
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ  
 

Фізична особа-підприємець Кокоріна Катерина Сергіївна (далі – Продавець), реєстраційний 
номер облікової картки платника податків  2864513124, зареєстрована за адресою:  04086, м. Київ, вул. 
Петропавлівська, буд. 40, секція 1, кв.59, з однієї сторони, та 

будь-яка дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, що здійснила 
оплату згідно рахунку, чим прийняла умови цього Договору (далі – Покупець), з другої сторони, далі 
разом іменовані «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись положеннями чинного 
законодавства України, уклали цей Договір публічної оферти (надалі – Договір) про наступне: 
 

ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ 
www.greendar.eco/ua - торговий майданчик, інтернет-магазин Продавця. 
Товар - об'єкт угоди Сторін, який був обраний Покупцем в інтернет-магазині Продавця і 

поміщений в корзину інтернет-магазину greendar.eco. 
Покупець - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно 

чинного українського законодавства, яка відвідала сайт greendar.eco, та має намір придбати Товар, та 
оплатити отримання такого Товару. 

Продавець - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРІНДАР", власник 
товару, пропонованого на майданчику інтернет-магазину greendar.eco. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Предметом даного Договору є надання Покупцеві доступу до всієї необхідної інформації по 

Товару, представленому на сайті greendar.eco. 
 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві товар: 
• в певному місці; 
• в певній кількості; 
• у відповідній комплектності і в комплекті, якщо такі передбачені; 
• належної якості; 
• вільним від претензій третіх осіб; 
2.2. З моменту укладення цього Договору забезпечити в повній мірі всі зобов'язання перед Покупцем 
відповідно до умов, які зазначені на сайті greendar.eco і в цьому Договорі.  
2.3. Продавець має право: 
• Змінювати умови цього Договору, а також Тарифи (ціни) на Товари в односторонньому порядку, 
розміщуючи їх на сервері за адресою greendar.eco. Всі зміни вступають в силу негайно після публікації;  
• Відмовити в наданні послуг без пояснення причини. 
2.4. Покупець зобов'язується: 
• До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом Договору, умовами Договору і тарифами 
(цінами), пропонованими Продавцем на сайті greendar.eco. 
• На виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем, Покупецьзобов`язаний повідомити всі 
необхідні дані, які ідентифікують його як Покупця, та які будуть достатні для доставки Покупцеві 
сплаченого ним Товару.  
 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ 
3.1. Вартість послуг згідно даного Договору становить вартість виставленого Продавцем для оплати 
Покупцю рахунку. 
 

4.  ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙНИХ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ  
4.1. Продавець робить все можливе, щоб забезпечити якісне надання послуг Покупцеві. Поради та 
інформація, що надаються Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії. 

http://www.greendar.eco/ua


4.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за 
Договором на час дії «непереборної сили». Під «непереборною силою» розуміються визначення в п.7.1 
Договору.  
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
5.1. За недотримання умов даного Договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України. 
 

6. ДОСТАВКА ТОВАРУ 
6.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки. Порядок отримання Товару зазначений в розділі 
«Доставка» на сайті Продавця. 
 

7. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне 
виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, 
землетрусу, стихійного лиха, військових дій і інших обставин непереборної сили), і якщо ці обставини 
безпосередньо вплинули на виконання Договору, то виконання продовжується на строк, протягом якого 
діяли ці обставини. 
7.2. Якщо форс – мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін 
буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку 
Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки згідно умов 
даного Договору. 
 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
8.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не 
вважається конфіденційною інформація, яку Сторони офіційно оприлюднюють згідно з чинним 
законодавством. 
8.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати третім 
особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання 
цього Договору. 
8.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним 
законодавством України, а також зобов’язується відшкодувати завдані збитки. 
 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 
9.1. Вся інформація про Товара представлена на сайті Продавця. 
9.2. Всі суперечки і розбіжності, які 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. 
 
 
 
 
 


