
ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ 
до умов використання веб-сайту https://uhrs.org.ua/  та  

м. Харків                                                                                                             10 лютого 2023 року  

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ДОСЛІДЖЕННЯ 
ВОЛОССЯ», ідентифікаційний код юридичної особи: 41111210, місцезнаходження юридичної 
особи: Україна, 61058, Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, будинок 17, надалі 
іменується «UHRS», в особі Керівника Овчаренко Юлії Сергіївни, яка діє на підставі Статуту 
Громадського об’єднання, з однієї Сторони, та  

Особа, що приєдналася до Договору приєднання до умов використання веб-сайту 
https://uhrs.org.ua/ та надання послуг UHRS , в порядку, передбаченому Розділом 2 цього 
Договору, надалі іменується «Користувач», з іншої сторони, які надалі разом іменуються 
«Сторони», а кожен окремо «Сторона», керуючись власним волевиявленням та чинним 
законодавством України, укладали цей Договір про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  
1.1. Цей Договір визначає порядок та умови користування веб-сайтом https://uhrs.org.ua/ (далі  

- Веб-сайт), встановлює взаємні права та обов’язки UHRS та Користувача, які виникають в процесі 
використання Користувачем, а також встановлює взаємні права та обов’язки Сторін щодо подання 
Користувачем анкети-заявки про вступ у члени Українського товариства дослідження волосся, 
сплати щорічного внеску за членство в Українському  товаристві дослідження волосся, членства в 
Українському товаристві дослідження волосся та припинення такого членства.  

1.2. Членством Українського товариства дослідження волосся (далі – Членство) є набуття 
Користувачем відповідно до умов цього Договору можливості участі у програмах сприяння, які 
проводяться UHRS на оплатних умовах. Набуття такого права не тягне за собою набуття 
Користувачем права членства у Громадській організації «Українське товариство дослідження 
волосся» в розумінні Закону України «Про громадські об’єднання».  

1.3. Сторони усвідомлюють, що цей Договір є договором приєднання, а отже:  
➢ умови цього Договору встановлюються UHRS в односторонньому порядку.  
➢ форма цього Договору розміщується на офіційному веб-сайті UHRS 

https://uhrs.org.ua/. 
➢ Користувач може приєднатися до умов цього Договору виключно у спосіб, 

передбачений Розділом 2 цього Договору.   
➢ Користувач не може пропонувати свої умови Договору, наполягати на внесенні змін 

до цього Договору.  
1.4. Сторони усвідомлюють, що цей Договір не є публічним та до відносин за цим Договором 

не застосовуються положення ст. 633 Цивільного кодексу України. У зв’язку з наведеним: 
1.4.1. UHRS не бере на себе зобов’язання надавати право членства Українського товариства 

дослідження волосся кожному, хто до нього звернеться. UHRS має право в порядку, передбаченому 
цим Договором відмовитися від надання членства Українського товариства дослідження волосся 
особі, яка заповнила анкету-заявку про вступ у члени Українського товариства дослідження 
волосся. 

1.4.2. UHRS не зобов’язується встановити однакові умови Договору для всіх Користувачів.  

2. УМОВИ ПРИЄДНАННЯ ДО ДОГОВОРУ 
2.1. Будь-яка особа, яка має намір користуватися Веб-сайтом та (або) набути Членство  

зобов’язана попередньо ознайомитися із умовами цього Договору та Політикою конфіденційності 
та акцептувати їх у повному обсязі.  

2.2. Користувач укладає цей Договір із UHRS шляхом приєднання до умов цього Договору в 
цілому. Приєднання до умов цього Договору здійснюється шляхом вчинення однієї із наведених 
дій:  

2.2.1. В частині порядку та умов користування Веб-сайтом – з моменту переходу за 
посиланням https://uhrs.org.ua/  

2.2.2. В частині, що регулює взаємні права та обов’язки Сторін щодо подання 
Користувачем анкети-заявки про вступ у члени Українського товариства дослідження 
волосся, сплати щорічного внеску за членство Українського товариства дослідження волосся, 
членства в Українському товаристві дослідження волосся та припинення такого членства – з 
моменту заповнення та підтвердження відправки Анкети про сплату членського внеску (далі 
– Анкета) 
2.3. Користувач вважається таким, що ознайомлений із текстом цього Договору та Політики 

конфіденційності у повному обсязі, погодив такі умови та зобов’язався виконувати їх з моменту 
вчинення будь-якої дії, передбаченої пунктом 2.2. цього Договору. Користувач не може 
запропонувати UHRS свої умови Договору чи наполягати на внесенні змін до цього Договору. Такі 
вимоги Користувача не несуть для UHRS будь-яких правових наслідків. 
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2.4. Текст цього Договору встановлюється UHRS в односторонньому порядку. Текст цього 
Договору доводиться до відома будь-якої особи, яка має намір споживати передбачені цим 
Договором Послуги в один або декілька наступних способів шляхом його розміщення в електронній 
формі на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://uhrs.org.ua/.  

2.5. Приєднуючись до умов цього Договору, Користувач погоджується, що UHRS має право 
в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни до Договору, повідомляючи про це 
Користувача шляхом опублікування тексту нової редакції Договору в електронній формі на Веб-
сайті UHRS. 

2.6. Приєднуючись до умов цього Договору Користувач надає повну, однозначну та  
безумовну згоду на обробку його персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.  

3. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ  
3.1. Загальні права та обов’язки Користувача. 
3.1.1. В межах використання Веб-сайту Користувач має право повноцінно користуватися 

доступним функціоналом Веб-сайту відповідно до умов чинного законодавства України та цього 
Договору. Користувач має право вільно ознайомлюватися з інформацією про діяльність UHRS, 
команду UHRS, умови та переваги набуття Членства, одержувати відомості про заплановані та 
проведені заходи та проекти, які організовуються за участі UHRS, переглядати фото-, 
відеоматеріали, розміщені в межах Веб-сайту, а також вчиняти інші не заборонені цим Договором 
та чинним законодавством України дії.  

3.1.2. Під час користування функціоналом Веб-сайту, Користувачу забороняється вчиняти дії, 
які можуть спричини порушення роботи Веб-сайту, неправомірне поширення конфіденційної 
інформації, персональних даних третіх осіб, порушення прав інтелектуальної власності UHRS, 
внесення змін до існуючого наповнення Веб-сайту.  

3.2. Підписка на розсилку. 
3.2.1. Користувач має право підписатися на одержання розсилки електронних повідомлень 

UHRS шляхом введення власної адреси електронної пошти у полі «Введіть Ваш e-mail» в межах 
форми «Дізнайтеся першим про наші події» та підтвердженням надання електронної пошти для 
розсилки електронних повідомлень шляхом натискання на кнопку «Підписатися». Виконання 
зазначених дій є наданням безумовної згоди на одержання розсилки електронних повідомлень 
UHRS. Оформлюючи підписку на розсилку UHRS Користувачу забороняється надавати адресу 
електронної пошти третіх осіб. 

3.2.2. З моменту підписки Користувача на одержання розсилки UHRS має право направляти 
електронні повідомлення будь-якого змісту, не забороненого чинним законодавством та у будь-
який час. Такі дії UHRS не вважаються спамом чи порушенням умов цього Договору.  

3.2.3. Користувач має право відмовитися від підписки на одержання розсилки UHRS шляхом 
подання відповідного звернення на контактні засоби, розміщені на Веб-сайті.  

3.3. Інтелектуальна власність UHRS 
3.3.1. Веб-сайт https://uhrs.org.ua/ , усі складові частини Веб-сайту, бази даних, розміщені на 

Веб-сайті, програми, дані, знаки для товарів та послуг, комерційні найменування, фото-, 
відеоматеріали, розміщені на Веб-сайті, інші об’єкти права інтелектуальної власності є 
інтелектуальною власністю UHRS та захищені відповідно до чинного законодавства України, 
зокрема. Закону України «Про авторське право та суміжні права»  

3.3.2. Надання Користувачу доступу до Веб-сайту не є  переданням майнових прав автора. 
Виключне право дозволяти чи забороняти використання зазначених творів належить UHRS. 
Користувач не набуває жодних майнових, або немайнових прав автора у зв’язку із отриманням 
доступу до Веб-сайту.   

3.3.3. Будь-яке неправомірне оприлюднення, поширення, переробка, адаптація, продаж, 
передання в найм (оренду), або інше використання без дозволу UHRS об’єктів, які належать йому 
на праві інтелектуальної власності є порушенням цієї Угоди та законодавства про авторське право 
та суміжні права, та тягне за собою передбачені чинним законодавством наслідки.  

3.4. Відповідальність.  
3.4.1. Користувач усвідомлює, що за будь-які дії, вчинені під час користування Веб-сайтом 

він несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України.  

4. ЧЛЕНСТВО В УКРАЇНСЬКОМУ ТОВАРИСТВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОССЯ 
4.1. Умови Членства:  
4.1.1. Членом Українського товариства дослідження волосся може бути особа, яка досягла 18-

ти років та є фахівцем галузі: дерматологи, трихологи, трихобіологи, трансплантологи волосся, 
патогістологи, фахівці естетичної медицини та представники фармацевтичної промисловості.  

4.1.2. Користувач, який має намір набути Членство, має заповнити Анкету-заявку про вступ у 
члени Українського товариства дослідження волосся (далі – Анкета-заявка) за посиланням 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBDSBR6WOTAigWhGsotUJMxsO2cc3Dx1mCzNu07M
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DbQkromQ/viewform та відправити таку Анкету-заявку за допомогою відповідної функції на Веб-
сайті.  

4.1.3. UHRS розглядає подані Анкети-заявки протягом 7-ми (семи) календарних днів з 
моменту їх надходження. Відповідь на Анкету-заявку надсилається з боку UHRS на адресу 
електронної пошти, зазначену Користувачем під час заповнення Анкети-заявки. UHRS в 
односторонньому порядку приймає рішення щодо можливості надання Членства Користувачу, який 
подав Анкету-заявку. Користувач не має права оскаржувати рішення UHRS щодо надання або 
ненадання Членства.  

4.2. Сплата Членського внеску.  
4.2.1. Оплата Членства здійснюється за допомогою системи LiqPay за реквізитами, 

зазначеними у Розділі 8 цього Договору. Перед сплатою Членського внеску Користувач подає UHRS 
заповнену Анкету про сплату членського внеску.  

4.2.2. Остаточна вартість внеску у валюті платежу (UAH) відображається на сторінці оплати 
Членського внеску і фіксується в електронному інвойсі платіжної системи або в рахунку, 
виставленому з боку UHRS.  

4.2.3. Користувач зобов’язаний внести Членський внесок до останнього числа лютого 
поточного року. Невиконання зазначеного обов’язку тягне за собою припинення Членства 
Користувача з 01 березня поточного року.   

4.3. Програми сприяння Членства Українського товариства дослідження волосся 
4.3.1. Членство Українського товариства дослідження волосся надає особі, яка набула 

Членство відповідно до умов цього Договору можливість стати учасником наступних програм 
сприяння, які забезпечуються з боку UHRS:  

➢ надання пільгових умов участі у локальних освітніх заходах, національних та 
міжнародних профільних конференціях;  

➢ надання інформаційної, організаційної та фінансової підтримки, включаючи тревел-
гранти для відвідування світових та європейських конгресів з дослідження волосся; 

➢ надання права участі Члена у національних та міжнародних проектах з дослідження 
волосся; 

➢ надання можливості спілкування в єдиному інформаційному полі та участі у групі для 
консиліумів Fb Trichology Consilium.  

4.4. Строк дії Членства. Правові наслідки односторонньої відмови Користувача від 
Членства.  

4.4.1. Членство гарантовано діє з моменту сплати Користувачем Членського внеску протягом 
1-го (одного) календарного року з моменту оплати. Припинення Членства допускається виключно 
у разі несплати Користувачем чергового Членського внеску відповідно до положень пункту 4.2.3. 
цього Договору.  

4.4.2.  Вимоги Користувача про дострокове припинення Членства не тягнуть будь-яких 
правових наслідків. Можливість участі у програмах сприяння UHRS, а також інші наслідки набуття 
Членства зберігають свою дію для Користувача до кінця строку дії членства, визначеного пунктом 
4.4.1. цього Договору незалежно від наміру Користувача припинити Членство в односторонньому 
порядку.  

4.4.3. Користувач не має права вимагати повернення Членського внеску з будь-яких підстав, 
у тому числі, з підстав відсутності наміру брати участь у програмах сприяння UHRS. Користувач 
усвідомлює, що UHRS приступає до виконання обов’язків, пов’язаних із набуттям Користувачем 
Членства з моменту оплати Користувачем Членського внеску, що виключає можливість повернення 
таких коштів за правилами авансового платежу.  
 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.  
5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його публікації на веб-сайті https://uhrs.org.ua/ . 

Договір є укладеним з конкретним Користувачем з моменту приєднання до його умов відповідно до 
Розділу 2 цього Договору та діє безстроково протягом користування Веб-сайтом та (або)  Членства 
Користувача. 

5.2. Зміни до цього Договору можуть бути внесені виключно за ініціативою UHRS. 
Користувач не має права вимагати внесення змін до цього Договору.  

5.3. Користувач не має права односторонньої відмови від виконання зобов’язань за цим 
Договором та одностороннього розірвання цього Договору.  

5.4. UHRS має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку у будь-який час 
протягом дії цього Договору. Одностороннє розірвання Договору не тягне за собою позбавлення 
Користувача права Членства.  

6. ІНШІ УМОВИ. 
6.1. Усі спори, пов’язані з виконанням, зміною або розірванням цього Договору вирішуються 

Сторонами шляхом проведення переговорів, а у випадку не досягнення згоди - розглядаються у 
порядку, що встановлений чинним законодавством України. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBDSBR6WOTAigWhGsotUJMxsO2cc3Dx1mCzNu07MDbQkromQ/viewform
https://uhrs.org.ua/


6.2. Сторони підтверджують, що укладаючи Договір вони повністю усвідомлюють його зміст 
та термінологію, не помиляються стосовно змісту відносин, які виникають внаслідок цього 
Договору та обставин, які мають істотне значення. Сторони підтверджують, що укладають цей 
Договір керуючись виключно власним волевиявленням, не перебуваючи під впливом насильства, 
тяжких обставин. Сторони підтверджують, що цей Договір не носить характеру фіктивного або 
удаваного правочину та спрямований на реальне настання наслідків. 

6.3. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін 
до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 

6.4. Цей Договір складено та розміщено на веб-сайті  https://uhrs.org.ua/ . у стандартній формі 
(формулярі) відповідно до положень статті 634 Цивільного кодексу України.      

 
7. РЕКВІЗИТИ UHRS 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ 
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДЖЕННЯ ВОЛОССЯ»  
ідентифікаційний код юридичної особи: 41111210  
місцезнаходження юридичної особи: Україна, 61058, 
Харківська обл., місто Харків, вулиця Данилевського, 
будинок 17 
IBAN: UA853515330000026000015904262, відкритий в АТ 
КБ «ПриватБанк», МФО: 305299 
Телефон: +38 095 331 50 85 
E-mail: ukrhrs@gmail.com 
Веб-сайт: https://uhrs.org.ua/ 
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