
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ) 

 
Фізична особа-підприємець Сергійчук Ігор Сергійович  (надалі – «Продавець» ), з одного боку, і 

будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – «Покупець»), з іншого боку, 

далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір про продаж товару 

дистанційним способом (надалі – «Договір»), адресований необмеженому колу осіб, який є 

офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з будь-яким Покупцем Договір про 

нижченаведене. 

 

1. Визначення термінів.  

1.1 Публічна оферта (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована 

невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем Договір на умовах, що містяться в цій Оферті.  

1.2 Покупець - користувач мережі Інтернет, який прийняв (акцептував) умови Оферти.  

1.3 Акцепт - надання Покупцем повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в 

повному обсязі. 

1.4 Сайт – http://zakaz.lfc.com.ua 

1.5 Замовлення Товару - позиції, зазначені Покупцем з асортименту Товару, запропонованого 

до продажу, при оформленні заявки на придбання Товару на Сайті.  

 

2. Предмет Оферти.  

2.1. Продавець зобов'язується передати Товар у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується 

прийняти Товар і оплатити його. 

 

3. Загальні положення  

3.1. Замовлення Покупцем Товару, розміщеного на Сайті, означає, що Покупець згоден з усіма 

умовами цієї Оферти в повному обсязі і що Покупець прийняв (акцептував) Оферту. 

3.2. Будь-яка з наступних дій вважається повною і безумовною згодою (акцептом) із умовами 

цього Договору: 

3.2.1. реєстрація Покупцем на Сайті; 

3.2.2. замовлення Покупцем Товару, розміщеного на Сайті (оформлення заявки на придбання 

Товару); 

3.2.3. використання Сайту шляхом перегляду розміщених на ньому матеріалів та/або інформації. 

3.3. Адміністрація Сайту має право вносити зміни в Оферту без повідомлення Покупця. 

3.4. Інформація про Товар розміщується на Сайті. Акцептуючи Оферту, Покупець підтверджує, 

що він ознайомлений з інформацією про Товар у повному обсязі. 

 

4. Ціна товару.  

4.1. Ціна на кожну позицію Товару вказана на Сайті.  

4.2. Продавець має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку позицію Товару.  

4.3. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження 

Продавцю коштів.  

4.4. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на 

Сайті.  

 

5. Оформлення замовлення.  

5.1. Замовлення товару здійснюється Покупцем через Сайт. 

5.2. При реєстрації на Сайті та/або Замовлення Товару у Покупця може бути запитана  наступна 

реєстраційна інформацію, яку Покупець зобов'язується надати:  

5.2.1. прізвище, ім'я, по-батькові Покупця;  

5.2.2. адреса електронної пошти;  

5.2.3. контактний телефон. 

5.3. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем 

при реєстрації.  

5.4. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при реєстрації.  

 



6. Обов'язки Продавця.  

6.1. Надавати Покупцю Товар після підтвердження проведеної оплати та ідентифікації Покупця, 

як платника здійсненого платежу.  

6.2. Не розголошувати третім особам особисті дані Покупця, які він вказує при реєстрації.  

6.3. Приймати  та виконувати Замовлення у робочий час Продавця. 

 

7. Обов'язки Покупця.  

7.1. Для отримання Товару своєчасно оплатити його вартість в порядку, передбаченому цим 

Договором. 

7.2. Дотримуватися умов Договору. 

 

8. Інші умови.  

8.1. Будь-яке використання матеріалів з Сайту не допускається без письмової згоди на це його 

правовласника. У випадку використання матеріалів з Сайту всупереч зазначеному вище та/або 

порушення авторських і суміжних прав власника Сайту, винна особа несе відповідальність, 

передбачену чинним законодавством України. 

8.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і 

є рівносильним Договору, підписаному Сторонами. 

8.3. Недійсність окремих положень цього Договору не має наслідком недійсності інших його 

положень і Договору в цілому, якщо можна припустити, що Договір був би вчинений і без 

включення до нього недійсного положення. 

8.4. У всьому іншому Продавець і Покупець домовилися керуватися чинним законодавством 

України.  

8.5. Договір є публічним. Договір вважається укладеним за місцезнаходженням Продавця з дати 

акцепту. Інформація про Продавця (в тому числі місцезнаходження) та інші реквізити є публічно 

доступною інформацією, розміщеною в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. 

8.6. Договір діє до повного виконання зобов’язань, визначених у ньому. 

8.7. Акцептуючи Договір, Покупець підтверджує, що досяг відповідного віку, який дозволяє 

йому самостійно укладати цей Договір. Акцептом Договору Покупець добровільно надає згоду на 

збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, 

використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для отримання інформації про 

замовлення, виконання цього Договору та обробки інформації про замовлення, визначення розміру 

оплати, надсилання засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком, через мережу 

Інтернет) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції. Покупець гарантує, що 

зазначення ним персональних даних відмінної від нього особи у разі оформлення Покупцем 

Замовлення та/або здійснення реєстрації та/або оплати Товару здійснюється виключно після 

отримання на це згоди такої особи, відмінної від Покупця. 

 


