
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

 

м.Київ                                 21.09.2019 

 

Цей Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу 

України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична 

особа, фізична особа - підприємець).  

При повній згоді з умовами цього Договору, покупець приймає умови і порядок оформлення 

замовлення, оплати товару, доставки товару і за невиконання умов цього договору.  

Цей договір є угодою між інтернет-магазином (далі «інтернет-магазин» та/або «САЙТ») і будь-

якою юридичною або фізичною особою, користувачем послуг сайту, яка надалі іменується 

"Покупець" і визначає умови придбання товарів через сайт.  

Ця угода носить характер публічної оферти, є еквівалентом «усної угоди» і відповідно до чинного 

законодавства України має належну юридичну силу. 

 

1. Загальні положення  

1.1. Цей договір є публічною офертою ( відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу 

України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через 

інтернет-магазин.  

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов 

публічного договору (акцепт), тобто публічної оферти сайту/інтернет-магазину є факт оформлення 

замовлення натисканням на посилання «Оформити замовлення», «КУПУВАТИ», «СПЛАТИТИ» в 

кошику та оплати замовлення в розмірі 100% на умовах цього договору.  

1.3. Публічна оферта також є прийнятою (акцептованою Покупцем) і тим самим він підтверджує, 

що ознайомився та згоден з умовами роботи інтернет-магазину (сайту), а саме згоден з:  

- умовами цього публічного договору;  

- з контактними даними та реквізитами Продавця;  

- умови використання сайту;  

- положення про обробку і захист персональних даних у базах персональних даних, володільцем 

яких є продавець;  

- з цінами та ціновою політикою Продавця;  

- з умовами доставки товару;  

- з гарантійними умовами та з гарантійними зобов’язанями Продавця (Гарантійні умови); 

1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з 

його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх 

персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення 

взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку 

персональних даних діє протягом усього строку дії Договору.  

Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без 

додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних 

даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий. 
 

2. Терміни та визначення  

«Товар» - перелік найменувань асортименту, представлений на сайті (в інтернет-магазині).  

«Категорії» - інформація про товари, розміщена на сайті.  

"Оформити замовлення" - рішення Покупця придбати товар, оформлене на сайті (в інтернет-

магазині).  

«Персональні дані» – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної 

особи, чи до особи, яка визначається. 

«Оферта», «Публічна оферта» - документ, що містить пропозицію укласти договір на умовах, 

визначених цією пропозицєю.   

    «Акцепт Оферти» - згода Покупця укласти договір на умовах, запропонованих тут в цій оферті. 

Така згода (акцепт оферти) вважається вираженою у момент оплати послуг сайту відповідно до 

виставленого рахунку.  



«Сайт» - інтернет-сайти: https://www.pokotylo.com.ua/; https://www.pokotylo.com.ua/04-pokupka-

praktikumov; https://www.pokotylo.com.ua/05-biblioteka; використовувані для просування послуг, 

продажу товарів, а так само для донесення до Покупців необхідної інформації.  

«Покупець», «Клієнт», «Замовник» - особа, що здійснила акцепт Оферти. Такою особою може 

бути:  

- фізична особа, що досягла віку 18 років,  

- приватний підприємець, 

- юридична особа.  

 «Захід» - курс, що проводиться автором, навчання на якому представляє інтерес для 

Клієнта/Замовника. При цьому:  

- курс (захід) за цим договором не передбачає провадження будь-яких освітніх програм; 

- курс (захід)  не є професійною освітою і не міняє, і не впливає на кваліфікацію учасників; 

- курс, що проводиться, не супроводжується підсумковою атестацією і/або видачею документів 

про освіту і/або кваліфікацію відповідно до державних стандартів навчання, що діють на території 

України. 

 

3. Предмет договору  

3.1. Сайт (Інтернет-магазин) зобов'язується передати у власність Покупцеві товар, а Покупець 

зобов'язується оплатити і прийняти товар на умовах цього договору.  

3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж в інтернет-магазині, в тому числі:  

а) добровільний вибір Покупцем товарів по «Категоріям»;  

б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті (в інтернет-магазині);  

в) оплату Покупцем замовлення, оформленого на сайті (в інтернет-магазині);  

г) виконання і передачу замовлення Покупцеві у власність на умовах цього договору.  

 

4. Порядок оформлення замовлення. Ціна і порядок оплати. 

4.1. Покупець самостійно оформляє замовлення в інтернет-магазині на будь-який товар, 

представлений на сайті і наявний. Кожна позиція може бути представлена в замовленні в будь-якій 

кількості. За порядок оформлення замовлення та вибір товару несе відповідальність Покупець. 

4.2. Ціна замовлення складається з вартості товару (зазначеної в каталозі) і вартості доставки.  

4.3. Покупець оплачує замовлення у порядку передплати, будь-яким способом, обраним на сайті 

(в інтернет-магазині) протягом 2-х робочих днів від дня узгодження вартості та асортименту товарів. 

У випадку не оплати товару Покупцем у цей строк його замовлення анулюється в односторонньому 

порядку.  

4.4. Вартість доставки замовлення оплачується Покупцем самостійно при отриманні замовлення, 

якщо інше не узгоджено при оформлені такого замовлення.  

4.5. Оплата товару здійснюється Покупцем на банківський рахунок або у касу Продавця, або в 

інший спосіб, відповідно до чинного законодавства України. 

 

5. Доставка замовлення  

5.1. Загальний термін доставки товару складається з терміну обробки замовлення і терміну 

доставки. Термін обробки замовлення може складати від одного до двох робочих днів.  

5.2. Оскільки товар на сайті пропонується в електронній формі, то Продавець не несе 

відповідальності за термін доставки замовлення, бо вони залежать від дій третіх осіб (провайдерів, 

власників мереж тощо). 

 

6. Порядок повернення товару  

6.1.  Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться згідно чинного законодавства України. 

6.2. Повернення товару в Інтернет-магазин проводиться за рахунок Покупця. 

6.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, інтернет-магазин повертає йому сплачену 

за товар грошову суму за фактом повернення товару за вирахуванням компенсації витрат Інтернет-

магазину пов'язаних з доставкою товару Покупцеві. 

 

 

7. Права та обов'язки сторін  

7.1. Покупець зобов'язаний:  

https://www.pokotylo.com.ua/
https://www.pokotylo.com.ua/04-pokupka-praktikumov
https://www.pokotylo.com.ua/04-pokupka-praktikumov
https://www.pokotylo.com.ua/05-biblioteka


а) самостійно оформити замовлення на сайті (в інтернет -магазині);  

б) своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього договору;  

7.2. Покупець має право вимагати від інтернет-магазину дотримання умов цього договору.  

7.3. Інтернет - магазин зобов'язаний:  

а) дотримувати умов цього договору;  

б) передати Покупцю товар у відповідності з обраним зразком за «Каталогом», оформленим 

замовленням та умовами цього договору;  

в) сайт (інтернет-магазин) не несе відповідальності, не може виступати в якості відповідача у суді 

і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дію чи бездіяльність третіх осіб. 

 

8. Термін дії цього договору  

8.1. Цей договір вважається укладеним з моменту одержання особою яка направила пропозицію 

укласти такий договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, визначеному частиною 

шостою статті 11 Закону України "Про електронну комерцію". 

8.2. До закінчення терміну дії цей Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін до 

моменту фактичної доставки товару, шляхом повернення грошових коштів 

8.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, в разі невиконання 

однією із сторін умов цього Договору та у випадках передбачених чинним законодавством України. 

 

9. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів 

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання і/або не належне виконання цього договору 

відповідно до чинного законодавства України.  

9.2. Продавець не несе відповідальності за: 

- за незначну невідповідність зовнішнього вигляду чи оформлення товару, що може відрізнятися 

від оригіналу  виключно через різницю колірної передачі моніторів персональних комп'ютерів, 

шрифтів текстів тощо; 

- за зміст і правдивість інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення; 

- за затримку і перебої в наданні послуг (обробки замовлення та доставки товару), які відбуваються 

з причин, що знаходяться поза сферою його контролю; 

- за протиправні незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до мережі 

Інтернет; 

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і пароля третім 

особам; 

9.3. Покупець, використовуючи наданий йому доступ до мережі Інтернет, самостійно несе 

відповідальність за шкоду, заподіяну його діями (особисто, навіть якщо під його логіном знаходилась 

інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі чи принципам моральності. 

9.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього 

договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього договору розуміються події, що мають 

надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно заважають виконанню 

цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і запобігти розумними способами. 

9.5. Сторони прикладають максимум зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно 

шляхом переговорів. 

9.6. У разі виникнення розбіжностей Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів.  

При не досягненні згоди шляхом переговорів, спір може бути передано до суду за місцем 

знаходження виконавця. При цьому до звернення до суду обов'язково дотримання претензійного 

(досудового) порядку. Термін розгляду і/або відповіді на відповідну претензію не повинен 

перевищувати 30 робочих днів. 

 

10. Інші умови 

10.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до 

цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://www.pokotylo.com.ua/ 

10.2. Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через 

Інтернет. 

10.3. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні 

замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепту (оформленні замовлення і подальшої 

https://www.pokotylo.com.ua/


оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збір, обробку, зберігання, 

використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних». 

10.4. Оплата Покупцем оформленого в інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця 

з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) 

10.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов, відповідно до ст. 

11 Закону України «Про електронну комерцію» 

10.6. Використання ресурсу інтернет-магазину для попереднього перегляду товару, а також для 

оформлення замовлення для Покупця є безкоштовним. 

10.7. Інформація, яку надає Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує 

інформацію про Покупця виключно в цілях обробки замовлення, відправлення повідомлень 

Покупцеві, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків і ін. 

 


