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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Голови ФГ «ФАЙНА БЕРРІ»
Стецьківа М.О.
№ __ від __.__.2019 р.
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ (ПРИЄДНАННЯ) № 2/2019
Цей документ є договором публічної оферти (приєднання), укладеним між Фермерським
господарством «Файна Беррі», код ЄДРПОУ 41597252, в особі Голови Стецьківа
Миколи Олексійовича, який діє на підставі Статуту, надалі по тексту – «Позичальник», з
одного боку, і будь-якою фізичною або юридичною особою (далі – «Позикодавець»), що
приєдналась до цього договору (далі – Договір).
Надалі у тексті цього Договору Позикодавець та Позичальник можуть разом іменуватись
«Сторони», а кожен окремо – «Сторона».
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей договір є публічною офертою відповідно до статей 633, 641 і глави 63
Цивільного кодексу України і містить всі істотні умови договору позики.
1.2. Відповідно до статті 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним
прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти, є факт заповнення
Заяви-приєднання до Договору публічної оферти за допомогою функціоналу, розміщеного
на веб-сайті Позичальника.
1.3. Цей Договір набирає чинності після підписання заяви-приєднання, яким
Позикодавець надає згоду передати Позичальнику в позику грошові кошти, оплати коштів
за Договором та їх надходження на розрахунковий рахунок, та діє до моменту повернення
позики. Підписанням заяви-приєднання вважається заповнення необхідних полів та
підтвердження укладення договору за допомогою функціоналу веб-сайту.
1.4. Приймаючи умови цього Договору, Позикодавець підтверджує, що:
1.4.1. На момент оформлення замовлення йому виповнилось 18 років;
1.4.2. Інформація, що надається під час оформлення замовлення, є достовірною та
актуальною;
1.4.3. Надана контактна інформація може бути використана з метою зв’язку із
Позикодавцем;
1.5. Укладаючи Договір, Позикодавець підтверджує, що повністю ознайомлений та
згоден з його умовами, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою
отримання Позичальником можливості виконання умов цього Договору, можливості
здійснення взаєморозрахунків, а також з метою отримання рахунків, актів та інших
документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії
Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Позикодавець підтверджує, що йому
повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних»,
а також про мету збору даних. Обсяг прав Позикодавця, як суб’єкта персональних даних
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і
зрозумілий.
1.6. Підписуючи заяву-приєднання до Договору, Позикодавець автоматично дає згоду
на отримання інформації шляхом електронних повідомлень від Позичальника.
Позикодавець має право відмовитись від отримання таких повідомлень, повідомивши про
це Позичальника електронною поштою або телефоном.
1.7. Додатки до цього Договору є невід’ємною частиною Договору.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
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2.1. Заповнення заяви-приєднання до Договору означає прийняття Позикодавцем
рішення
надати Позичальнику в позику грошові кошти, яке включає обов’язок
перерахувати такі кошти на банківський рахунок Позичальника та бажання отримати
повернення коштів позику протягом визначеного періоду часу.
2.2. «Персональні дані» – будь-яка інформація, що прямо чи опосередковано
відноситься до ідентифікованої особи, чи до особи, яка може бути ідентифікована, та дає
можливість її ідентифікувати прямо чи опосередковано на підставі ідентифікаційної
інформації (такої як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцезнаходження,
онлайн-ідентифікатор) або за допомогою кількох показників, характерних для фізичної,
фізіологічної, генетичної, розумової, економічної, культурної або соціальної ідентичності
особи.
2.3. «Оферта» – публічна пропозиція Позичальника, адресована будь-якій фізичній та
юридичній особі з метою укласти договір позики на існуючих умовах, зазначених у
Договорі.
2.4. «Акцепт» – повне та беззаперечне прийняття Позикодавцем умов Договору.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. В порядку, визначеному цим Договором, Позикодавець зобов’язується надати у
власність Позичальнику суму грошових коштів (позику), а Позичальник зобов’язується
повернути Позикодавцю таку ж суму грошових коштів на умовах та у строки, визначені
цим Договором.
3.2. Позикодавець здійснює волевиявлення укласти договір позики шляхом
самостійного заповнення заяви-приєднання до Договору з використанням функціоналу,
розміщеного на веб-сайті Позичальника.
4. РОЗМІР ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ
4.1. Розмір позики визначається Позикодавцем на власний розсуд та встановлюється у
заяві-приєднання до Договору.
4.2. Позика надається Позичальнику на безвідсотковій основі.
4.3. Позика надається шляхом перерахування зазначеної в заяві-приєднання суми
грошових коштів на банківський рахунок Позичальника.
4.4. Моментом укладення Договору є момент надходження коштів на розрахунковий
рахунок Позичальника.
4.5. Підтвердженням отримання позики Позичальником є відповідний платіжний
документ (квитанція до касового ордера, платіжне доручення та ін.)
5. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ
5.1. Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцю позику в строк, що не
перевищує 13 (тринадцяти) календарних місяців з моменту її отримання або в інший строк
узгоджений Сторонами.
5.2. Позичальник повертає позику одноразовим платежем шляхом переказу повної суми
позики на банківський рахунок Позикодавця не пізніше 30 числа місяця, що є наступним за
місяцем, в якому сплив рік з моменту отримання коштів від позикодавця на підставі цього
Договору.
5.3. Протягом 20 календарних днів з моменту повернення Позикодавцю повної суми
позики, Позичальник на власний розсуд обирає та передає Позикодавцю у спосіб,
узгоджений Сторонами, подарунок, що пов’язаний із господарською діяльністю
Позичальника.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
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6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть
відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством України.
Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання
з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
6.2. У випадку несвоєчасного повернення Позикодавцю частини позики у строк,
встановлений п. 5.2 Договору, Позичальник зобов’язується за власний рахунок здійснити
на користь Позикодавця одноразову поставку 5 (п’яти) кг полуниці за кожен факт
прострочення Позичальником виконання своїх зобов’язань за цим Договором.
6.3. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим
Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона
доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
6.4. Всі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а при недосягненні
згоди Сторони зберігають за собою право звернутись для вирішення спору до
відповідного суду.
6.5. Сторона звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання
зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання було наслідком обставин
непереборної сили.
6.6. Обставинами непереборної сили (форс-мажорними обставинами) є: оголошена або
фактична війна, військові дії (незалежно від факту оголошення війни), перевороти,
страйки, військове правління чи узурпація влади, громадянські хвилювання, епідемія,
блокада, ембарго, стихійні лиха (землетруси, смерчі, повені, пожежі, посуха, інші стихійні
лиха), інші обставини, які звичайно розуміються в світовій контрактній практиці як
обставини непереборної сили, котрі Сторона з достатньою уважністю не змогла
передбачити і попередити розумними способами.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту надходження коштів на розрахунковий
рахунок Позичальника і діє до дати повернення коштів за Договором, але в будь якому
випадку до моменту належного виконання Сторонами усіх зобов’язань, взятих на себе за
цим Договором.
7.2. Сторони можуть в усному порядку узгоджувати порядок виконання умов даного
Договору.
7.3. Жодна із Сторін не має права передати свої права за цим договором третій стороні
без письмової згоди другої Сторони.
7.4. У разі заповнення Позикодавцем заяви-приєднання та не здійснення
перерахування коштів
на банківський рахунок Позичальника Договір вважається
неукладеним та не породжує для Сторін жодних прав та/або обов’язків.
7.5. Позичальник підтверджує, що він не має до Позикодавця жодних претензій у
випадку заповнення Позикодавцем заяви-приєднання та не здійснення перерахування
коштів.
8. РЕКВІЗИТИ ПОЗИЧАЛЬНИКА
ФГ «Файна Беррі»
Адреса: 79032, м. Львів, вул. Пасічна, буд. 98, кв. 146;
код ЄДРПОУ 41597252,
тел.: _____________.
р/р № _________________
Банк: __________________________,
код банку ______________
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Голова

________________
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Додаток 1
До Договору публічної оферти (приєднання) № 2/2019,
затвердженого Головою ФГ «ФАЙНА БЕРРІ»
Стецьківим М.О.
від __.__.2019 № __
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до Договору публічної оферти (приєднання)
Договір публічної оферти (приєднання) № 2/2019, який затверджено наказом № __ від
__.__.2019 (надалі – Договір), укладається шляхом приєднання фізичної або юридичної
особи (надалі – Позикодавець) до Договору в цілому. Позикодавець не може
запропонувати свої умови цього Договору, у відповідності до ст. 634 Цивільного Кодексу
України. У випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень,
Позикодавець вправі відмовитися від його укладення.
Заява-приєднання заповнюється українською мовою. Якщо у Позичальника немає
зауважень щодо чіткості та повноти заповнення Позикодавцем заяви-приєднання, остання
приймається Позичальником.
Позикодавець, підписавши Заяву, укладає з Позичальником Договір позики грошових
коштів, шляхом приєднання до всіх його умов в цілому. Позикодавець та Позичальник
набувають прав та обов’язків, визначених Договором та несуть відповідальність за їх
невиконання та/або неналежне виконання з моменту надходження коштів на
розрахунковий рахунок Позичальника.
Договір, що затверджений Наказом Позичальника № __ від __.__.2019 та розміщений
на Сайті, є оригінальним примірником, має повну юридичну силу та не може бути
заперечений Позичальником чи Позикодавцем або визнаний недійсним у разі його
укладення в електронній формі.
Підписанням цієї Заяви Позикодавець засвідчує те, що він:
- ознайомлений з усіма положеннями Договору, повністю розуміє його зміст,
значення терміни і поняття, всі його умови;
- має вільне волевиявлення укласти Договір, відповідно до всіх його умов, шляхом
приєднання до нього в повному обсязі.
Позикодавець підтверджує правильність наведених нижче відомостей:
ПІБ / найменування
Адреса місця реєстрації
Серія та номер паспорта, орган що
видав, дата видачі (тільки для
фізичних осіб)
РНОКПП / код ЄДРПОУ
Номер телефону
Адреса електронної пошти
Сума позики
Банківські реквізити
Строк повернення позики
Порядок повернення позики
Дата підписання Заявки

Одноразово/частинами

Підписання Заяви свідчить про згоду Позикодавця на здійснення обробки його
персональних даних відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.
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Підтвердити та перейти на сторінку оплати.
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