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1.1. Дана оферта є офіційною пропозицією Інтернет-ресурсу 

«https://innovationeducation.academy», далі – «Продавець», укласти Договір купівлі-

продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-ресурс, далі – «Договір», 

та розміщує публічну оферту (пропозицію) на офіційному інтернет-сайті Продавця 

"https://innovationeducation.academy" (далі - "Інтернет-сайт")". 

1.2. Натискання в інтернет-сайті на сторінці «Кошик» кнопки «Купити» означає, що 

покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-

підприємець), згідно з чинним українським законодавством, прийняв до виконання умови 

договору публічної оферти, зазначені нижче. 

1.3. Договір публічної оферти є публічним, тобто, згідно зі статтею 633 Цивільного кодексу 

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

юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором покупець 

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

відповідальності за недобросовісне замовлення та за невиконання умов цього договору. 

1.4. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Купити» на сторінці 

оформлення замовлення та підтвердження його покупки. У разі потреби, за бажанням 

покупця, договір може бути оформлений у простій письмовій формі. 

1.5. Інтернет-ресурс https://innovationeducation.academy здійснює реалізацію онлайн-

курсів. По всьому світу. 

1.6. Оформляючи замовлення на сайті, клієнт безумовно погоджується дотримуватись 

умов цього Договору та підтверджує, що ознайомлений з ними. 

 

ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

2.1. У цій оферті, якщо контекст не вимагає іншого, наведені нижче терміни мають такі 

значення: 

"Товар" - курси; 

«Інтернет-ресурс» - відповідно до Закону України «Про електронну комерцію», засіб для 

подання або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом здійснення електронного 

правочину. 

«Продавець» - компанія, яка реалізує товари представлені на Інтернет-сайті. 

«Покупець» - фізична особа, яка уклала з Продавцем Договір на умовах, викладених 

нижче. 



«Замовлення» - вибір окремих позицій із переліку товарів, зазначених Покупцем під час 

розміщення замовлення та проведення оплати. 

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

3.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця товар, а Покупець 

зобов'язується сплатити та прийняти товар на умовах цього Договору. 

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-ресурсі, у тому числі: 

- Добровільний вибір Покупцем товарів в Інтернет-ресурсі; 

- Самостійне оформлення Покупцем замовлення в Інтернет-ресурсі; 

- оплата Покупцем замовлення, оформленого в Інтернет-ресурсі; 

 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

4.1. Покупець має право оформити замовлення на будь-який товар, представлений на 

Сайті Інтернет-ресурсу 

4.2. Оформлення замовлення здійснюється Покупцем шляхом додавання товару до 

«Кошику». 

4.3. Замовлення вважається оформленим належним чином, якщо: 

4.4.1. клієнт заповнив усі поля форми, що дозволяють ідентифікувати клієнта та зв'язатися 

з ним: 

4.4.1.2. П.І.Б / назву; 

4.4.1.2. контактний телефон; 

4.4.1.3. електронна адреса; 

 

ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕННЯ 

5.1. Оплата замовлення здійснюється такими способами: 

5.1.1. Оплата через систему FONDY 

 

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 



6.1. Продавець має право: 

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим договором у разі 

порушення Покупцем умов цього договору. 

6.2. Покупець зобов'язаний: 

- своєчасно сплатити та отримати замовлення на умовах цього договору. 

6.3. Покупець має право: 

- оформити замовлення на Інтернет-ресурсі; 

- оформити електронний договір; 

- вимагати від продавця виконання умов цього Договору. 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов 

цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством 

України. 

7.2. Продавець не несе відповідальності за: 

- за зміст та достовірність інформації, наданої Покупцем під час оформлення замовлення; 

- за затримку та перебої у наданні послуг (обробки замовлення), що відбуваються з 

причин, що знаходяться поза сферою його контролю; 

- за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіну та 

паролю третім особам; 

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

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

інша особа) особам або їх майну, юридичним особам, державі або принципам 

моральності. 

7.4. 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, непередбачуваний характер, які виключають 

або об'єктивно заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли 

передбачити та запобігти розумним способам. 

7.5. Сторони докладають максимум зусиль для вирішення будь-яких суперечностей 

виключно шляхом переговорів. 



 

ІНШІ УМОВИ 

8.1. Інтернет-ресурс залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни 

до цього договору за умови його публікації на сайті https://innovationeducation.academy. 

8.2. Інтернет-ресурс створено для організації дистанційного способу продажу товарів 

через Інтернет. 

8.3. Покупець відповідає за достовірність інформації, зазначеної під час оформлення 

замовлення. При цьому, при здійсненні акцепту (оформлення замовлення та подальшої 

оплати товару) Покупець надає Продавцю свою беззастережну згоду на збирання, 

обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у розумінні Закону України 

«Про захист персональних даних». 

8.4. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-ресурсі замовлення означає повну згоду 

Покупця з умовами договору купівлі-продажу (публічної оферти) 

8.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонами є дата прийняття умов відповідно 

до ст. 11 Закону України "Про електронну комерцію" 

8.6. Використання ресурсу Інтернет-ресурсу для перегляду товару, а також оформлення 

замовлення для Покупця є безкоштовним. 

8.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Інтернет-ресурс 

використовує інформацію про Покупців виключно з метою обробки замовлення, 

відправлення повідомлень Покупцю, доставки товару, здійснення взаєморозрахунків та ін. 

ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

9.1. Електронний договір вважається укладеним з моменту отримання особою, яка 

направила пропозицію, укласти такий договір, відповіді на прийняття цієї пропозиції у 

порядку, визначеному частиною шостою статті 11 Закону України "Про електронну 

комерцію". 

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

до моменту оплати товару, після оплати договір не може бути розірваний. 

9.3. Сторони мають право розірвати цей договір в односторонньому порядку, у разі 

невиконання однієї із сторін умов цього Договору та у випадках, передбачених чинним 

законодавством України. 


