
ПУБЛІЧНА ОФЕРТА про УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  

1.1. Фізична особа-підприємець Матіяш Софія Костянтинівна, що діє на підставі свідоцтва 

про державну реєстрацію фізичної особи підприємця (номер запису в Єдиному державному 

реєстрі 2 224 000 0000 139972 від 02.12.2019 р.) далі – Виконавець, пропонує особам, які 

прийняли (акцептували) дану пропозицію – Замовникам (далі разом — Сторони, а кожний 

окремо – Сторона), укласти Договір приєднання (Оферта) про надання послуг (далі — 

Договір), який є офіційною пропозицією Виконавця, розміщений в мережі інтернет за 

адресою https://lawcontent.com.ua/, на умовах, вказаних нижче.  

1.2. Договір має юридичну силу відповідно ст.ст. 634, 641 Цивільного кодексу України. 

Умови Договору приєднання (оферта) є однаковими для всіх Замовників. Беззастережне 

прийняття умов Договору (оплата будь-яким способом відповідно до ч.2 ст.642 Цивільного 

кодексу України) вважається акцептом даного Договору між Замовником і Виконавцем та 

засвідчує факт його укладання. 

1.3. Акцепт цього Договору, надається Замовником у формі беззастережного прийняття всіх 

умов оферти, через: онлайн оформлення замовлення і оплату Послуг Виконавця шляхом 

послідовного проставлення відмітки на Веб-сайті Виконавця https://lawcontent.com.ua/ на 

умовах та в порядку, визначеними цим Договором. 

1.4. Укладаючи цей Договір, Замовник надає повну й безумовну згоду (акцепт), приймає 

положення та умови цього Договору без підпису письмового примірника Договору 

Сторонами, а також погоджується з ціною на Послуги Виконавця. 

1.5. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, 

а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором. 

1.6. Умови Договору діють з моменту його розміщення в мережі Інтернет за посиланням 

https://lawcontent.com.ua/ та до моменту відкликання або зміни Договору Виконавцем.  

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ  

2.1.Веб-сайт – Веб-сайт Виконавця, доступний в мережі інтернет за посиланням: 

https://lawcontent.com.ua/. 

2.2. Договір – Договір приєднання (Оферта) про надання послуг, договір між Замовником 

та Виконавцем, який укладається шляхом акцепту цієї Оферти, розміщений на Веб-сайті 

Виконавця https://lawcontent.com.ua/.  

2.3. Акцепт – повна й безумовна згода Замовника на укладення даного Договору на умовах, 

визначених даним Договором. 

2.4. Послуги – Послуги (одна або декілька) у сфері копірайтингу – написання тексту, які 

надаються Виконавцем Замовнику й зазначені у відповідному розділі Веб-сайту.  

2.5. Замовник – дієздатна фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець, що 

відвідала Веб-сайт Виконавця та здійснила акцепт Договору відповідно до його положень 

та умов. 

2.6. Виконавець – Фізична особа підприємець Матіяш С.К., що має право вести діяльність 

у сфері інформаційних послуг та права, у відповідності з вимогами діючого законодавства 

України. Разом Сторони – Виконавець та Замовник. 

2.7. Замовлення – належно оформлена заявка Замовника на Веб-сайті онлайн на отримання 

Послуг, що адресується Виконавцю.  
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3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати 

Замовнику Послуги у сфері копірайтингу, а саме – послуги з написання тексту, а Замовник 

зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити 

замовлені Послуги. 

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ 

4.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення виключно онлайн за допомогою системи 

та за відповідною формою на Веб-сайті https://lawcontent.com.ua/. 

4.2. Строк обробки Виконавцем Замовлення до 24-х годин з моменту його оформлення.  

4.3 Спосіб доставки Послуги. Послуга надається в терміни і в порядку, визначеному в п.п. 

4.1, 4.2. Договору, шляхом передачі даних електронним способом (електронна пошта, 

посилання на скачування з сайту https://lawcontent.com.ua/), у вигляді архіву, що складається 

з одного або більше файлів. 

4.4. Виконавець передає Замовнику виключне право на результат наданої Послуги, тобто: 

право володіти, розпоряджатися і користуватися, а також дозволяти необмеженому колу 

осіб володіти, розпоряджатися і користуватися результатом наданої Послуги. 

5. ЦІНА ПОСЛУГ. ОПЛАТА 

5.1. Оплата за Послугу здійснюється через платіжну систему шляхом відбору в кошик, і 

подальшого оформлення Замовлення на сайті https://lawcontent.com.ua/. Замовник при 

оформленні Замовлення сплачує 100% вартості Товару на користь Виконавця. При не 

надходженні коштів Виконавець залишає за собою право анулювати замовлення. 

5.2. Оплата Послуг здійснюється у безготівковій формі будь-яким зі способів, 

запропонованих на Веб-сайті. Деякі способи оплати Послуг можуть передбачати комісію 

чи плату за послуги банку.  

5.3. Оплата проводиться в національній валюті України – гривні. 

5.4. Оплата Замовником оформленого Замовлення означає повну згоду Замовника з 

умовами цього Договору купівлі-продажу (публічної оферти). 

5.5. Ціна Послуг вказана на відповідних сторінках Веб-сайту. Виконавець може 

односторонньо змінювати ціну Послуг на власний розсуд шляхом публікації нової ціни на 

Веб-сайті. 

 6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Виконавець має право: 
 В односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі 

порушення Замовником його умов. 
 Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору. 

6.2. Виконавець зобов’язаний: 
 Надати Замовнику Послугу згідно із Замовленням, у випадку виконання Замовником 

умов цього Договору. 

6.3. Замовник зобов'язаний: 
 Ознайомитися з інформацією про Послуги, яка розміщена на Веб-сайті. 
 Ознайомитися та прийняти умови цього Договору або відмовитися від оформлення 

Замовлення, якщо умови Договору є неприйнятними. 
 Оплатити вартість Замовлення в повному обсязі у визначеному порядку та строки. 
 Прийняти Послугу обрану в Замовленні. 
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6.4. Замовник має право: 
 Здійснити оформлення Замовлення на Веб-сайті. 
 Вимагати від Виконавця виконання умов цього Договору. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього 

Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України. 

7.2. Виконавець не несе відповідальності: 

 за зміст і достовірність інформації, наданої Замовником при оформленні 

Замовлення;  

 за наслідки введення Замовником неправильної електронної пошти та/або 

неправильного вибору Замовлення; 
 за затримку при обробці Замовлення та доставки Замовлення, які відбуваються з 

причин, що знаходяться поза сферою контролю Виконавця; 
 за протиправні, незаконні дії, здійснені Покупцем за допомогою даного доступу до 

мережі Інтернет; 
 за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів - IP, MAC-адреси, логіна і 

пароля третім особам. 

7.3. Виконавець несе відповідальність лише за прямі спричинені збитки Замовнику, в межах 

сум, сплачених Замовником послуги Виконавця. 

7.4. Виконавець не несе відповідальність за будь-які інші збитки, в тому числі непрямі, 

спеціальні, опосередковані або випадкові збитки, а також збитки у зв’язку із втраченою 

вигодою, пов’язані з використанням веб-сайту.  

7.5. 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, непередбачений характер, які виключають або об'єктивно 

заважають виконанню цього договору, настання яких Сторони не могли передбачити і 

запобігти розумними способами. 

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ 

8.1. Дія цього Договору припиняється за згодою сторін. Якщо виконання Стороною 

Договору своїх зобов'язань неможливо в зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, 

які змінили умови, встановлені цим Договором, і будь-яка із Сторін не погоджується про 

внесення змін до Договору. 

8.2. Замовник може розірвати цей Договір за власним бажанням. Розірвання Договору 

Замовником не зобов'язує Виконавця відшкодовувати Замовнику сплачені за Послуги 

кошти, а також будь-які інші витрати. 

8.3. Замовник має право на повернення грошових коштів за ненадані (повністю або 

частково) Послуги, які були ним оплачені, якщо Договір розірвано з ініціативи Виконавця 

в односторонньому порядку. Сума повернення при цьому визначається пропорційно обсягу 

Послуг, що не були надані Замовнику.  

8.4. Заява на повернення грошових коштів має бути відправлена Замовником не пізніше 10 

робочих днів після розірвання Договору, якщо Договір розірвано в односторонньому 

порядку з ініціативи Виконавця. 

8.5. Заява на повернення грошових коштів має містити в обов'язковому порядку такі 

відомості про рахунок Замовника: номер рахунку, повні прізвище, ім'я та по-батькові 



власника рахунку, ІПН власника рахунку, МФО та назву банку, підпис Заявника. Заява 

може бути відправлена на електронну пошту Виконавця, при цьому в обов'язковому 

порядку відправляється оригінал Заяви на офіційну поштову адресу за місцезнаходженням 

Виконавця. 

8.6. Повернення грошових коштів, здійснюється на банківський рахунок Замовника, з якого 

кошти були перераховані Виконавцю чи іншим способом, додатково узгодженим 

Сторонами, протягом 10 робочих днів з моменту отримання Виконавцем оригіналу заяви 

Замовника. 

 

9. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ  

9.1. Надаючи свої персональні дані на Веб-сайті при реєстрації або оформленні Замовлення 

Замовник дає свою добровільну згоду на обробку та використання (в тому числі і передачу) 

своїх персональних даних відповідно до умов Політики конфіденційності та захисту 

персональних даних, яка розміщена за адресою: https://lawcontent.com.ua/Політика 

конфіденційності.pdf . 
9.2. Замовник підтверджує, що добровільно і безоплатно надає згоду на обробку своїх 

персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце 

проживання та / або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про 

державної реєстрації; банківські реквізити, номери телефонів і адреси електронної пошти, 

і т.д.) в базі персональних даних Виконавця, в тому числі на збір, реєстрацію, включення в 

базу даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, 

поширення, передачу, знеособлення, знищення персональних даних в базі даних на 

території України з метою виконання зобов'язань за цим договору і з метою забезпечення 

реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та 

відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх 

персональних даних третім особам в мінімально необхідних обсягах і тільки з метою 

виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору 

відповідних даних. 

9.3. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначених 

Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 №2297-VI, із змінами 

та доповненнями, мета обробки і збору персональних даних. 

10. ІНШІ УМОВИ  

10.1. Справжня Публічна оферта вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті 

Виконавця і діє до моменту її відкликання Виконавцем. 

10.2. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до 

цього договору за умови попередньої публікації його на сайті https://lawcontent.com.ua/ 

10.3. Будь-які спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються 

шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом 

переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та 

підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України. 

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ  

Фізична особа-підприємець Матіяш Софія Костянтинівна, 

Адреса: 49128, м. Дніпро, ж/м Червоний Камінь, 4Г/37. 

П/р UA933052990000026006050028501 
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