
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 
 

Приймаючи цю публічну оферту, Ви погоджуєтесь зі всіма викладеними нижче умовами і 
підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення та укладаєте на цих умовах договір про 
надання послуг з «Національний комітет EuroPsy». 
 

 
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА 

Національний комітет EuroPsy (через ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “НАЦІОНАЛЬНА 
ПСИХОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ”) (далі - Виконавець) пропонує фізичним особам (далі – 
Користувач) (разом у тексті – Сторони, окремо Сторона) приєднатися до цього договору 
публічної оферти про надання послуг (далі – Договір) на визначених у ньому умовах. 
Приєднанням до цього Договору вважатиметься: проставлення галочки навпроти поля 
«Ознайомлений із публічною офертою» та оплата рахунку чи використання онлайн 
платіжного засобу для оплати за розгляд заявки на отримання Базового сертифікату та 
включення до реєстру EuroPsy. Проставленням галочки навпроти поля «Ознайомлений із 
публічною офертою» Користувач також підтверджує, що ознайомлений та розуміє зміст  
Положення EFPA про EuroPsy із Додатками та правил прийому заявок, викладених на сайті. 
У разі незгоди з умовами цього Договору, укладення договору приєднання не є можливим. 

 
1. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

1.1 EuroPsy – це європейська система сертифікації психологів, яку було засновано 
Європейською Федерацією асоціацій психологів (EFPA). Система EuroPsy пропонує 
єдиний стандарт професійної компетентності і етичної поведінки і є прийнятою 
національними асоціаціями психологів 36 країн (включаючи всі країни ЄС). 
1.2 Базовий сертифікат EuroPsy є підтвердженням відповідності психологічної освіти 
фахівця мінімальним європейським професійним стандартам та свідчить про те, що 
фахівець має усі підстави для ведення незалежної психологічної практики.  
1.3 Європейський реєстр психологів EuroPsy – Міжнародний реєстр, що містить імена та 
контактну інформацію всіх психологів, в яких є чинний сертифікат EuroPsy. 

 
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1 Виконавець зобов’язується надати Користувачу послуги, зміст яких полягає в 
проведенні оцінки компетентностей фахівців-психологів у контексті їх відповідності 
європейським професійним стандартам і практики у психології та, в разі позитивної 
аттестації, присудженні Базового сертифікату EuroPsy із наступним внесенням до 
Європейського реєстру психологів EuroPsy. 
2.2. Користувач зобов’язується оплатити послуги Виконавця шляхом перерахування 
грошових коштів в національній валюті України на розрахунковий рахунок Виконавця чи 
за допомогою онлайн платіжного засобу.   

 
3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

3.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу 
України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. 
3.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, 
що він повністю приймає його умови. 
3.3 Користувач приймає (акцептує) оферту шляхом проставлення галочки навпроти поля 
«Ознайомлений із публічною офертою» та оплати розгляду заявки на отримання Базового 
сертифікату та включення до реєстру EuroPsy на умовах, зазначених у розділі 4 цього 
Договору. Письмова форма цього Договору згідно ЗУ «Про електронну комерцію» 
додатково може підтверджуватися направленням електронного листа. 

 



4. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
4.1 Ціна за розгляд заявки на отримання Базового сертифікату та включення до реєстру 
EuroPsy дорівнює розміру мінімальної заробітної плати на момент подання заявки на 
отримання Базового сертифікату EuroPsy. Внесок складається з двох рівних частин (50% / 
50%). Перша частина внеску оплачується при реєстрації у формі "Індивідуальна заявка на 
присудження Базового сертифіката EuroPsy під час дії перехідних умов для України". Другу 
половину оплати необхідно внести після отримання позитивного рішення Комітету щодо 
присудження Базового сертифікату. Видача сертифікату та внесення особи до Реєстру 
EuroPsy здійснюється після повної оплати. У разі відмови у видачі Базового сертифікату 
попередньо внесена сума не повертається. 
4.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок 
Виконавця чи через онлайн платіжні системи, що використовуються Виконавцем. 
4.3 Оплата послуг здійснюється у національній валюті України.  

 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань 
за Договором лише за наявності вини. У разі порушення зобов’язань з вини однієї із сторін 
за цим Договором, ця сторона відшкодовує іншій стороні завдану шкоду у вигляді 
реального збитку.  
5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це 
невиконання викликане обставинами непереборної сили згідно з чинним законодавством. 
Після закінчення дії таких обставин виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором 
поновлюється. 

 
6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Термін дії договору складає  ______________ з дня його укладення/оплати послуг. 
6.2. Цей Договір може бути розірваний відповідно до чинного законодавства. 
6.3. Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, 
обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про 
захист персональних даних». 
6.4 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з 
попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами 
Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку. 
6.5 Якщо інше не передбачено цим Договором, застосовуються звичайні договірні умови, 
встановлені законодавством України. 
 
 
 
 


