
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

щодо умов купівлі-продажу товарів за пілотним проектом  
“Монетизація одноразової натуральної допомоги 

“пакунок малюка” у 2020—2021 роках 

(на виконання постанови Кабінету Міністрів України 
від 29 липня 2020 р. № 744) 

 
 

1. Умови цього Договору публічної оферти діють на території України у інтернет-магазині 
Chicco* (далі – інтернет-магазин), що приєднався до публічного договору про реалізацію 
пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” шляхом 
укладення додаткової угоди з Мінсоцполітики про приєднання до публічного договору та 
внесений до реєстру учасників пілотного проекту “Монетизація одноразової натуральної 
допомоги “пакунок малюка”. 
 
*Кіко     
 

2. Адресу вищезазначеного інтернет-магазину можна знайти на відповідному офіційному 
сайті – chicco.com.ua. 

3. Покупець, який отримав грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги 
“пакунок малюка” на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, відкритий в 
акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк”, має право придбати в інтернет-
магазині наступні товари: 

1) дитячі товари: 

засоби догляду за дітьми та дитячі засоби гігієни, зокрема підгузки, серветки; 
дитячий одяг та взуття; 

дитяче харчування; 

дитячий посуд; 
дитячі іграшки; 

текстиль для дітей, у тому числі рушники, ковдри; 

2) товари для породіллі: 
     прокладки для лактації; 

     прокладки післяпологові. 
4. Покупець з дня зарахування коштів грошової компенсації на його спеціальний рахунок в 

акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк”, самостійно використовує призначену 
йому грошову компенсацію на придбання товарів, передбачених пунктом 3 цього Договору 
публічної оферти, в інтернет-магазині Chicco, який здійснює продаж споживчих товарів 
безпосередньо покупцям для особистого споживання. 

Отримання покупцем грошової компенсації проводиться у грошовій безготівковій формі 
шляхом перерахування коштів на його спеціальний рахунок, відкритий в акціонерному 
товаристві комерційний банк “ПриватБанк”. 

Покупець може придбати товари, перелічені у п. 3 цього Договору публічної оферти, лише 
шляхом безготівкового розрахунку та з використанням поточного рахунка зі спеціальним 
режимом використання коштів, відкритого в акціонерному товаристві комерційний банк 
“ПриватБанк”. З цією метою інтернет-магазин забезпечує наявність платіжних терміналів на 
своєму сайті, а також інформує покупців про визначений порядок розрахунків за ці товари. 

 



5. У разі повернення покупцем товарів належної якості протягом 14 календарних днів з дати 
придбання або товарів неналежної якості, усі грошові кошти йому перераховуються 
(повертаються) інтернет-магазином виключно на поточний рахунок зі спеціальним режимом 
використання коштів, відкритий в акціонерному товаристві комерційний банк “ПриватБанк”. 

 
6. Дані умови Договору публічної оферти є умовами публічного договору у розумінні ст. 633 

Цивільного кодексу України, відповідно придбаваючи товари за програмою пілотного проекту 
“Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”, покупець автоматично 
погоджується та приймає відповідні умови публічного договору.  

 
7.Додаткову інформацію щодо правил продажу товарів за програмою пілотного проекту 

“Монетизація одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”  можливо отримати за 
телефоном (044) 323-09-12 (усі дзвінки тарифікуються згідно тарифів вашого оператора зв'язку). 
 


