ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ РЕНДЕРІНГУ
Клієнт, іменований далі як «Клієнт», з одного боку, і ФОП Морозов Антон
Володимирович, власник сайту www.xiruim-farm.net, що надалі іменується
«Виконавець», що діє від свого імені, з іншого боку, уклали цей договір про
нижченаведене:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Договір розроблений у відповідності до чинного законодавства України,
зокрема, Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав
споживачів», інших актів законодавства.
1.2 Цей Договір регулює відносини з приводу надання рендер фермою клієнтам
послуги рендерінгу. У відповідності до умов цього Договору Клієнт замовляє та
отримує на платній основі, а Виконавець надає Клієнту послугу рендерінгу та інші
Додаткові послуги xiruim-farm. Договір вважається погодженим та укладеним
шляхом вчинення Клієнтом дій, що свідчать про згоду дотримуватися умов
Договору, без підписання письмового примірника Сторонами. Діями, що свідчать
про згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на
встановлених Виконавцем умовах, є початок роботи клієнта з фермою.
1.3 Укладаючи Договір, клієнт автоматично погоджується з повним та
безумовним прийняттям клієнтом положень Договору.
1.4 Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі
Сторін у порядку, встановленому цим Договором.
1.5 Умови Договору визначаються Виконавцем самостійно у відповідності та на
виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути
змінені Виконавцем з обов’язковим повідомленням про це Клієнту на сайті рендер
ферми. У разі незгоди Клієнта зі змінами, внесеними до Договору, Клієнт має
право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у п.9.3 цього Договору. Не
розірвання Клієнтом Договору у строк одного розрахункового періоду та
продовження користування Послугами свідчить про згоду Клієнта з внесеними
змінами до Договору.
1.6 При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення
про такі зміни на Сайті рендер ферми не менше ніж за 10 (десять) календарних
днів до вступу змін в силу, окрім випадків, для яких Договором встановлений інший
строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких
Виконавець не зобов’язаний повідомляти клієнта про внесення змін. При цьому
Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті рендер ферми
поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.
1.7 Обов’язковою умовою надання клієнту Послуг є наявність у Виконавця
технічної можливості для надання клієнту замовлених Послуг.
1.8 Параметри Послуг, що надаються Клієнту, визначені умовами тарифного
плану.
2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ
Послуги рендерінгу – послуги пов’язані з обчисленням на комп’ютері
інформації, наданої Клієнтом;
Тарифи – нормативний акт рендер ферми у редакції, чинній на період надання
відповідних послуг, яким визначається перелік, опис, вартість послуг, які
надаються рендер фермою;
Додаткові послуги - послуги або роботи, які надаються Клієнту за додаткову
плату;
Рахунок (квитанція) – розрахунковий документ, який зазначає суму платежу
згідно чинних тарифів та відповідних послуг, за які здійснюється платіж;

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Виконавець зобов'язується виконати рендерінг наданих Клієнтом матеріалів
та подати результати в електронному вигляді відповідно до вимог Клієнта, а Клієнт
зобов'язується сплатити Виконавцю винагороду за виконані роботи в порядку та в
строки, передбачені цим Договором.
4.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Винагорода Виконавця встановлюється виходячи з акту виконаних робіт,
поточних тарифів Виконавця на надання послуг.
4.2. Після завершення робіт та підписання відповідного акту, Клієнт протягом
п'яти банківських днів перераховує Виконавцю суму у розмірі 100% від загальної
вартості, зазначеної в акті.
5. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ РОБІТ
5.1. Здача виконаних робіт здійснюється у строки, що визначаються п. 7.2.
5.2. При достроковому виконанні Виконавцем робіт Клієнт зобов'язаний
прийняти та оплатити ці роботи на умовах цього договору.
5.3. Підписання Акту завершення робіт Виконавцем та Клієнтом є підставою для
проведення розрахунків на суму Акту.
5.4. У випадках, не передбачених цим договором, майнова відповідальність
визначається відповідно до чинного законодавства України.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Клієнт має право:
6.1.1. на своєчасне і якісне отримання послуги рендерінгу;
6.1.2. на безоплатне отримання від Виконавця вичерпної інформації про зміст,
якість, вартість та порядок надання послуги рендерінгу;
6.2. Виконавець зобов’язаний:
6.2.1. виконувати умови цього Договору, надання послуги рендерінгу та
дотримуватись вимог чинного законодавства;
6.3. Сторони зобов'язуються дотримуватися конфіденційності щодо інформації,
отриманої ними одна від одної або відомої ним під час виконання робіт за цим
договором, не відкривати і не розголошувати загалом або зокрема інформацію
будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди іншої Сторони цього
договору. Ці вимоги не поширюються на випадки розкриття конфіденційної
інформації на запит уповноважених організацій у випадках, передбачених
законом. Однак навіть у цьому випадку Сторони зобов'язані узгодити один з одним
обсяг та характер інформації, що надається.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Даний Договір набуває чинності з 1 лютого 2022 року для всіх клієнтів, які
перебувають на цю дату в договірних стосунках із Виконавцем з надання послуг.
Всі попередні договори усні та письмові втрачають свою силу.
7.2. Терміни виконання робіт за цим договором встановлюються у формі
замовлення та обчислюються з моменту надання Замовником усіх необхідних для
виконання робіт матеріалів.
7.3. Терміни виконання робіт або окремих її етапів можуть бути змінені за
взаємною згодою сторін та оформлені двостороннім актом.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК
8.1. Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між сторонами з питань,
що не знайшли свого вирішення у тексті цього договору, будуть вирішуватись
шляхом переговорів з урахуванням чинного законодавства України.
8.2. При не врегулюванні у процесі переговорів спірних питань, суперечки
вирішуються у суді порядку, встановленому чинним законодавством України.
9. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1. У разі розірвання цього Договору з ініціативи та/або вини Клієнта (крім
випадку, зазначеного у п.10.1), останній зобов'язується компенсувати Виконавцю
все завдані їм збитки.
9.2. У разі прострочення виконання робіт Виконавцем на строк більше 30
(тридцяти) робочих днів Клієнт має право в односторонньому позасудовому
порядку розірвати цей Договір шляхом направлення письмового повідомлення
Виконавцю.
9.3. В інших випадках розірвання цього договору здійснюється у порядку,
передбаченим чинним цивільним законодавством.
10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне
виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке невиконання або неналежне
виконання сталось внаслідок дії обставин непереборної сили. Під обставинами
непереборної сили розуміються пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні
лиха, дії третіх осіб, прийняття актів державних органів та інші незалежні від
Сторін обставини, які унеможливлюють своєчасне, повне та належне виконання
Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
10.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка
знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5 днів з моменту
виникнення такої обставини або з моменту виникнення у такої сторони можливості
повідомити іншу Сторону про виникнення обставини. Після припинення дії
обставини непереборної сили Сторона, яка знаходилась під її дією, повідомляє
про таке припинення іншу сторону протягом 5 днів з моменту закінчення дії
непереборної обставини або з моменту виникнення у такої Сторони можливості
повідомити іншу Сторону про припинення дії непереборної обставини.
10.3. Якщо непереборні обставини продовжуються понад 30 робочих днів,
Сторони звільняються від відповідальності за виконання зобов'язань у рамках
цього Договору та не несуть одна перед одною матеріальної та фінансової
відповідальності, спричиненої порушенням виконання зобов'язань Сторін.
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. У всьому іншому, що не передбачено договором, сторони керуються
чинним цивільним законодавством України.
11.2. Будь-які зміни та доповнення до цього договору дійсні, за умови, якщо вони
вчинені у письмовій формі та підписані сторонами або належно уповноваженими
на це представниками сторін.

