
Договір публічної оферти 

За цим Договором Товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВИЙ ДІМ «КИЇВХЛІБ» 

- Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - 

Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — 

Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця 

укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному 

розділі веб-сайту kyivkhlib.ua.  

Покупці, що мають намір здійснювати купівлю Товарів за допомогою веб- сайту kyivkhlib.ua, 

зображення яких розміщені на відповідних сторінках веб- сайту kyivkhlib.ua, приймають умови цього 

Договору про нижче наведене.  

 

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної 

оферти. Натискання на сторінці веб-сайту kyivkhlib.ua у відповідному розділі кнопки “ЗАМОВИТИ”, 

означає, що Покупець (фізична особа, згідно законодавства України), взяв до виконання умови 

Договору публічної оферти, які вказані нижче.  

Оформлення замовлення Товару Покупцем може здійснюватись також через оператора Продавця за 

телефоном, вказаному в розділі контактів веб-сайту kyivkhlib.ua. (надалі – веб-сайт), що також є 

беззаперечним прийняттям умов даного Договору.  

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу 

України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу. При повній згоді з даним 

Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару, 

відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.  

1.3. У зв'язку з різними технічними характеристиками моніторів колір Товару може відрізнятися від 

представленого на веб-сайті. Характеристики і зовнішній вигляд Товару можуть відрізнятися від 

описаних на веб-сайті. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на 

основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці веб-сайту kyivkhlib.ua, а Покупець 

зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, придбати Товар і сплатити за нього 

кошти. 

2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під 

арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб. 

2.3. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою 

або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману. 

2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які 

регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також 

гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами 

діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав 

Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару. 

 

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

3.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці веб сайту kyivkhlib.ua шляхом 

додавання Товарів у віртуальне замовлення за допомогою натискання кнопки «ЗАМОВИТИ» або 

зробивши замовлення за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту kyivkhlib.ua.  

3.2. Строк формування Замовлення протягом 1 робочого дня з моменту його оформлення. В разі, якщо 

Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк формування починається з першого 

після вихідного робочого дня. 

 

4. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

4.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці 

веб-сайту в гривні з ПДВ. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів 

поміщених у віртуальне замовлення. 

4.2. Вартість доставки не входить у ціну Товару та сплачується Покупцем окремо за тарифами компанії, 

яка здійснює доставку Товару (надалі – Нова Пошта). 

4.3. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару. 



4.4. Покупець здійснює оплату Замовлення накладним платежем при отриманні Замовлення у 

відповідному відділенні Нової Пошти.  

4.5. Обов'язок покупця щодо сплати ціни Товару вважається виконаним з моменту перерахування 

коштів за Товар у відповідному відділенні Нової Пошти. 

 

5. ДОСТАВКА ТОВАРУ 

5.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки на відділенні Нової Пошти, адреса якого вказана 

Покупцем при оформленні Замовлення. 

5.2. Доставка Товарів здійснюється виключно Новою Поштою і Покупець у повному обсязі і 

беззастережно погоджується з Правилами Нової Пошти щодо перевезення вантажів. 

5.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, який доставляється Новою 

Поштою, Покупець підтверджує власним розписом у товаро-транспортній накладній, декларації або у 

видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару 

Новій Пошті у кількості, зазначеній Покупцем у Замовленні.  

5.4. У разі неявки Покупця за адресою доставки, вказаної Покупцем в Заявці, більш ніж три дні з дати 

надходження повідомлення Покупцеві про отримання Товару відповідним відділенням Нової Пошти,  

така неявка розглядається Продавцем як відмова Покупця від виконання Договору.  

  

6. ГАРАНТІЇ НА ТОВАР 
6.1. Постачальник гарантує якість та відповідність Товару вимогам нормативної документації 
упродовж встановленого терміну придатності до споживання за умови дотримання умов зберігання 
Товару.  
 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується: 

7.1.1. Не розголошувати персональні дані Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім 

особам, за винятком випадків, передбачених законодавством. 

7.1.2. Надати ПОКУПЦЕВІ можливість отримання безкоштовних телефонних консультацій за 

телефонами, вказаними на веб-сайті. Обсяг консультацій обмежується конкретними питаннями, 

пов'язаними з виконанням Замовлення. 

7.1.3. Продавець залишає за собою право змінювати цей Договір в односторонньому порядку до 

моменту його укладення. 

7.2. ПОКУПЕЦЬ зобов'язується: 

7.2.1. До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом договору-оферти, умовами оплати та 

доставки на веб-сайті Продавця. 

7.2.2. Надавати достовірну інформацію про себе (ПІБ, контактні телефони, адресу електронної пошти) 

і реквізити для доставки Товару. 

7.2.3. Прийняти та оплатити Товар в зазначені в цьому Договорі терміни. 

7.2.4. При отриманні Товару у відповідному відділенні Нової Пошти, у присутності представника 

відділення Нової Пошти перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам 

(найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності), цілісності упаковки Товару. У 

випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із 

Покупцем повинен підписати представник відділення Нової Пошти. У іншому випадку претензії щодо 

якості та кількості Товару не приймаються.  

7.2.5. У випадку, якщо Товар виявиться неналежної якості або не той, що вказаний у Замовленні, 

ПОКУПЕЦЬ має право на свій вибір повернути такий Товар ПРОДАВЦЮ та кошти, витрачені на 

придбання такого Товару або замінити Товар на такий самий або аналогічний, якщо він є в наявності 

ПРОДАВЦЯ. При цьому доставка та повернення Товару неналежної якості або не того, що вказаний у 

Замовленні, здійснюється за рахунок ПРОДАВЦЯ.   

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

8.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання цього Договору в 

порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України. 

8.2. Продавець не несе відповідальності за доставку Замовлення, якщо Покупцем вказано неправильну 

адресу доставки (відділення нової Пошти). 

8.3. Продавець не несе відповідальності, якщо очікування Покупця про споживчі властивості Товару 

виявилися не виправдані. 



8.4. Продавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань по 

доставці Товару, якщо вони є наслідком форс-мажорних обставин. 

8.5. Покупець, оформляючи замовлення, несе відповідальність за достовірність наданої інформації про 

себе, а так само підтверджує, що з умовами цього Договору ознайомлений і згодний. 

8.6. Всі суперечки і розбіжності, що виникають при виконанні Сторонами зобов'язань за цим 

Договором, вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості їх усунення, Сторони мають право 

звернутися за судовим захистом своїх інтересів. 

 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань 

за Договором на час дії непереборної сили. Під непереборною силою розуміються надзвичайні і 

непереборні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню своїх зобов'язань Сторонами за 

цим Договором. До них відносяться стихійні явища (землетруси, повені і т.д.), обставини суспільного 

життя (воєнні дії, надзвичайні стани, найбільші страйки, епідемії і т.д.), заборонні заходи державних 

органів (заборона перевезень, валютні обмеження, міжнародні санкції заборони на торгівлю і т. д.). 

Протягом цього часу Сторони не мають взаємних претензій, і кожна зі Сторін приймає на себе свій 

ризик наслідків форс-мажорних обставин. 

 

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

10.1. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “ЗАМОВИТИ”, яким Покупець 

надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем 

Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.  

 

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

11.1. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інформація про Покупця 

використовується виключно в цілях виконання його Замовлення. 

11.2. Власним акцептуванням 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 обробки замовлень на придбання Товарів, отримання інформації про 

Замовлення. 

11.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати 

персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання 

даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання 

забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати 

дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, 

уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також 

на обов'язковий запит компетентного державного органу).  

11.4. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при 

оформленні Замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні 

Замовлення інформації. 


