
ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ (ОФЕРТА) 
ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЕЦЯ ШЕВЧЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 

на укладання Договору про продаж продуктів харчування 
 

Відповідно до статті 634 Цивільного Кодексу України ФОП ШЕВЧЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА 
(далі – Продавець) оголошує Публічну пропозицію на укладання Договору реалізації товару 
дистанційним способом (надалі – Публічна пропозиція/оферта) на умовах, що викладені нижче. 

ФОП ШЕВЧЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, діючи на підставі ст. 634, 641, 644 Цивільного 
Кодексу України, звертається з цією Публічною пропозицією (офертою) та бере на себе зобов’язання 
перед особами – резидентами та/або нерезидентами, які приймуть (акцептують) умови Публічної 
пропозиції Продавця, здійснювати продаж продуктів харчування в порядку та на умовах, 
передбачених електронним договором реалізації товару дистанційним способом, включаючи всі 
додатки до нього (далі – Договір), за цінами, які були встановлені Продавцем та оприлюднені на 
Інтернет-сторінці за електронною адресою: https://www.mercato.ua (далі – Сайт).  

Ця Публічна пропозиція Продавця набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення на Сайті 
Продавця та діє до дати офіційного оприлюднення заяви про відкликання Публічної пропозиції на 
Сайті Продавця.  

Ця Публічна пропозиція із всіма додатками до неї, як то: Умови, Політика конфіденційності, 
обробки персональних даних та передачі інформації, Тарифи, Реєстраційна форма Користувача, а 
також будь-які інші договори та угоди, що укладаються на підставі неї, разом складають єдиний 
документ – електронний договір реалізації товару дистанційним способом. 

Акцептування даної Публічної пропозиції (оферти) здійснюється одним із наступних способів: 

 шляхом заповнення Відвідувачем/Користувачем/Покупцем реєстраційної форми, розміщеної 
на Сайті Продавця; 

 вчинення Відвідувачем/Користувачем/Покупцем дій, що вважаються прийняттям пропозиції 
укласти електронний договір, зокрема: реєстрація на сайті www.mercato.ua; оформлення 
Користувачем/Покупцем замовлення на сайті www.mercato.ua без авторизації на Сайті та/або 
по телефону контактного центру (оператора) Продавця; 

 отримання Оператором Інтернет-магазину в телефонному режимі підтвердження Покупцем 
оформленого Замовлення. 

 
1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ.  

1.1. Терміни і поняття, що містяться у Публічній оферті, вживаються у наступному значенні: 
1.1.1. Акцепт – вчинення Користувачем/Покупцем дії, що спрямована на прийняття умов цієї 

Публічної пропозиції. 
1.1.2. Акція — обмежений кількістю днів/годин, період, протягом якого Продавець пропонує до 

продажу певний перелік Товарів на визначених Продавцем умовах. 
1.1.3. Замовлення – належним чином оформлений та розміщений за допомогою Сайту запит 

Покупця на придбання та доставку за вказаною Покупцем адресою Товарів, обраних на Сайті  
1.1.4. Оператор — співробітник Продавця, який надає консультаційні послуги та інформаційну 

підтримку Відвідувачам/Користувачам/Покупцям Сайту. 
1.1.5. Відвідувач Сайту — особа, що відвідала Інтернет-магазин без мети придбання Товарів. 
1.1.6. Користувач — фізична особа, відвідувач Інтернет-магазину, що погоджується з 

умовами використання Сайту та бажає оформляти Замовлення на сайті. 
1.1.7. Покупець — фізична особа, відвідувач Інтернет-магазину, що погоджується  з умовами 

Договору та хоче оформити покупку в Інтернет-магазині з метою придбання Товару для особистих 
потреб. 

1.1.8. Продавець - ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ШЕВЧЕНКО МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА, 
зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань 05.03.2020 року, номер запису 2 353 000 0000 042847, Місце провадження 
діяльності: 01001, м. Київ, пл. Спортивна, 1А, і/або інша юридична особа або фізична особа-
підприємець, товар яких розміщений в Інтернет-магазині. 

1.1.9. Ресторан «МЕРКАТО» та/або Ресторан – заклад ресторанного господарства, який 
розташований на шостому поверсі торговельно-розважального центру «Гулівер», що знаходиться за 
адресою: м. Київ, площа Спортивна, 1 А. 

1.1.10. Сайт - веб-сайт, що розміщений в мережі Інтернет за адресою https://www.mercato.ua 
включаючи всі його веб - сторінки; адміністратором Сайту є Продавець. 

1.1.11. Інтернет-магазин — Інтернет-сайт, розташований у мережі Інтернет за адресою 
https://shop.mercato.ua, де представлені Товари, пропоновані Продавцем для придбання, а також 
умови оплати, доставки та повернення Товарів Покупцем. 

1.1.12. Логін доступу на Сайт – персональна адреса електронної пошти Користувача, яка 
використовується ним для входу на Сайт та здійснення ідентифікації в інформаційній системі Сайту. 

1.1.13. Реєстрація – заповнення Користувачем відповідної форми на Сайті з зазначенням 
необхідних даних. Для проведення Реєстрації на Сайті необхідно вказати адресу електронної пошти 
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Користувача. Реєстрація може також проводитись шляхом авторизації за допомогою власного 
профілю користувача у соціальній мережі Facebook. 

1.1.14. Власний кабінет Покупця – сторінка Сайту, що містить інформацію про історію 
зроблених Замовлень на Сайті та персональну інформацію, вказану при Реєстрації. Власний кабінет 
Покупця може містити також іншу інформацію, об’єм якої визначається Продавцем самостійно. 

1.1.15. Товар — продукція, що пропонується до продажу Продавцем, зображення та/або опис 
яких розміщено на Сайті. 

1.1.16. Умови продажу товару/Умови — умови придбання, оплати, доставки та повернення 
товару, гарантійні умови, а також інші істотні умови, викладені в даній угоді та опубліковані на Сайті, 
які можуть вплинути на укладання та виконання даної угоди. 

 
2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

2.1. Предметом Договору є надання можливості Користувачеві купувати для особистих, 
сімейних, домашніх та інших потреб, не пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності, Товари, 
представлені в каталозі Інтернет-магазину. 

2.2. Продавець здійснює продаж Товарів через Інтернет-магазин за адресою 
https://shop.mercato.ua. 

2.3. Відвідування сайту з метою ознайомлення не зобов’язує Відвідувача Сайту 
зареєструватися на сайті, оформити Замовлення й придбати Товар в Інтернет-магазині. 

2.4. Для оформлення Замовлення та придбання Товару Відвідувач Сайту зобов’язаний 
зареєструватися на Сайті Інтернет-магазину відповідно до вимог реєстрації або заповнити обов’язкові 
поля для оформлення Замовлення без реєстрації. 

2.5. Реєструючись на Сайті або оформляючи Замовлення без реєстрації, Користувач 
погоджується з тим, що всі умови цього Договору йому зрозумілі й він погоджується з ними повністю і 
беззастережно. 

2.6. Замовляючи Товари через Інтернет-магазин, Покупець погоджується з умовами продажу 
Товарів, викладеними в даному Договорі. У разі незгоди Користувач не має можливості оформити 
Замовлення та придбати Товар в Інтернет-магазині. 

2.7. Умови продажу товарів, а також інформація про товар, зазначені в даному Договорі та 
представлені на Сайті, є договором приєднання відповідно до ст. 634, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу 
України та адресовані невизначеному колу осіб, незалежно від статусу (фізичній особі, юридичній 
особі, фізичній особі-підприємцю), що бажають придбати товари в Інтернет-магазині. 

2.8. Умови продажу Товару можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку без 
повідомлення Користувача/Покупця. Нова редакція Умов набуває чинності з моменту її опублікування 
на Сайті, якщо не буде передбачено інше. 

2.9. Повідомляючи Продавцю свої дані (заповнюючи обов’язкові поля  під час реєстрації (номер 
мобільного телефону, е-mail, ім’я та прізвище, місто, дату народження, стать) або обов’язкові поля під 
час замовлення Товару без реєстрації (номер мобільного телефону, е-mail, ім’я та прізвище, у разі 
доставки кур’єром, місто, вулицю, номер будинку та квартири) Відвідувач/Користувач/Покупець Сайту 
дає згоду на використання зазначених даних Продавцем, а також третіми особами, що залучаються 
ним з метою виконання зобов’язань перед Відвідувачами/Користувачами/Покупцями Сайту, з метою 
здійснення розсилок рекламного та інформаційного характеру, що містять інформацію про знижки, 
майбутні та актуальні акції та інші заходи Продавця, про передачу замовлення в доставку, а також 
іншу інформацію, безпосередньо пов’язану з виконанням зобов’язань Покупцем у межах цього 
Договору. Здійснюючи Замовлення, Користувач/Покупець погоджується з тим, що Продавець може 
доручити виконання Договору третій особі, водночас залишаючись відповідальним за його виконання. 

2.10. Усі права та зобов’язання відповідно до цього Договору виникають у Продавця та Покупця з 
моменту його укладення. Моментом укладення Договору є отримання Покупцем відповіді про її 
прийняття (акцепт) шляхом визначеним у цьому документі. 

2.11. Зобов’язання Продавця  згідно з умовами даної угоди вважаються виконаними з моменту 
отримання Товару Покупцем, а Покупця — з моменту здійснення оплати вартості Товару та його 
отримання у кур’єра. 

2.12. Користувачеві надається інформаційний супровід з питань, що стосуються використання 
сайту, оформлення Замовлення, придбання, оплати, отримання та повернення Товару, а також щодо 
інших питань, що стосуються Товарів, представлених на Сайті. 

 
3. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ 

3.1. Реєстрація на Сайті здійснюється в розділі (вкладці/посиланні) «Реєстрація». 
3.2. Реєстрація на Сайті не є обов’язковою для оформлення Замовлення. 
3.3. Під час реєстрації на Сайті Користувач/Покупець зобов’язується  надати достовірну й точну 

інформацію про себе та свої контактні дані для виконання Продавцем своїх зобов’язань перед 
Користувачем/Покупцем і доставки йому сплаченого Товару. 

3.4. Продавець не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається 
Користувачем/Покупцем під час реєстрації. 



3.5. Користувач зобов’язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані 
Користувачем під час реєстрації. 

3.6. Користувач несе повну відповідальність за збереження та безпеку логіна  й пароля, 
вказаних ним під час реєстрації на Сайті. 

3.7. За всі дії, що здійснюються від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, 
відповідальність несе виключно Покупець. 

 
4. ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

4.1. Продавець вживає заходи для забезпечення наявність Товарів, представлених на Сайті. 
Фотографії, що супроводжують Товар, є простими ілюстраціями до нього та можуть відрізнятися від 
фактичного зовнішнього вигляду Товару. Описи/характеристики, що супроводжують Товар, не 
претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. Для уточнення 
інформації стосовно Товару Покупець на свій розсуд може звернутися до Оператора. 

4.2. Користувач/Покупець може оформити замовлення самостійно, шляхом натискання кнопки 
«купити» і «оформити замовлення». 

4.3. Продавець може вводити кількісні обмеження щодо можливості оформлення Замовлень як 
від одного і того самого Користувача/Покупця  так і відносно кількості асортиментних одиниць одного й 
того самого Товару в одному Замовленні. 

4.4. Після оформлення замовлення Покупцеві на вказані ним під час оформлення замовлення 
контакти надається інформація про прийняття Замовлення до обробки. У процесі обробки Замовлення 
Покупцю може надаватися інформація про статус замовлення (В обробці/Відправлене/Доставлене). 

4.5. Замовлення Покупця може бути не виконане з технічних причин або з інших причин на 
розсуд Інтернет-магазину. У такому випадку про неможливість виконання такого замовлення Покупець 
буде повідомлений за наданими ним засобами зв’язку. У разі здійснення передоплати за таким 
Замовленням  грошові кошти будуть повернені Покупцеві в порядку  передбаченому законодавством 
України. 

4.6. У разі відсутності замовлених Покупцем Товарів у Продавця останній має право: 

 вилучити вказаний Товар із Замовлення. До того ж, Продавець направляє Покупцю 
повідомлення за наданими ним засобами зв’язку, зі скоригованим Замовленням і пропозицією його 
підтвердити, або Оператор у телефонному режимі зв’язується з Покупцем і уточнює актуальність 
відкоригованого Замовлення; 

 анулювати Замовлення Покупця, повідомивши про це Покупця шляхом  надсилання 
відповідного повідомлення за наданими ним засобами зв’язку. 

4.7. Приєднуючись до цієї Угоди й оформляючи Замовлення, Користувач/Покупець підтверджує, 
що ознайомлений з розділами Сайту «Доставка та оплата», «Повернення»; погоджується з ними й 
розуміє їх повною мірою. 

4.8. Користувач (Покупець) погоджується з тим, що ціна на Товар, відкладений ним у «кошик», 
його асортимент і кількість, будуть актуальними лише на момент формування «кошика» і можуть 
змінюватися, якщо покупка не була остаточно оформлена шляхом натискання кнопки «оформити 
замовлення». 

4.9. Після оформлення Замовлення на Сайті та його підтвердження, Покупцеві надається 
інформація про прогнозований час доставки шляхом надсилання електронного повідомлення на 
адресу, вказану Покупцем під час реєстрації/оформлення замовлення, або за телефоном. 

 
5. ОПЛАТА 

5.1. Ціна Товару вказується в гривнях і включає в себе податки. 
5.1.1. Інтернет-магазин, відповідно до Постанови правління НБУ № 25 від 15 березня 2018 

року «Про оптимізацію обороту монет дрібних металів» здійснює округлення в менший бік 
(математичну операцію, яка передбачає заміну числа в бік зменшення з відповідною точністю) 
загальних в чеку сум розрахунків за товаром, згідно з правилами, встановленими цією Постановою. 

5.2. Сума Замовлення складається з вартості замовлених Товарів. 
5.2.1. Покупець оплачує вартість доставки як окремо додатково наданої йому послуги. 

Вартість такої послуги є динамічною, визначається під час оформлення Замовлення в залежності від 
часу, місця доставки, тарифів кур’єрської службі, НЕ включається в суму Замовлення і сплачується 
Покупцем окремо, під час отримання Товару від кур’єра. 

5.2.2. Послуга доставки вважається наданою в момент отримання Покупцем Товару. 
5.2.3. Покупець розуміє і погоджується з тим, що здійснення доставки — це окрема послуга, 

яка не є невід’ємною частиною придбаного Покупцем Товару, виконання якої завершується в момент 
отримання Одержувачем Товару й здійснення її оплати. Претензії до якості придбаного Товару, що 
виникли після отримання та оплати Товару, розглядаються відповідно до Закону України «Про захист 
прав споживачів». У зв’язку з цим придбання Товару з доставкою не передбачає можливості 
повернення вартості доставки Товару у випадках, коли Покупець має право на повернення грошей за 
Товар, відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів». 

5.3. Ціна Товару вказується на Сайті. У разі неправильного зазначення ціни замовленого 
Покупцем Товару Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення за 



виправленою ціною або анулювання Замовлення. У разі неможливості зв’язатися з Покупцем дане 
Замовлення вважається анульованим. 

5.4. Вартість послуги доставки визначається під час оформлення Замовлення. Продавець 
встановлює вартість доставки Замовлення Покупцю індивідуально, виходячи з місця доставки, 
вартості замовлених Товарів, та інших параметрів, які можуть вплинути на вартість доставки, а також 
ґрунтуючись на статистиці дій, здійснених Покупцем у взаєминах з Продавцем (здійснених раніше 
замовленнях, відсотку їх відмін, відмов і повернень, тощо). 

5.5. Ціна Товару на Сайті може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Ціна на 
замовлений Покупцем Товар зміні не підлягає. 

5.6. Оплата Замовлення здійснюється Покупцем: 
5.6.1. безготівковими коштами з використанням банківських карт під час оформлення 

Замовлення в сумі, що відповідає сумі Замовлення, зазначеній на Сайті; 
5.6.2. отівковими коштами під час одержання Замовлення в сумі, що відповідає сумі 

Замовлення, зазначеній на Сайті в разі отримання у пункті видачі Ресторану. 
5.7. Замовлення, загальна вартість якого перевищує 5000,00 (п’ять тисяч) грн, оплачується 

виключно безготівковими коштами з використанням банківських карт. 
5.8. У разі здійснення Покупцем передоплати та подальшого збільшення вартості замовлення в 

зв’язку з його коригуванням Покупець здійснює доплату різниці, яка виникла. У разі зменшення 
вартості замовлення, різниця, яка виникла, повертається Покупцю в порядку розділу 7 цієї Угоди. 

5.9. Продавець має право надавати знижки на Товари, проводити акції. Види знижок, акції, 
порядок і умови участі в акціях визначаються Продавцями самостійно й указуються на Сайті та можуть 
бути змінені Продавцем в односторонньому порядку. 

5.9.1. Під час дії акцій Покупець може придбати не більше ________ одиниць акційного товару 
один раз на добу. 

5.10. Покупець, який є учасником Програми лояльності, має право розпоряджатися бонусами, 
нарахованими відповідно до умов Програми лояльності, на свій розсуд відповідно до умов Програми 
лояльності. 

 
6. ДОСТАВКА 

6.1. Доставка замовлення здійснюється у межах м. Києва та пригороду, на відстань що не 
перевищує  ______ кілометрів від виїзду з м. Києва, позначеного відповідним знаком. 

6.2. Термін доставки Замовлення визначається відповідно до відстані до пункту доставки і 
повідомляється Покупцю Оператором після узгодження і підтвердження Замовлення Покупцем. 

6.3. Під час оформлення Замовлення Продавець повідомляє Покупця про вид доставки, в 
залежності від обраного Покупцем місця доставки (адреси, вказаною Покупцем). 

6.4. За бажанням Покупця Замовлення (оформлене шляхом проставлення відмітки навпроти 
графи «Самовивезення» під час оформлення Замовлення) може бути отриманий ним самостійно в 
пункті видачі Ресторану. 

6.5. Продавець докладає всіх зусиль для дотримання строків доставки, повідомлених Покупцю 
Оператором під час оформлення Замовлення. Водночас затримки доставки можливі внаслідок 
непередбачених (форс-мажорних) обставин, не залежних від Продавця. 

6.6. Щоб уникнути випадків шахрайства, а також для виконання взятих Продавцем на себе 
зобов’язань під час вручення Замовлення особа, яка здійснює поставку Замовлення, має право 
поглянути на документ, що засвідчує особу отримувача, а також вказати тип і номер наданого 
Одержувачем документа на квитанції до Замовлення. 

6.7. Продавець відповідає за всі ризики, пов’язані з доставкою товару Покупцеві, до моменту 
фактичного відвантаження товару Покупцеві й переходу права власності на Товар. 
 Відвантаженням товару вважається передача товару Покупцеві в місці видачі Товару (пункт 
видачі Ресторану, адреса доставки у разі кур’єрської доставки). 
 Право власності на Товар та пов’язані з ним ризики переходять від Продавця до Покупця в 
момент передачі товару Покупцеві. 

6.8. Під час отримання Замовлення від кур’єра, Одержувач зобов’язаний оглянути доставлений 
Товар і перевірити його на відповідність заявленій якості та асортименту Товару, а також перевірити 
цілісність упаковки. У разі відсутності претензій до доставленого Товару Одержувач розписується в 
транспортній накладній або в будь-якому аналогічному документі, який підтверджує факт доставки та 
отримання Покупцем товару. Підпис у таких документах свідчить про те, що претензій до Товару 
отримувача не заявлено й Продавець повністю й належним чином виконав свій обов’язок щодо 
передачі Товару. 

 
7. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 

7.1. Покупець має право відмовитися від отриманого Товару у випадках, предбачених законом. 
7.2. Продовольчі Товари належної якості, не підлягають обміну (поверненню). 
7.3. Повернення Товару неналежної якості: 

7.3.1. Під товаром неналежної якості розуміємо товар, який не відповідає вимогам до якості та 
безпечності. Отриманий Товар повинен відповідати опису на Сайті. Відмінність оформлення, 



кольорової гами від заявлених в описі на Сайті не є ознакою неналежної якості Товару та/або 
неможливості його споживання. 
7.3.2. Зовнішній вигляд, кількість, а також асортимент (комплектність) усього Замовлення 
повинні бути перевірені Одержувачем у момент доставки Товару. 
7.3.3. Після отримання Замовлення претензії до зовнішніх дефектів Товару, його кількості, 
комплектності та товарного вигляду не приймаються й не можуть бути підставою для 
повернення товару. 

7.4. Покупець вважається поінформованим, що в разі недотримання вимог щодо оформлення 
повернення товару й унаслідок цього неприйняття товару до повернення Продавцем, Продавець не 
несе відповідальності за збереження й повернення товару. 
 До того ж, Продавець гарантує, що про відмову прийняти товар повідомить Покупця 
протягом 2 (двох) робочих днів за вказаними Покупцем реквізитами під час реєстрації на сайті або 
оформлення замовлення без реєстрації. 

7.5. Повернення грошових коштів здійснюється за допомогою повернення вартості оплаченого 
Товару шляхом перерахування на банківську картку (картка повинна бути емітована на території 
України; валюта картки — гривня). Спосіб повинен бути зазначений у відповідному полі заяви на 
повернення Товару. 

 
8. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

8.1. Продавець не відповідає за недоліки Товару, якщо вони виникли після його передачі 
Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання товару, дій третіх осіб 
або непереборної сили. 

 
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

9.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві внаслідок неналежного 
використання Товарів, придбаних в Інтернет-магазині. 

9.2. Покупець несе повну відповідальність за надання неправдивих відомостей, що спричинило 
за собою неможливість належного виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем. 

9.3. Продавець не несе ніякої відповідальності за висловлювання та думки 
Відвідувачів/Покупців Сайту, залишені як коментарі або огляди. 

9.4. Продавець не несе відповідальності за шкоду, збитки або витрати (реальні або можливі), 
що виникли у зв’язку з цим Сайтом, його використанням або неможливістю використання. 

9.5. Продавець не несе відповідальності за втрату Користувачем/Покупцем можливості доступу 
до свого облікового запису — облікового запису на Сайті (втрату логіна, пароля, іншої інформації). 

9.6. З метою вищезазначеного адміністрація Інтернет-магазину залишає за собою право 
видаляти розміщену на Сайті інформацію і робити технічні та юридичні заходи для припинення 
доступу до Інтернет-магазину користувачів/Покупців, що створюють проблеми у використанні 
Інтернет-магазину іншими Відвідувачами/Покупцями, або Відвідувачів/Покупців, які порушують вимоги 
Угоди. 

9.7. Продавець не несе відповідальності за: 

 затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а 
також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп’ютерних, електричних та 
інших суміжних системах; 

 дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов’язані з їх роботою; 

 належне функціонування Сайту в разі, якщо Відвідувач/Покупець не має необхідних технічних 
засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов’язань по забезпеченню 
користувачів такими засобами. 

9.8. Продавець не несе відповідальності за збереження товару, що повертається Покупцем і не 
доставленого Продавцю перевізником. 

9.9. Продавець та Користувач/Покупець не несуть відповідальності (повністю або частково) 
один перед одним, якщо невиконання або неналежне виконання зобов’язань стало наслідком 
настання та дії обставин, що не залежать від волі Сторін, в тому числі обставин непереборної сили 
(надалі за текстом – «форс-мажор»), Сторони дійшли згоди, що до обставин форс-мажору 
відносяться: стихійні лиха, екстремальні погодні умови, пожежі, війни, страйки, військові дії громадське 
безладдя, незаконне втручання в роботу банківської комп’ютерної мережі (кібератака), тощо, а також 
дії та рішення міжнародних організацій, компетентних органів України та/або інших держав, що 
стосуються, у тому числі, встановлення будь-яких заборон/обмежень/санкцій по відношенню до 
країн/осіб/товарів/послуг (надалі - міжнародні санкції), або зміни законодавства та інших нормативно-
правових актів, що зробили неможливим або збитковим виконання ними своїх зобов’язань за цим 
Договором. Після закінчення форс-мажорних обставин Сторони докладають усіх можливих зусиль для 
усунення або зменшення наслідків таких обставин. Період звільнення від відповідальності 
починається з моменту оголошення не виконуючою Стороною форс-мажору, що підтверджується 
відповідною довідкою Торгівельно-промислової палати України або іншими доказами передбаченими 
чинним законодавством, і діє до його закінчення або моменту коли він закінчився б, якщо б не 
виконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виходу з форс-мажору. Форс-



мажор автоматично продовжує строк виконання зобов‘язань на період його дії та ліквідації наслідків, 
якщо Сторони не домовляться про інше. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають 
інформувати одна одну невідкладно. Якщо форс-мажор триватиме більше ніж 6 місяців, то кожна із 
Сторін має право відмовитися від подальшого виконання зобов‘язань за цим Договором, і в такому 
разі жодна із Сторін не має права на відшкодування другою Стороною можливих збитків. 

  
10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ, ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОРЯДОК ЇЇ РОЗКРИТТЯ 

10.1. Укладанням цього Договору Користувач/Покупець надає добровільну і безумовну згоду 
Продавцю на обробку своїх персональних даних на умовах та в порядку, зазначених у Політиці 
конфіденційності, обробки персональних даних та передачі інформації (надалі – «Політика»), 
оголошеній на Сайті. Це застереження також є достатнім письмовим підтвердженням, що 
Користувач/Покупець був ознайомлений Продавцем зі своїми правами, закріпленими в ст.8 Закону 
України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VI (із змінами та доповненнями). 

10.2. Персональні дані Покупців зберігаються в базі даних Продавця за адресою: 01001, м. Київ, 
пл. Спортивна, 1А. Особисті дані збираються виключно з метою дотримання вимог, що діють в сфері 
регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері 
реклами. 

10.3. Приєднуючись до даного договору, Покупець погоджується із Політикою конфіденційності 
розміщеної на сайті, а також дає дозвіл на використання своїх персональних даних, наданих 
Продавцю при реєстрації на сайті та/або оформленні замовлення на сайті без реєстрації. 

10.4. Продавець використовує персональні дані Користувача/Покупця: 

 для реєстрації Користувача на Сайті; 

 для виконання своїх зобов’язань перед Користувачем/Покупцем; 

 для оцінки та аналізу роботи Сайту; 

 для визначення переможця в акціях, що проводяться Продавцем; 

 для просування Продавцем товарів та послуг. 
 

10.5. Продавець має право відправляти інформаційні, включно з рекламними повідомлення, на 
електронну пошту та мобільний телефон Користувача/Покупця з його згоди. Користувач/Покупець має 
право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови. 
Сервісні повідомлення, що інформують Користувача/Покупця про замовлення та етапах його обробки, 
відправляються автоматично й не можуть бути відхилені Користувачем/Покупцем. 

10.6. Продавець має право здійснювати обробку Персональних даних Користувача/Покупця на 
умовах, викладених у цьому Договорі та Політиці, в тому числі, але не виключно: збирати, 
реєструвати, накопичувати, зберігати, надавати, використовувати та поширювати (розповсюджувати, 
реалізовувати, передавати) інформацію про Користувача/Покупця, про умови цього Договору, про 
стан розрахунків між Сторонами за Договором, про виконання зобов’язань за цим Договором тощо, з 
метою забезпеченням прав та інтересів інших Користувачів/Покупців. 

10.7. Продавець отримує інформацію про IP-адресу відвідувача Сайту. Дана інформація не 
використовується для встановлення особистості відвідувача. 

10.8. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Користувачем/Покупцем на Сайті в 
загальнодоступній формі. 

10.9. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Користувачем/Покупцем. 
При цьому Продавець зобов’язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, 
отриманої в ході телефонних переговорів, і/або передачу її третім особам, які безпосередньо не 
пов’язані зі здійсненням Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про 
інформацію». 

10.10. Користувач/Покупець зобов’язані повідомляти про зміну своїх реквізитів та/або засобів 
зв’язку (номеру телефону, адреси електронної пошти), вказаних під час реєстрацій Користувача, 
протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту зміни, шляхом направлення відповідних повідомлень в 
письмовому вигляді або за допомогою інформації розміщеній на Сайті. 

10.11. Крім випадків, передбачених цим Договором, всі повідомлення за цим Договором будуть 
вважатися належними у випадку, якщо вони здійснені на Сайті Продавця, у тому числі розділі 
особистих повідомлень. На Користувача/Покупця покладається обов’язок щодо контролю нових 
повідомлень та своєчасного ознайомлення з ним, відстежувати наявність/відсутність на Сайті 
Продавця нової інформації та змін до Договору та додатків до нього. 

 
11. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ  

11.1. Сторони погодили наступний порядок зміни умов цього Договору:  
11.2. У випадку необхідності внесення змін до цього Договору та додатків до нього та/або 

Політика конфіденційності, обробки персональних даних та передачі інформації, Продавець не 
пізніше ніж за 3 (три) календарни дні до дати з якої застосовуватимуться зміни, направляє 
Користувачам/Покупцям повідомлення про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення 
на Сайті Продавця. При цьому Користувач/Покупець має право до дати, з якої застосовуватимуться 
зміни, розірвати Договір. Відповідні Зміни є погодженими Користувачем/Покупцем, якщо до дати, з якої 
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вони застосовуватимуться, Користувач/Покупець не повідомить Продавця про розірвання Договору та 
припинення взаємовідносин. 

11.3. Користувач/Покупець приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати 
наявність/відсутність пропозицій Продавця на зміну умов Договору на офіційному сайті Продавця в 
мережі Інтернет. Сторони погодили, що незгода Користувача/Покупця з пропозицією Продавця на 
зміну умов Договору є розбіжністю, яка на підставі частини 2 статті 649 Цивільного кодексу України 
підлягає вирішенню у судовому порядку. 

11.4. В разі, якщо Користувач/Покупець протягом 3 (трьох) робочих днів не звернувся за судовим 
вирішенням розбіжностей між Продавцем та Користувачем/Покупцем стосовно зміни умов Договору, 
вважається, що пропозиція Продавця відносно зміни умов Договору прийнята Користувачем/Покупцем 
відповідно до частини 3 статті 205 Цивільного кодексу України. Вказаний в цьому застереженні 
порядок змін умов цього Договору застосовується у випадках, якщо інший порядок не встановлений 
будь-якими іншими умовами цього Договору. 

 
12. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

12.1. Цей Договір вважається укладеним (вступає в силу ) з моменту його акцептування 
Відвідувачем і діє до моменту відкликання акцепту Публічного договору. 

12.2. Сторони домовились, що будь-яке порушення Користувачем/Покупцем умов цього 
Договору повинно розглядатись як істотне порушення цього Договору, яке надає право Продавцю 
розірвати Договір в односторонньому порядку, попередивши Користувача/Покупця будь-яким із 
доступних для Продавця засобів. 

12.3. Закінчення строку дії (розірвання) Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 
його порушення, яке мало місце під час дії Договору, а також не впливає на чинність та не позбавляє 
Продавцям прав, наданих розділом 10 Договору та Політикою конфіденційності, обробки 
персональних даних та передачі інформації. 
 
13. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

13.1. Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої 
права та обов’язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам. 

13.2. Інтернет-магазин і сервіси, які надаються, можуть бути тимчасово частково або повністю 
недоступні внаслідок проведення профілактичних або інших робіт або з будь-яких інших причин 
технічного характеру. Технічна служба Продавця має право періодично проводити необхідні 
профілактичні або інші роботи з попереднім повідомленням Покупців або без такого. 

13.3. До відносин між Користувачем/Покупцем і Продавцем застосовуються положення 
законодавства України. 

13.4. У разі виникнення питань і претензій з боку Користувача/Покупця він повинен звернутися до 
Продавця по телефону або іншим доступним способом. Усі виникаючі суперечки сторони будуть 
намагатися вирішити шляхом переговорів, у разі недосягнення угоди спір буде переданий на розгляд 
до суду відповідно до чинного законодавства України. 

13.5. Визнання судом недійсності будь-якого положення цієї Угоди не тягне за собою недійсність 
інших положень. 

13.6. Невід’ємними частинами Договору є:   

 Політика конфіденційності, обробки персональних даних та передачі інформації; 
13.7. Відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України даний Договір є договором 

приєднання. 
13.8. Сторони домовились про те, що настання істотних змін обставин, якими 

Користувач/Покупець керувався при укладенні цього Договору, не є підставою для внесення 
відповідних змін в умови цього Договору та/або його розірвання, та позбавляє Користувача/Покупця 
права посилатися на ці обставини в якості причини невиконання та/або неналежного виконання 
зобов'язань за цим Договором. Ризик настання істотних змін обставин несе Користувач/Покупець. 

13.9. Акцептуванням цього Договору Користувач/Покупець підтверджує, що він перед 
укладанням цього Договору ознайомлений з інформацією про Продавця, Політикою конфіденційності, 
обробки персональних даних та передачі інформації та цінами Продавця. А також підтверджує те, що 
уважно ознайомився із змістом цього Договору, всі умови цього Договору зрозумів, повністю з ними 
згоден, заперечень, зауважень та запитань не має, та зобов’язується їх дотримуватися та виконувати. 

13.10. Користувач/Покупець гарантує, що на момент підписання цього Договору не існує обставин, 
що створюють загрозу належному виконанню цього Договору (судові справи, майнові вимоги третіх 
осіб тощо), про які він не повідомив Продавця. 

13.11. Користувач/Покупець, акцептуванням даного Договору, підтверджує що він: 

 укладає цей Договір добровільно, без примусу, не в силу збігу важких обставин, не перебуває 
під впливом омани, загрози насильства чи зловмисної дії. 

 згоден із зазначеними діючими умовами Договору. Умови Договору Користувача/Покупця 
влаштовують і не є для нього вкрай невигідними;  

 діє від власного імені, у своїх інтересах і не діє заради вигоди третіх осіб; 
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 укладає Договір для власних потреб і не з метою заняття підприємницькою діяльністю, чи 
отримання прибутку. 

13.12. Цей Договір укладений на підставі Закону України «Про електронну комерцію» і є 
електронним договором у розумінні зазначеного Закону. 

 


