виконавця: ak@medakadem.com. В 

разі припинення дії договору Замовник може звернутися до Виконавця з запитом про 

надання йому всієї напрацьованої бази даних за період дії Договору.  

11 УГОДА ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

11.1 Сторони домовилися, що текст даного Договору, додатки до нього, інші матеріали, 

інформація та відомості щодо даного Договору є конфіденційними та не можуть 

передаватися третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, крім 

випадків, якщо така передача пов’язана з виконанням рішень суду, постанов слідчого та 

інших оперативно-розшукових дій у відповідності до законодавства України, з отриманням 

офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати податків, інших 

обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством України, 

що регулює зобов’язання Сторін Договору. 

11.2 Сторони домовилися, що відомості та інформація, доступ до яких Сторони отримують при 



проведенні адміністративних робіт, складають службову конфіденційну інформацію і 

комерційну таємницю Сторін (далі - «Конфіденційна інформація»). 

11.3 Сторони погоджуються, що до службової конфіденційної інформації та комерційної 

таємниці належить: 

• технічна, технологічна, виробнича та інша аналогічна інформація Сторін, включаючи, зокрема, 

концептуальні рішення, способи, процеси, методи, системи, пристрої, промислові зразки, схемні 

рішення, комп'ютерні програми, формули, результати дослідно-експериментальних робіт і 

розробок, об'єкти незавершеного виробництва, які не можуть бути отримані з загальнодоступних 

джерел на законній підставі; 

•  фінансова та маркетингова інформація, в тому числі дані про вартість та умови, що містяться в 

договорах і угодах за участю Сторін, в комерційних проектах і пропозиціях Сторін, дані про 

замовників, партнерів і постачальників Сторін; 

•  інформація, отримана будь-якою Стороною від інших осіб на умовах конфіденційності; 

•  інформація стосовно клієнтів/контрагентів Замовника, їх дані отримані Замовником у 

відповідності до п. 2.3.4 та п 2.3.9 цього Договору. А також, інформація стосовно 

клієнтів/контрагентів Замовника, отримана Замовником на умовах конфіденційності згідно 

договору на згоду про обробку персональних даних. 

• персональні відомості про користувачів порталу Виконавця, включаючи, але не обмежуючись, їх 

паспортні дані, дані пластикових карт, розмір заробітної плати й інших винагород, компенсаційні 

виплати. 

11.4 Сторони приймають на себе зобов'язання вживати всіх заходів для збереження 

конфіденційності інформації в таємниці, не розголошувати та не передавати конфіденційну 

інформацію в будь-якій формі третім особам, а також не використовувати конфіденційну 

інформацію в будь-яких своїх цілях, включаючи отримання прибутку, без попередньої 

письмової згоди іншої Сторони. 

11.5 Сторони зобов'язані забезпечити дотримання своїми Співробітниками та особами, які з 

якихось причин втрачають статус Працівників, положень цього Розділу, які стосуються 

збереження Конфіденційної інформації в таємниці, її нерозголошення, а також обмежень 

щодо передачі та використання Конфіденційної інформації. У разі порушення 

Співробітниками і зазначеними в цьому пункті особами положень Розділу, які стосуються 

збереження Конфіденційної інформації в таємниці, її нерозголошення, а також обмежень 

щодо передачі та використання Конфіденційної інформації, винна Сторона несе 

відповідальність, передбачену законодавством України. 

11.6 Сторони погодили, що у разі розголошення або використання конфіденційної інформації 

визначеної у п 11.3 цього договору, Сторона, що порушила умови даного договору, 

зобов’язана відшкодувати у повному обсязі збитки, понесені іншою Стороною, через 

розголошення або використання цієї Конфіденційної інформації разом з втраченою 

вигодою. 

12 УПОВНОВАЖЕНІ ОСОБИ ТА СЛУЖБИ  

12.1 Замовник повинен призначити уповноважених (авторизованих) осіб, що мають право діяти 



від його імені та в інтересах компанії, а саме: отримувати логіни та паролі облікового 

запису, змінювати їх, подавати будь-які запити на підключення/призупинення/відключення 

послуг, зміну параметрів послуг, звертатися до відповідних служб Виконавця, представлять 

Замовника у відносинах з Виконавцем під час користування Послугою та дії цього Договору. 

12.2 При зміні уповноваженої особи Замовника, вказаної у списку, Замовник повинен надати 

оновлений список уповноважених осіб для авторизації не пізніше 2-х робочих днів з дати 

зміни. 

12.3 Список уповноважених осіб та служб Сторін: 

 Від Виконавця: Від Замовника: 

Уповноважена особа: КЕЦ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(098) 151-60-70 
support@medakadem.com 

Дані, вказані в заявці на приєднання. 

Фінансова служба: КЕЦ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
(096) 768-34-72 
sale@medakadem.com 

Дані, вказані в заявці на приєднання. 

Служба технічної 
підтримки: 

КЕЦ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
support@medakadem.com 

Дані, вказані в заявці на приєднання. 

 

13 ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 
- Додаток № 1 - Правила надання Послуг.  

- Додаток № 2 – Тарифи на послуги.  

- Додаток № 3 - Угода про рівень обслуговування Послуги. 

- Додаток № 4 - Правила та умови використання програмного забезпечення Microsoft. 

14 ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

14.1 Для приєднання до договору публічної оферти з надання послуг по використанню медичної 

інформаційної системи «MEDAKADEM Clinica WEB» створення заявки ОБОВ’ЯЗКОВЕ. 

14.2 Підприємствам, що працюють за діючими договорами необхідно підтвердити заявку до 01. 

07 2021 року. 

14.3 Підприємства, що працюють за Договором, строк дії яких закінчився, продовжують 

працювати на умовах Договору публічної оферти з надання послуг по використанню 

медичної інформаційної системи «MEDAKADEM Clinica WEB» з дня закінчення дії Договору. 



ДОДАТОК № 1 
до Договору про надання послуг.  Правила надання послуг.  

1 ОСНОВНІ ТЕРМІНИ 

1.1 Сторінка облікового запису Замовника - веб-сторінка, призначена для управління 

послугами, що надаються Виконавцем Замовнику, підтримки актуальності контактної 

інформації Замовника та надання Замовником іншої інформації, необхідної Виконавцю для 

надання послуг Замовнику. Доступ до сторінки облікового запису Замовника здійснюється 

за адресою https://{ClientId}.medakadem.com.ua/. Доступ до сторінки організовується по 

захищеному протоколу і тільки після ідентифікації Замовника. 

1.2 Облікова інформація Замовника - інформація, призначена для ідентифікації Замовника в 

процесі надання йому послуг. В якості облікової інформації Замовника виступають ім'я 

користувача (логін), пароль для доступу до сторінки облікового запису Замовника (пароль) 

і номер договору Замовника. 

1.3 Особовий рахунок Замовника - запис, що відображає фінансові взаємовідносини між 

Виконавцем і Замовником. Особовий рахунок Замовника збільшується на суму платежів, 

перерахованих Замовником Виконавцю в рахунок передоплати послуг, що надаються 

Виконавцем Замовнику, і зменшується на вартість вибраних і підключених Замовником 

послуг. 

1.4 Послуга - сукупність серверних, мережевих, програмних, технологічних та інших ресурсів 

Виконавця, наданих у тимчасове користування Замовнику, а також проведення робіт 

фахівцями Виконавця для виконання завдань Замовника. 

1.5 Періодична послуга - послуга, що надається Замовнику постійно протягом часу 

використання послуги Замовником. 

1.6 Разова послуга - послуга, що надається Замовнику одноразово. 

1.7 Тестовий режим - форма надання послуг, при якій послуги надаються без стягнення плати, 

але з обмеженою функціональністю і протягом обмеженого періоду часу. Тестовий режим 

призначений для визначення Замовником якості послуги. Можливість використання 

послуги в тестовому режимі передбачена не для всіх послуг. Для надання певних послуг 

використовується обов'язкова SMS-верифікація, необхідність SMS-верифікації вказується 

при підключенні послуги в тестовому режимі. Можливість використання послуги в 

тестовому режимі і термін дії Тестового режиму вказується в описі послуги. 

1.8 Комерційний режим - форма надання послуг, при якій послуги надаються на платній основі, 

в повному обсязі і без обмеження терміну їх надання. 

1.9 Персональна інформація - відомості, що вказуються Замовником в реєстраційній формі при 

проходженні процедури реєстрації, а також інша інформація, що розміщується Замовником 

на сторінці облікового запису Замовника. 

1.10 Замовник – компанія, або фізична особа-підприємець від імені та в інтересах якої діють 

уповноважені особи якої та/або служби, визначені Договором. 
 



2 ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

2.1 У Комерційному режимі послуги надаються тільки після проходження Замовником 

процедури реєстрації. 

2.2 Інформація, зазначена Замовником при проходженні процедури реєстрації, 

використовується Виконавцем при заповненні фінансових документів. 

2.3 Після правильного і повного заповнення реєстраційної форми Замовникові надається 

доступ до сторінки облікового запису. Облікові дані Замовник отримує через електронну 

пошту на адреси електронної пошти уповноважених (авторизованих) осіб Замовника, які 

зазначені в Договорі. 

2.4 Замовник самостійно здійснює наступні дії: встановлення та забезпечення функціонування 

прикладного програмного забезпечення, забезпечення інформаційної безпеки. 

2.5 Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати технічні параметри надання 

Послуг з метою підвищення якості та надійності Послуг, що надаються. У тому числі зміни 

переліку програм, що надаються, бібліотек, функцій, засобів адміністрування.  

2.6 Звітний період становить 1 (один) місяць (з першого по останнє число кожного 

календарного місяця). 

2.7 У кожному звітному періоді послуги вважаються наданими в повному обсязі і належній 

якості, якщо у встановлений Договором строк Замовник не надасть Виконавцю письмову 

мотивовану відмову від прийняття цих послуг. Попередня претензія щодо якості наданих 

Послуг може бути відправлена Замовником Виконавцю електронною поштою. 

2.8 Після закінчення звітного періоду Виконавець створює звітні документи (акт і рахунок - 

фактура). Датою надання послуг у звітному періоді є останнє число звітного періоду. 

2.9 Письмовою мотивованою відмовою від прийняття послуг вважається претензія надіслана 

Виконавцеві Замовником протягом 10 днів з дня отримання Акту наданих послуг за звітній 

період. Виконавець має надати письмову відповідь на претензію Замовника протягом 10 

днів з дати отримання. 

2.10 Звітні документи на паперовому носії висилаються Замовнику щомісячно поштою на 

поштову адресу Замовника. Доставка звітних документів на паперовому носії іншими 

способами є платною, розмір якої зазначений в додатках. 

2.11 Для повторного відправлення звітних документів Замовник повинен скласти і відправити 

Виконавцю електронною поштою запит з точним переліком необхідних документів. 

Повторна відправка звітних документів на паперовому носії є платною, розмір якої 

зазначений в додатках. 

3 ВИПАДКИ НЕПРИПУСТИМОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГИ ЗАМОВНИКОМ. 
Наслідки. 

3.1 Випадками неприпустимості використання Послуги з боку Замовника, вважаються 

несанкціоновані дії Замовника. Такими випадками є: 

3.1.1 Несвоєчасне надходження оплати за Послуги; 

3.1.2 Замовником здійснюються шкідливі дії, спрямовані на платформу Виконавця або сервіси інших 



клієнтів, обмеження або блокування доступу інших клієнтів до послуг Виконавця; 

3.1.3 Замовником здійснюються спроби несанкціонованого доступу до інформаційних ресурсів 

Виконавця; 

3.1.4 Замовником здійснюється розповсюдження, шляхом розсилки, електронних повідомлень або 

розміщення в мережі Інтернет інформації, поширення якої заборонено законодавством України, 

нормами міжнародного права, а також інформації, поширення якої суперечить нормам моралі і обмежує 

права і законні інтереси третіх осіб; 

3.1.5 Замовником здійснюється розповсюдження шкідливих програм для ЕОМ чи інших прирівняних до 

них програм для ЕОМ та їх компонентів; 

3.1.6 Послуги, надані Замовнику Виконавцем, використовуються Замовником для здійснення дій, що 

порушують авторські або суміжні права третіх осіб; 

3.1.7 Послуги, надані Замовнику Виконавцем, використовуються Замовником для масової розсилки 

електронних повідомлень як комерційного, так і некомерційного змісту, у разі, якщо розсилка 

здійснюється без попередньої згоди Замовників або адресатів на отримання даних повідомлень (СПАМ), 

а також у тих випадках, коли за допомогою такої розсилки, здійснюваної третіми особами, здійснюється 

розповсюдження реклами товарів, робіт, послуг Замовника або інформаційного ресурсу Замовника; 

3.1.8 Замовником порушуються належні Виконавцю авторські права на програму (програми) для ЕОМ, 

використання якої (яких) здійснюється Замовником на підставі основного договору з Виконавцем; 

3.1.9 Замовник зберігає інформацію, заборонену законодавством України та нормами міжнародного 

права. Зберігання матеріалів порнографічного характеру; 

3.1.10 Замовник зберігає інформацію, яку отримано неправомірно повністю або частково, захищеною 

авторським та/або суміжним правом без дозволу володільців цих прав; 

3.1.11 Замовник зберігає інформацію, що містить віруси або інші шкідливі компоненти; 

3.1.12 Замовник вчиняє дії, направлені на порушення нормального функціонування елементів хмарної 

інфраструктури та/або мережі Інтернет (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного 

забезпечення), а також злому платформи Виконавця;  

3.1.13 Замовник вчиняє дії, направлені на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів хмарної 

інфраструктури та/або мережі Інтернет (комп'ютера, іншому обладнання або інформаційного ресурсу), 

подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація даних на цьому ресурсі. 

3.2 При виявленні вищезазначених випадків Виконавець негайно повідомляє Замовника та для 

забезпечення технологічної безпеки має право зупинити/обмежити надання Послуг до 

усунення порушень у разі невиконання або неналежному виконання Замовником 

зобов’язань, що не є часом простою та зниженням якості послуг. Таке зупинення Послуг не 

вважається припинення Договору.  

3.3 Виконавець має право зупинити/обмежити надання Послуг під час екстреного проведення 

відновлювальних робіт роботи платформи в разі аварії. 

3.4 Виконавець має право зупинити/обмежити надання Послуг в разі пред’явлення законної 

вимоги компетентним органом будь-якої юрисдикції, наглядовим, контролюючим або 

іншим регулюючим органом, будь-яким державним чи іншим компетентним органом. 

3.5 У разі пред'явлення претензій, вимог і позовів до Виконавця з боку третіх осіб, пов'язаних 

з порушенням Замовником будь-якого із зобов'язань, передбачених умовами цього 

Додатка, Замовник самостійно приймає всі необхідні заходи до врегулювання можливих 

суперечок, при цьому Замовник зобов'язався повністю відшкодувати Виконавцю витрати і 



збитки, пов'язані з компенсацією вищезгаданих вимог, претензій і позовів третіх осіб.  
 

4 ГАРАНТІЇ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

4.1 Виконавець гарантує надання послуг у належній якості у відповідності з умовами Угоди про 

рівень сервісу. 

4.2 Виконавець не гарантує Замовникові можливість здійснення ним інформаційного обміну з 

інформаційними ресурсами, доступ до яких через Інтернет тимчасово або постійно 

неможливий. 

4.3 Виконавець не гарантує Замовникові можливість здійснення ним обміну електронними 

повідомленнями з адресами електронної пошти, занесеними в стоп-лист (спам-лист) 

служби електронної пошти Виконавця. 

4.4 Виконавець не несе відповідальності за тимчасове припинення надання послуг, затримки 

в термінах надання послуг у разі, якщо надання послуг Замовнику стало неможливим 

внаслідок несправності обладнання, що не належить Виконавцю, або збоїв в роботі 

програмного забезпечення інформаційних ресурсів, які не належать Виконавцю. 

4.5 Замовник несе відповідальність за зміст інформації, що розміщується ним на 

обчислювальних потужностях і переданої ним по каналах зв'язку в процесі використання 

послуг Виконавця. До такої інформації належить, зокрема, зміст веб-сайтів, баз даних, 

інформація, що міститься в електронних повідомленнях, що відправляються Замовником. 

4.6 У випадку непрацездатності сторінки облікового запису Виконавець повідомляє Замовника 

про управління послугами та інформаційними ресурсами, доступ до яких надано 

Замовнику. 

4.7 Виконавець забезпечує фізичну цілісність даних, що зберігаються та обробляються під час 

надання Послуг. Виконавець не контролює, не гарантує та не бере на себе відповідальність 

за логічну цілісність даних, яка може бути порушена в наслідок дії факторів, що знаходяться 

поза зоною контролю Виконавця (наприклад, некоректне функціонування ПЗ, що 

використовується Замовником, помилки співробітників Замовника та інші). Протидія 

загрозам логічної цілісності даних (наприклад, шляхом використання системи резервного 

копіювання та відновлення) знаходиться в зоні відповідальності Замовника. 

5 ІНШІ УМОВИ 

5.1 Обмін електронними повідомленнями, відправленими сторонами одна одній по 

електронній пошті з електронних адрес уповноважених (авторизованих) осіб Сторін( п12.3 

Договору), вказаних в Договорі, визнається Сторонами обміном документами та 

інформацією. 

5.2 Електронні повідомлення, відправлені Замовником з адрес електронної пошти, відмінних 

від вказаної в Договорі, не розглядаються Виконавцем, та відповіді на такі повідомлення не 

даються. 

5.3 Електронне повідомлення вважається отриманим, з моменту, коли у Сторони, якій 

адресовано дане повідомлення, з'явилася можливість доступу до нього, а саме з моменту 



надходження електронного повідомлення на поштовий сервер, використовуваний 

адресатом для отримання електронної пошти. 

5.4 Будь-які файли, вкладені в електронне повідомлення (attachments) є невід'ємною частиною 

даного повідомлення. 



ДОДАТОК № 2 
до Договору про надання послуг.  

1 РОЗМІР ТА ПОРЯДОК СПЛАТИ ЗА ОТРИМАНІ ПОСЛУГИ. 

1.1 Вартість за користування програмним забезпеченням «MEDAKADEM Clinica WEB» за 

тарифом «Мед центр» складає 2400.00 грн./міс. Включено від 10 користувачі. 

1.2 Вартість доступу кожного наступного користувача складає 150 грн/ міс.  

1.3 Не підлягає оплаті час користування програмою – 30 хв. в місяць включно, та коректування 

документів за сумісними правами. не більше -3 шт. в місяць на одного користувача. 

1.4 Користувачі, що проводять послуги за правами сумісного доступу мають бути в програмі 

авторизовані та персоніфіковані. Користувачі, що не персоніфіковані в програмі 

тарифікуються за подвійною ставкою за звітній місяць, та підлягають негайній 

персоніфікації користувача або наступним видаленням такого користувача Виконавцем. В 

подальшому створення Користувача в програмі здійснюється виключно за електронним 

листом Замовника до Виконавця за адресами, вказаними в п 12.3 Договору. 

1.5 Функціонал що забезпечується тарифом «Мед центр»: 

Функціонал Мед центр 

Ціна за кількість користувачів  від 10  Від 2400 грн/міс. 

Користувачів включно з працюючим за сумісними правами 10 та більше 

Додаткові ліцензії, що перевищують кількість 10 користувачів,  150 грн/шт. 

Перший та кожен наступний філіал 1000 грн 

Графік роботи + 

Попередній  запис + 

Звіти + 

Страхові компанії / Контрагенти + 

Обмеження прав доступу (реєстратор / лікар / директор) + 

Відеозахват / знімки + 

Підключення УЗД + 

Інтеграція IP телефонії +  

Власна лабораторія 1000 грн. 

Філіали + 

On-line кабінет пацієнта 500 грн. 

Блокування доступу по IP + 

Технічна підтримка + 

1.6 До вартість користування програмним забезпеченням входить транспортування та 

відтворення об’єму даних, що не перевищує 10 Gb. За кожні наступні 10 Gb Замовник 

сплачує 40 грн. на місяць. 

1.7 За користування хмарними ресурсами та оригінальним інтерфейсом Медичної 

інформаційної системи Clinica Web при обміні даними з централізованою базою даних 

eHelth Замовник сплачує Виконавцю щомісячну абоненту плату в розмірі 400 грн. В разі 

попередньої оплати на суму 1200 грн. та більше вартість послуги складає 300 грн. міс.  

1.8 В вартість послуг не включено вартість ON-LINE додатків до програми. Вартість послуг може 



змінюватись в разі отримання Замовником додаткових послуг. Вартість послуг вказана на 

сайті https://www.medakadem.com/prices.  

2 ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ 

2.1 Вартість Послуг та всі зобов’язання за цим Договором визначені в національній валюті 

України - гривні. 

2.2 Замовник проводить розрахунки за попередньою оплатою. 

2.3 Щомісячна оплата Послуг здійснюється Замовником в безготівковій формі на поточний 

рахунок Виконавця до 03 (третього) числа поточного місяця на підставі рахунку, який 

Виконавець направляє Замовнику до 01 (першого) числа цього ж місяця. Розрахунок 

рахунку проводиться на підставі фактично отриманих послуг за попередній місяць з 

урахуванням змін за ініціативою Замовника.. 

2.4 Тарифи на Послуги можуть збільшуватися за ініціативою Виконавця, про що Виконавець 

повідомляє Замовника за 3 (три) календарних дня про зміни у вартості Послуг до вступу у 

дію нових Тарифів. 

2.5 Розмір щомісячної плати за Послуги визначається в залежності від обраних Замовником 

параметрів Послуг, обсягу використаних Послуг та вартості Послуг, яка діяла протягом 

звітного періоду. Сторони домовились, що звітним періодом згідно з цим Договором є 1 

(один) календарний місяць. У випадку зміни переліку та/або обсягу Послуг протягом 

звітного періоду відповідно до запитів Замовника обсяг Послуги, що підлягає оплаті, 

визначається від величини та обсягів Послуги, що надавалися протягом звітного періоду. 

2.6 У зв’язку із валютним походженням значної складової частини Послуги, у випадку 

збільшення курсу продажу долару США, встановленого на міжбанківському валютному 

ринку України більше, ніж 30,00 грн/долар, Виконавець може збільшити вартість послуг.  

2.7 Щомісяця, до 01 числа кожного місяця, наступного за звітним періодом, Виконавець 

надсилає (електронною поштою, поштовим відправленням друковані примірники) 

Замовнику рахунок-фактуру на оплату Послуг та підписані зі своєї сторони Акти наданих 

Послуг, які були надані Замовнику протягом звітного періоду. 

2.8 Замовник щомісячно підписує та направляє Виконавцю не пізніше 10 (десятого) числа 

місяця наступного за розрахунковим Акт приймання-передачі наданих Послуг або 

мотивовану відмову від приймання Послуг та підписання Акту. 

2.9 У разі неотримання Виконавцем підписаного Акту або мотивованої відмови Замовника від 

приймання Послуг та підписання Акту до 20 (двадцятого) числа місяця наступного за 

розрахунковим, вважається, що Послуги надані Виконавцем у звітному періоді належним 

чином, у відповідності із умовами цього Договору та вимогами чинного законодавства 

України, що підтверджується Актом приймання-передачі наданих Послуг, підписаним 

Виконавцем в односторонньому порядку, а Акт приймання-передачі наданих Послуг, 

підписаний Виконавцем з одного боку, вважається таким, що підписаний обома 

Сторонами. 

2.10 Факт попередньої оплати Замовником послуг в поточному місяці на підставі рахунку 

виставленого Виконавцем, вважається підтвердженням сторонами умов виконанню умов 

https://www.medakadem.com/prices


цього договору за поточний місяць, та не потребує письмового підтвердження надання та 

отримання послуг Актом виконаних робіт.  

2.11 Виконавець має право надіслати Акт наданих послуг на електронну адресу, вказану в п12.3 

Договору. Замовник зобов’язаний провести оплату за послуги згідно Акту, що надійшов в 

електронному вигляді та має електронний цифровий підпис. Виконавець за запитом 

надсилає Замовнику оригінали документів в паперовому вигляді протяг 10 банківських днів 

з моменту отримання оплати. 

2.12 З 01.07.2021р. Замовник може отримати (вивантажити) Акт виконаних робіт в 

електронному вигляді в особистому кабінеті. 
 



ДОДАТОК № 3 
до Договору про надання послуг.  Угода про рівень обслуговування.  

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Даний Додаток регулює особливості надання послуги Віртуального хмарного доступу та 

взаємодію Сторін у зв’язку з наданням таких Послуг. 

1.2 У разі протиріччя умов цього Додатка умовам Договору застосовуються умови цього 

Додатка. 

2 ОПИС ПОСЛУГИ 

2.1 Послуга хмарного доступу - це набір обчислювальних ресурсів об’єднаних для створювання 

комплексів автоматизації задач предметної області з можливістю динамічної зміни 

параметрів (об’єм оперативної пам’яті, потужності процесора, об’єму дискового простору, 

доступ до мережі та ін.) послуги самостійно Замовником. 

3 ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

3.1 Облікові дані — логін та пароль, які надаються Замовнику для його ідентифікації, що 

дозволяють отримувати доступ до програмного комплексу. 

3.2 Доступ до Сторінки облікового запису Замовника здійснюється за адресою: 

https://{ClientId}.medakadem.com.ua/  Доступ до сторінки організовується по захищеному 

протоколу і тільки після ідентифікації Замовника з допомогою Облікових даних. 

3.3 Управління послугою (підключення / призупинення / відключення, зміна параметрів) 

виконується Замовником самостійно через обліковий запис за винятком послуг, надання 

яких вимагає підтвердження Виконавця (умови надання даних послуг вказані в описі цих 

послуг). 

4 МОНІТОРИНГ ТА ДОСТУПНІСТЬ ПОСЛУГИ 

4.1 Виконавець забезпечує автоматичний моніторинг. 

4.2 Виконавець не забезпечує моніторинг мережевої доступності, працездатності операційної 

системи, яка встановлена на віртуальному сервері та будь-якого іншого програмного 

забезпечення, встановленого на віртуальному сервері. 

4.3 Послуга вважається доступною: у випадку відсутності повідомлень системи моніторингу, у 

випадку наявності повідомлень типу «Попередження», якщо послуга доступна у зоні 

відповідальності Виконавця та недоступна у яких-небудь сегментах мережі Інтернет, якщо 

послуга недоступна у зоні відповідальності Виконавця з вини Замовника – 

зупинка/видалення серверу з допомогою Сторінки облікового запису Замовника та 

подібне.  

4.4 Послуга вважається недоступною з моменту першого сповіщення моніторингу про 

недоступність та до моменту отримання повідомлення про доступність. 

4.5 Доступність послуги вимірюється у процентах від загального часу надання послуги 



протягом 1 (одного) календарного місяця виключаючи час проведення профілактичних 

робіт. 

4.6 Виконавець гарантує доступність послуги відповідно до параметрів, наведених у розділі 

Параметри надання послуг. 

4.7 Штрафні санкції (отримання компенсації Замовником) за відхилення від вказаних 

параметрів доступності послуги, що наведено у розділі Параметри надання послуг. 

Виконавець здійснює компенсацію після отримання заявки від Замовника. Штрафні санкції 

розраховуються виходячи з фактичного часу недоступності системи, що перевищує час, 

вказаний в п.7 цього додатку. В грошовому еквіваленті розраховується пропорцією:                                         

Сума штрафу  = діючий тариф (грн)   Х   час недоступності (год) / загальний час роботи всіх 

користувачів системою за поточний місяць (год). Після отримання заявки Замовника 

Виконавець зобов’язаний внести корективи в рахунок на сплату за місяць в якому стався 

інцидент.   

5 ОБРОБКА ІНЦИДЕНТІВ 

5.1 У випадку виявлення недоступності послуги Сторони надають одна одній максимально 

детальну інформацію про цей випадок в електронному виді. 

5.2 У випадку виявлення недоступності послуги Замовником або службами моніторингу 

Виконавця, останній визначає причину інциденту та зону відповідальності протягом строку, 

вказаного у розділі Параметри надання послуг. 

5.3 Якщо інцидент виник у зоні відповідальності Виконавця, останній самостійно усуває 

причину інциденту.  

6 ПРОФІЛАКТИЧНІ РОБОТИ ТА ОНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

6.1 При експлуатації системи періодично необхідно проводити планове технічне 

обслуговування (профілактичні роботи). 

6.2 Виконавець заздалегідь сповіщає Замовника про проведення профілактичних робіт і часу 

недоступності послуги. Профілактичні роботи проводяться переважно у неробочі години. 

Якщо планований час не влаштовує Замовника, то роботи можуть бути перенесені на інший 

час у відповідності з побажаннями Замовника. Виключенням є оновлення системи безпеки, 

позначені розробником базового програмного забезпечення як «критичні». 

6.3 Запити на виконання робіт, не пов’язаних з ліквідацією інцидентів, називаються Заявками. 

Заявки виконуються у строки, зазначені у розділі Параметри надання послуг. 

6.4 Заявка на виконання робіт оформляється в електронному вигляді на електронну адресу  

Служби технічної підтримки Виконавця. Заявка повинна містити максимально докладний 

опис робіт (послуг).  

6.5 Якщо виконання робіт згідно заявки виходить за рамки Договору, то термін та вартість 

виконання такої заявки встановлюється Виконавцем і залежить від трудомісткості 

поставленого завдання. 

6.6 Заявка повинна надходити тільки від уповноваженої особи з боку Замовника, визначеною 

умовами Договору. 



6.7 Відповідальними особами з боку Виконавця є адміністратори Служби технічної підтримки, 

які здійснюють виконання своїх обов’язків. 

6.8 Виконавець не виконує Заявки про надання даних або внесення змін у послуги або 

додавання/видалення послуг по телефону або з електронних адрес, не авторизованих за 

умовами Договору. 

7 ПАРАМЕТРИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 
Найменування Значення 

Доступність послуги та відповідальність 

Доступність системи 98% 

(недоступність не більше 2 години у місяць) 

Проведення профілактичних робіт протягом 

місяця 

Не більше 2 годин 

Проведення оновлення програмного 

забезпечення платформи 

Заплановані – не більше 1 раз у місяць 

Критичні – протягом 24 годин з моменту 

публікації 

Моніторинг 

Виконання моніторингу 16х7 

Періодичність моніторингу 15 хвилин 

Визначення причини інциденту та зони 

відповідальності протягом 

2 години 

Заявки 

Час реакції на Заявку 4 години 

Форма Заявки Електронний лист від Відповідальної особи 

на поштову скриньку 

support@medakadem.com 

 



ДОДАТОК № 4 
до Договору про надання послуг.   

Правила та умови використання програмного забезпечення  
«MEDAKADEM Clinica WEB»  

Цей документ регулює використання програмного забезпечення, яке може включати відповідні носії, 

друковані матеріали та електронну, або веб-документацію (разом і окремо - «Продукти»), надані 

Замовнику  (тут і далі - «Замовник»).  

Виконавець є власником Продуктів - комп’ютерних програм - об'єктів авторського права  «MEDAKADEM 

Clinica WEB», і, отже, їх використання регулюється певними правами та обмеженнями, про які 

Виконавець зобов'язаний поінформувати Замовника. Право використання Продуктів Замовником є 

об'єктом регулювання умовами Договору з Виконавцем і повинно узгоджуватися, тлумачитися і 

здійснюватися Замовником у відповідності з наступними умовами, які Замовник та/або Виконавець не 

мають права змінювати або доповнювати. 

1 ВИЗНАЧЕННЯ 
«Програмне забезпечення Виконавця» означає програмне забезпечення, яке дозволяє Пристрою 

отримувати доступ до служб або функцій, що надаються Серверним програмним забезпеченням, і 

використовувати їх. 

«Пристрій» означає комп'ютер, робочу станцію, термінал, надолонний комп'ютер, пейджер, телефон, 

кишеньковий комп'ютер, смартфон, сервер або інший електронний пристрій. 

«Серверне програмне забезпечення» означає програмне забезпечення, що надає служби або 

функціональні можливості на комп'ютері, чинному в якості сервера. 

«Документація до програмного забезпечення» означає будь-які документи для користувачів, що 

додаються до серверного програмного забезпечення. 

«Вторинно-поширюване програмне забезпечення» означає програмне забезпечення,– інтелектуальна 

власність Виконавця, що вивантажується на пристрої Замовника. Не є програмою  «Clinica Web». 

2 ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРОДУКТИ 
Всі титульні права і права інтелектуальної власності, пов'язані з Продуктам (і складовим їх елементам, 

включаючи, але не обмежуючись лише ними, всі зображення, фотографії, анімації, відео і аудіо записи, 

музику, текст і «програми-аплети», включені в Продукти), належать Виконавцеві. 

Продукти захищені законами про авторські права та відповідними міжнародними договорами, а також 

іншими законами і договорами про інтелектуальну власність.  

Володіння, доступ або використання вами продукту не дає Замовнику  жодних прав власності на 

Продукти або інших прав інтелектуальної власності. 

3 ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ 
Замовник може  використовувати Програмне забезпечення Виконавця, тільки відповідно до інструкцій і 

тільки у зв'язку з послугами, які надаються Виконавцем. Умови цього Додатка повністю і беззастережно 

заміщають умови будь-яких  Ліцензійних угод з користувачем Продуктами, які можуть надаватися в 

електронній формі в процесі використання Замовником Програмного забезпечення Виконавця. 



4 ВИКОРИСТАННЯ ВТОРИННО-ПОШИРЮВАНОГО ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
У зв'язку з наданням Послуг Виконавцю, Замовник  може мати доступ до певних засобів і програмного 

коду «зразків», «вторинно поширюваних файлів» і (або) пакетів засобів розробки програмного 

забезпечення («SDK») (разом і окремо - «Вторинно-поширюване програмне забезпечення »). 

ЗАМОВНИК  НЕ МАЄТЕ ПРАВА ВИКОРИСТОВУВАТИ, ЗМІНЮВАТИ, КОПІЮВАТИ І (АБО) ПОШИРЮВАТИ 

БУДЬ-ЯКЕ ВТОРИННО-ПОШИРЮВАНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, ЯКЩО ЗАМОВНИК НЕ ВИСЛОВИВ  

ЯВНОЇ ЗГОДИ ДОТРИМАННЯ ПЕВНИХ ДОДАТКОВИХ УМОВ, ЩО МІСТЯТЬСЯ У ПРАВАХ ВИКОРИСТАННЯ, 

НАДАНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКУ ПОСЛУГ («SPUR»), ЗАСТОСОВНИХ ДО ЗАМОВНИКА. ДАНІ УМОВИ ПОВИННІ 

БУТИ НАДАНІ ЗАМОВНИКУ ВИКОНАВЦЕМ.  

Виконавець не дає права Замовнику використовувати будь-яке Вторинно-поширюване програмне 

забезпечення. 

5 КОПІЇ 
Замовник не має права створювати копії Продуктів. 

Замовник повинен видалити або знищити все Програмне забезпечення Виконавця та (або) вторинно-

поширюване програмне забезпечення по припиненні або закінчення терміну дії Договору з Виконавцем. 

Копіювання будь-яких друкованих матеріалів, що поставляються разом з Продуктами, заборонено. 

6 ОБМЕЖЕННЯ НА РОЗКРИТТЯ ТЕХНОЛОГІЇ, ДЕКОМПІЛЯЦІЮ І 

ДИЗАССЕМБЛЮВАННЯ 
Замовник не має права вивчати технологію, декомпілювати або дизасемблювати Продукту.  

7 ЗАБОРОНА НА ЗДАЧУ В ОРЕНДУ 
Замовник не має права надавати Продукти в оренду, в прокат, в тимчасове користування, в заставу або 

безпосередньо чи опосередковано передавати або поширювати Продукт будь-яким третім особам, а 

також дозволяти будь-яким третім особам доступ і (або) використання функцій Продуктів. 

8 ПРИПИНЕННЯ ДІЇ УГОДИ 
Без шкоди для будь-яких інших прав Виконавець може припинити дію прав Замовника на використання 

Продуктів у разі порушення Замовником даних умов. У разі скасування або припинення дії Договору, 

Замовник повинен припинити використання і (або) доступ до Продуктів, а також знищити всі копії 

Продуктів і всі складові їх частини.  

9 ПІДТРИМКА ПРОДУКТУ 
Підтримка Продуктів здійснюється Виконавцем в межах дії терміну Договору. 

10 ВІДСУТНІСТЬ ВІДМОВОСТІЙКОСТІ 
Продукти можуть містити технології, які не є відмово стійкими та не були розроблені, виготовлені або 

призначені для використовування у середовищах або додатках, в яких збій в роботі продукту може 

привести до смерті, заподіянню шкоди здоров’ю або тяжким фізичним ушкодженням, або шкоди для 

власності або навколишнього середовища. 



11 ІНШІ ОБМЕЖЕННЯ 
У відношенні Продуктів діє заборона на продаж, дарування, здачу в лізинг, прокат, тимчасове 

користування, інше відчуження,  експорт та реекспорт. 

12 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
Крім інших зобов'язань, які Замовник несе перед Виконавцем, Замовник також погоджується нести 

юридичну відповідальність безпосередньо за Законами України та законами міжнародного права. 

 

13 ВІДСУТНІСТЬ ГАРАНТІЙ, ЗОБОВ'ЯЗАНЬ І КОМПЕНСАЦІЙ ЗІ СТОРОНИ 

ВИКОНАВЦЯ 
Всі гарантії, відповідальність за збитки і компенсації ( якщо такі мають місце) третім особам надаються 

виключно Замовником, але не Виконавцем. 


