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ЗАТВЕРДЖЕНІ  

Наказом Генерального директора  

ТОВ «Сингента» 

№0508 від 05.08.2020 року 

 
ПРАВИЛА №С-2 

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ  

 

 

1. ДЕКЛАРАТИВНА ЧАСТИНА: 

 

1.1. Дані Правила поширюються на правовідносини між «ТОВ СИНГЕНТА» та замовником послуг з оброблення 

космічних знімків (надалі також Послуги), що надаються Виконавцем безпосередньо або із залученням третіх осіб, з 

яким укладено договір про надання відповідних послуг (надалі - Договір) та на умовах, які втановлюються цими 

Правилами.  

 

1.2. Детальний перелік послуг, строки їх надання, ціна, вартість та інші додаткові умови, встановлюються в окремому 

Договорі, якщо інше не передбачено в ньому. 

 

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ТЛУМАЧЕННЯ 

2.1. Визначення термінів 

2.2. Якщо інше прямо не зазначено в цих Правилах, Договорі або не випливає з їх контексту, терміни (слова з великої 

літери), що вживаються в Правилах, Договорі, повинні тлумачитись як вказано нижче: 

2.2.1. Афілійована особа у відношенні до конкретної Особи означає: (і) будь-яка інша Особа, яка прямо чи опосередковано 

контролює, контролюється чи перебуває під спільним контролем з такою конкретною Особою, (іі) будь-яка Особа, 

яка є керівником або посадовою особою (А) такої конкретної Особи, або (Б) будь-якої Особи, вказаної вище в п. (і). В 

даному визначенні поняття "контроль" у відношенні певної Особи означає можливість здійснювати пряме чи 

опосередковане керівництво такою Особою на підставі володіння правом голосу, контракту тощо, а поняття 

"контролює" та "контролюється" мають значення, співвідносні з вищевказаним.  

2.2.2. Аккаунт – комплекс програмно-апаратних засобів, за допомогою яких Замовник з використанням Даних Доступу 

отримує доступ до користування Системою на сайті www.cropio.com.  

2.2.3. Дані Доступу – унікальні ім'я і пароль, які генеруються для використання з метою доступу до Аккаунту Замовника. 

2.2.4. Правила – ці Правила, включно з усіма чинними додатками, додатковими угодами, змінами і доповненнями до них. 

2.2.5. Інструкція з Користування – правила та умови користування Системою, які розміщено на сайті www.cropio.com. Для 

уникнення непорозумінь, Інструкція з Користування може міститись більше ніж в одному документі (файлі), 

розміщеному на вищевказаному веб-сайті, та документ(и) чи (файл(и)), які містять Інструкцію з Користування, не 

обов'язково будуть мати назву "Інструкція з Користування". 

2.2.6. Конфіденційна інформація – так як це визначено в Розділі 10 цих Правил. 

2.2.7. Замовник – суб’єкт господарської діяльності між яким і Виконавцем укладено договір про надання Послуг.  

2.2.8. Моніторинг – доступ до інформації щодо Об'єктів, стану вегетації рослинних культур, що вирощуються на Об'єктах, 

метеорологічної інформації згідно індивідуальних координат Об’єктів, історичної інформації стану вегетації 

рослинних культур та метеорологічних даних за минулі 10 (десять) років, та іншої супутньої і допоміжної 

інформації, з метою здійснення спостереження, контролю та аналізу процесу росту і обробки рослинних культур на 

Об'єктах. 

2.2.9. Об'єкти – сільськогосподарські угіддя та інші землі, що перебувають у власності, користуванні або під контролем 

Замовника, території яких будуть об’єктом Моніторингу.  

2.2.10. Особа – будь-яка фізична особа, компанія, корпорація, фірма, партнерство, акціонерне товариство, асоціація, траст, 

організація, державна установа або будь-яке відділення державної чи іншої установи, незалежно від наявності 

відокремленого статусу. 

2.2.11. Винагорода Виконавця – як вказано в Договорі. 

2.2.12. Виконавець – ТОВ «Сингнета» . 

2.2.13. Система – комплекс апаратно-програмних засобів "CROPIO", використання якого, при умові дотримання цих Правил 

та Інструкції з Користування, надає можливість здійснювати Моніторинг з веб-сайту www.cropio.com.  

2.2.14. Сторона, Сторони – Замовник та Виконавець. 

2.2.15. Умови Ліцензії – правила та умови, яких Замовник повинен дотримуватись, які розміщено на сайті www.cropio.com. 

Для уникнення непорозумінь, Умови Ліцензії можуть міститись більше ніж в одному документі (файлі), 

розміщеному на вищевказаному веб-сайті, та документ(и) (файл(и)), які містять Умови Ліцензії, не обов'язково будуть 

мати назву "Умови Ліцензії". 

 

2.3. Тлумачення: 

2.3.1.  Будь-яке посилання в даних Правилах на Замовника, Виконавця або іншу Особу включає посилання на його/її і 
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подальших правонаступників, а також їх цесіонаріїв.  

2.3.2. Будь-яке посилання в даних Правилах на Банківський День означає день (крім суботи та неділі), який є робочим 

днем в банках Києва (Україна). 

2.3.3. Будь-яке посилання в даних Правилах на місяць означає період, що починається певного числа календарного місяця 

та закінчується такого ж числа наступного календарного місяця, за винятком: коли таке відповідне число наступного 

місяця припадає на день, який не є Банківським Днем, то період буде закінчуватись на наступний Банківський День, 

а у випадку, коли такий день припадає на наступний місяць, то період буде закінчуватись в Банківський День, що 

йому передує; при цьому якщо період починається в останній Банківський День календарного місяця або в місяці 

закінчення періоду відсутнє відповідне число, то період буде закінчуватись в останній Банківський День місяця 

закінчення періоду (посилання на місяці тлумачаться відповідно);  

2.3.4. Будь-яке посилання в даних Правилах на законодавчий акт означає посилання на такий законодавчий акт з 

урахуванням усіх чинних змін та нововведень. 

2.3.5. Крім випадків, коли зазначено інше, будь-яке посилання на ці Правила чи будь-який інший документ означає 

посилання відповідно на ці Правила або будь-який інший документ з урахуванням усіх змін, нововведень, доповнень 

чи додатків, що можуть вноситись час від часу. 

2.3.6. Слова в однині включають ці ж слова в множині та навпаки. 

2.3.7. Заголовки цих Правил, Розділів, Додатків тощо використовуються тільки для зручності і не впливають на 

тлумачення Правил та Договору. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Замовник зобов’язаний: 

1) Приймати від Виконавця результати надання Послуг згідно з порядком, встановленим, зокрема, цими Правилами. 

2) Підписани Акт приймання-передачі послуг впродовж 5 календарних днів з моменту направлення такого акту 

Виконавцем, або направити обгрунтовані заперечення відмови, в іншому випадку вважається, що послуги надані 

належним чином, а Акт приймання-передачі послуг вважається підписаним.  

3) Виплачувати Виконавцеві за надані Послуги винагороду в порядку, передбаченому Правилами Акції.  

4) Забезпечувати Виконавця інформацією та документами, необхідними для надання Послуг, а також тими, які 

зазначені в цих Правилах, Акції  сприяти іншим чином якісному і Своєчасному наданню Послуг Виконавцем. 

 

3.2. Замовник має право: 

1) Користуватися Послугами, на умовах цього Договору та Додатків до нього.  

2) У будь-який час перевіряти хід і якість процесу надання Послуг Виконавцем. 

3) Вимагати від Виконавця в обумовлені строки усунення допущених при наданні Послуг порушень або неточностей. 

 

3.3. Виконавець зобов'язаний: 

1) Надавати Послуги добросовісно, якісно і своєчасно, у суворій відповідності до чинного законодавства та вимог 

Правил Акції 

2) За результатами надання Послуг у відповідному місяці надати Замовнику акт прийому-передачі наданих послуг та 

Рахунок на оплату. 

 

3.4. Виконавець має право: 

1) Отримувати від Замовника документи, інформацію та інше сприяння, необхідні для надання Послуг за цим 

Договором. 

2) Отримати за надані Послуги винагороду в розмірах і строки, передбачені цим Договором. 

 

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА КОРИСТУВАННЯ СИСТЕМОЮ 

4.1. Виконавець зобов'язується надавати Послуги з оброблення космічних знімків, що будуть зазначені в Договорі, 

а Замовник зобов'язується оплатити ці Послуги в порядку і на умовах, передбачених цими Правилами та Договором. 

4.2. Виконавець приступає до надання Послуг після виконання Замовником умов зазначених у Договорі та цих Правилах 

і після отримання запиту від уповноваженого представника Замовника (співробітника Замовника, та/або іншої особи, 

яка діє від імені та в інтересах Замовника) у письмовому виді або по електронній пошті. 

 

4.3. Користування Системою може здійснюватись тільки Замовником, і тільки у спосіб, передбачений даними Правилами 

та Договором, з дотриманням умов, що встановлені цими Правилами та Договором, Інструкцією з Користування та 

Умовами Ліцензії. 

4.4. Замовник не має права повністю або частково передавати іншим Особам права за Договором або цими Правилами. 

4.5. На підставі дозволу, що надається за Договором та Правилами, Замовнику надається право користуватися Системою з 

дотриманням таких умов: 

4.5.1. Надання Системи в користування здійснюється шляхом надання Замовнику можливості створити Аккаунт на веб-

сайті www.cropio.com, внести до нього інформацію про Об'єкти, які перебувають у власності, користуванні чи під 

контролем Замовника, мати постійний доступ до Аккаунту через мережу Інтернет та здійснювати Моніторинг; 

4.5.2. Замовник може використовувати Систему виключно у вказаний в Правилах та Договорі спосіб та виключно для 
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власних потреб. Замовник не має права передавати іншим Особам право користування Системою, надавати доступ 

третім особам до свого Аккаунту та вчиняти будь-які інші дії (бездіяльність), що можуть призвести до отримання 

третіми особами можливості використання Системи або її інформаційного наповнення.  

4.5.3. Інформаційне наповнення Аккаунту допускається тільки інформацією стосовно Об'єктів, які перебувають у 

власності, користуванні або під контролем Замовника. Замовник не має права вносити до свого Аккаунту відомості 

про угіддя та землі, які не перебувають у власності, користуванні або під контролем Замовника. З метою здійснення 

контролю за виконанням положень даного пункту Виконавець  має право вимагати від Замовника надання 

документів, що підтверджують право власності (користування, контролю) над Об'єктами, а Замовник зобов'язаний 

надавати такі документи на вимогу Виконавця у строк, не пізніше 3 (трьох) Банківських Днів з дати отримання 

відповідного запиту від Виконавця. 

4.5.4. За винятком використання Системи в обсягах і способами, прямо передбаченими цими Правилами та Договором, 

Замовник не має права змінювати, декомпілювати, дизасемблювати, дешифрувати і проводити інші дії з Системою та 

її компонентами з метою одержання інформації про реалізацію алгоритмів, використовуваних в Системі, створювати 

похідні продукти з використанням Системи та здійснювати інші подібні дії. 

4.5.5. Система повинна використовуватися під найменуванням "CROPIO". Замовник не має права змінювати найменування 

програми, змінювати та/або видаляти знак охорони авторського права при використанні Системи. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. У випадку порушення цих Правил та/або Договору, винна Сторона несе відповідальність, визначену цими 

Правилами та Договором та/або чинним законодавством України.  

Порушенням цих Правил та/або Договору є їх невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом цих Правил та/або Договору. 

5.2. Сторона не несе відповідальності за порушення цих Правил та/або Договору, якщо воно сталося внаслідок 

неможливості виконувати зобов'язання внаслідок дії Форс-мажорних обставин. Сторона, у якої виникли Форс-

мажорні обставини, повинна зробити усе можливе для усунення таких Форс-мажорних обставин чи їх наслідків і 

відновлення виконання своїх зобов’язань за цими Правилами та/або Договором у повному обсязі. 

5.3. У разі використання Системи з порушенням умов цих Правил та/або Договору та/або чинного законодавства, якщо 

Замовник не усуне такі порушення протягом 3 (трьох) Банківських Днів з моменту отримання від Виконавця 

відповідної вимоги, Виконавець може розірвати Договір в односторонньому порядку і стягнути з Замовника 

відшкодування збитків в повному обсязі, в тому числі прямих збитків, упущеної вигоди та моральної шкоди. 

5.4. Замовник зобов'язується відшкодувати та убезпечити Виконавця, його посадових осіб та співробітників від будь-яких 

претензій, вимог та витрат, які можуть виникнути внаслідок будь-якого порушення Замовником своїх зобов’язань за 

цими Правилами та Договором. 

5.5. Сторони підтверджують, що укладення та виконання ними цих Правил та Договору не суперечить нормам чинного в 

Україні законодавства в т.ч. Закону України «Про авторське право і суміжні права», та відповідають його вимогам 

(зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів, погоджень, ліцензій тощо), не порушують права третіх осіб, та 

укладання й виконання ним цих Правил та Договору не суперечить цілям їх діяльності, положенням їх 

установчих/статутних документів чи інших локальних актів. 

5.6. Виконавець підтверджує та гарантує, що має усі необхідні права, дозволи, погодження тощо на укладання Договору 

та надання Замовнику дозволу на користування Системою. У випадку пред’явлення до Замовника вимог/претензій 

щодо порушення прав власників об’єктів інтелектуальної власності або застосування до Замовника пов’язаних з цими 

порушеннями санкцій (у т.ч. органами державної влади), відповідальність несе Виконавець та зобов’язаний 

відшкодувати та убезпечити Замовника, його посадових осіб та співробітників від будь-яких претензій, вимог та 

витрат, які можуть виникнути, серед іншого: відшкодувати Замовнику збитки в повному обсязі, у тому числі прямі 

збитки (окрім упущеної вигоди), за умови дотримання Замовником Умов Ліцензії та Інструкції з користування. 

 

6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ  

6.1. Система надається Замовникові у стандартному оформленні "як є". Якщо інше не встановлено Договором або 

домовленістю Сторін, Виконавець не зобов'язаний здійснювати індивідуальне налаштування Системи згідно з 

потребами Замовника. 

6.2. Виконавець не надає жодних гарантій щодо безпомилкової та безперебійної роботи Системи, оскільки її 

використання відбувається через мережу Інтернет з використанням приватного обладнання, яке не належить 

Виконавцю і функціонування котрого знаходиться поза зоною контролю Виконавця. Виконавець також не надає 

гарантій щодо відповідності Системи конкретним цілям і очікуванням Замовника, а також не надає інших гарантій, 

які прямо не зазначені у цих Правилах та Договорі. 

6.3. Наскільки це можливо відповідно до чинного законодавства, Виконавець не несе жодної відповідальності за будь-які 

прямі або непрямі наслідки будь-якого використання або неможливості використання Системи та/або збитки, 

заподіяні Замовникові та/або третім Особам в результаті будь-якого використання або невикористання Системи, в 

тому числі через можливі помилки або збої в роботі Системи. 

6.4. Замовник проінформований і погоджується, що при використанні Системи Виконавцю може анонімно (без 

повідомлення Замовника) передаватись наступна інформація: тип операційної системи комп'ютера Замовника, версія 

програмного забезпечення, статус функціонування Системи та ін. 
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7. ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ ТА ХАБАРНИЦТВУ 

7.1. Сторони домовилися, що діятимуть між собою та з держорганами, у разі такої необхідності, на засадах добропорядності 

та згідно чинного законодавства України та міжнародних договорів України, ратифікованих ВР України, які регулюють 

відносини, що виникають у сфері запобігання і протидії корупції в публічній та приватній сферах суспільних відносин 

та злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг. 

7.2. Якщо будь-який з агентів, представників або працівників однієї Сторони пропонує або дає, або погоджується 

запропонувати або дати будь-якому працівникові або представникові іншої Сторони будь-який хабар, подарунок, 

заохочення або комісійні як стимул або винагороду за вчинення або утримання від вчинення будь-якої дії стосовно 

Договору, або за виявлення або утримання від виявлення  прихильності або неприхильності до будь-якої особи у зв’язку 

з Договором відповідно, він може припинити дію Договору. 

7.3. Сторони діятимуть згідно чинного законодавства охорони здоров’я та трудового законодавства України, а також 

міжнародних договорів, ратифікованих ВР України,  по відношенню до їх працівників, в тому числі, але не 

обмежуючись, в частині свободи зборів і проведення колективних переговорів, норм забезпечення умов праці, робочого 

часу та заробітної плати, праці неповнолітніх (дітей), різного роду дискримінації. 

7.4. Сторони діятимуть відповідно до чинного екологічного, антимонопольного та іншого законодавства, а також 

відповідних міжнародних договорів, ратифікованих ВР України. 

 

8. ЕКОНОМІЧНІ САНКЦІЇ 

8.1. Замовник розуміє, що Виконавець зобов’язаний дотримуватись усіх нормативних актів США, ЄС та Швейцарії, якими 

встановлено економічні санкції внаслідок поточної ситуації в Україні та АР Крим до певних фізичних та/або 

юридичних осіб та на грошові операції з ними, а також зобов’язана дотримуватись існуючих обмежень на здійснення 

операцій із певними заблокованими/забороненими фізичними/юридичними особами та юридичними особами, які 

перебувають у власності (прямо чи опосередковано) та/або контролюються такими фізичними/юридичними особами 

(надалі – Закон про санкції). 

8.2. Замовник підтверджує та гарантує, що на дату укладення Договору він в повній мірі обізнаний із переліком осіб, які 

підпадають під категорії, зазначені у п.7.1 Правил, він не перебуває у власності (прямо чи опосередковано) та/або не 

користується будь-якими особами, що підпадають під категорії зазначені у п.7.1 Правил і у випадку порушення цієї 

гарантії зобов’язується відшкодувати Виконавцю матеріальну шкоду нанесену їй та її афілійованим компаніям – 

членам групи компаній «Сингента», внаслідок недодержання такої гарантії. 

8.3. Замовник визнає, що категорії осіб, зазначених у п.7.1 цих Правил можуть змінюватись після підписання Договору і 

про зміни до таких категорій Замовник зобов’язується самостійно періодично отримувати оновлення інформації. 

8.4. Замовник погоджується і підтверджує, що він не буде поставляти товар/надавати послуги/виконувати роботи, які б 

прямо чи опосередковано походив (походили) би від фізичної/юридичної особи, які підпадають під категорії осіб, 

зазначених у п.7.1 цих Правил, оскільки це спричинить порушення Партнером Законів про санкції. 

 

9. ГАРАНТІЇ СТОРІН 

9.1. Сторони гарантують та засвідчують наступне: 

9.1.1. Що мають всі передбачені чинним законодавством, установчими та статутними документами повноваження на 

укладення та підписання Договорів та додатків до них. 

9.1.2. Представники Сторін, які укладають та підписують Договори, мають всі передбачені діючим законодавством, 

установчими та статутними документами Сторони, права представляти Сторону і підписувати від її імені Договір. 

9.1.3. Не потребується будь-яких попередніх/подальших погоджень укладення та/або підписання Стороною Договорів 

будь-якою іншою особою. 

9.1.4. Що не існує жодних обмежень на укладення та/або підписання Стороною Договорів. 

9.1.5. По відношенню до Сторони не відбулося та не відбувається жодного випадку невиконання зобов’язань або будь-якої 

події, яка через певний час, може стати (із плином часу, при направленні повідомлення або при будь-якому 

поєднанні зазначених вище умов) випадком невиконання зобов’язань, передбачених у Договорі. 

9.1.6. Не існує жодного позову, судової справи або провадження в іншому органі вирішення спорів проти Сторони або 

стосовно неї, та, наскільки відомо Стороні, не існує загрози їх виникнення у будь-якому суді або будь-якому 

державному органі чи установі, що могли б суттєво та негативно вплинути на діяльність, фінансовий стан або 

результати операцій Сторони або на можливість Сторони виконувати свої зобов’язання за Договором, або які в будь-

якій мірі ставили б під сумнів дійсність Договору або можливість примусового виконання їх положень. 

9.1.7. Стороною не вчинялися будь-які дії, та проти неї не застосовувалися інші заходи, та відсутня судова справа 

відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» 

(нормативного акту, який його замінює) з метою її ліквідації, санації або реорганізації, введення зовнішнього 

управління чи призначення арбітражного керуючого, розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора  або 

аналогічної посадової особи по відношенню до Сторони чи її активів або доходів. Не існує будь-якого мораторію або 

обмеження на задоволення вимог кредиторів. 

9.2. На запит однієї з Сторін інша Сторона має підтвердити гарантії та заяви зазначені у розділі 8.1 цих Правил належним 

чином завіреними копіями документів. 
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10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

10.1. Конфіденційна інформація: Будь-яка ділова, комерційна, технічна, фінансова та інша інформація, що не може бути 

відома Сторонам із загальнодоступних джерел, передана однією Стороною іншій Стороні в усній, письмовій або 

будь-якій іншій формі, котра за згодою Сторін і/або відповідно до законодавства, що застосовується, може бути 

визнана конфіденційною і яка стала відомою Сторонам у зв'язку з існуючими між ними правовідносинами. 

10.2. Виключення: Положення цього Розділу не поширюються на інформацію, що: 

10.2.1. вже відома Стороні, що отримує інформацію на день укладення Договору. 

10.2.2. є чи стала загальновідомою не у зв’язку з неправомірними діями будь-якої із Сторін або отримана від третіх осіб без 

обмежень та без порушення умов Договору. 

10.2.3. розкриття якої є необхідним у зв’язку з вимогами законодавства або з вимогами, встановленими в результаті судового 

чи адміністративного процесу або будь-яким судовим чи урядовим актом. 

10.3. Розголошення конфіденційної інформації 

10.3.1. Сторони зобов’язуються не розголошувати будь-яку інформацію, що була отримана ними під час діяльності в межах 

дії правовідносин між Сторонами, окрім випадків передбачених цими Правилами або законодавством України. 

10.3.2. Сторони не будуть використовувати Конфіденційну інформацію чи розголошувати її іншим особам (резидентам та 

нерезидентам) без попереднього письмового однозначного дозволу іншої Сторони. 

10.3.3. Сторони зобов'язуються не розголошувати і не використовувати у своїх інтересах, а також в інтересах будь-яких 

третіх осіб, прямо або опосередковано, Конфіденційну інформацію як протягом дії правовідносин між Сторонами, 

так і після їх закінчення, окрім випадків, передбачених у цих Правилах та чинним законодавством, і вживати всіх 

залежних від них заходів для збереження нерозголошення Конфіденційної інформації. 

10.3.4. В разі порушення Стороною умов конфіденційності, вона зобов’язується забезпечити сплату прямих збитків іншій 

Стороні, які зазнаються (а також можуть зазнаватись в подальшому) нею в результаті такого порушення. 

10.3.5. Сторона зобов’язується використовувати надану їй інформацію в будь-якій формі (усній, письмовій, на електронних 

носіях та в іншій формі) від іншої Сторони лише з ціллю виконання зобов’язань перед цією Стороною. 

10.3.6. Під дію положень про конфіденційність підпадають будь-які треті особи, яким надається конфіденційна інформація 

з ціллю виконання Сторонами своїх зобов’язань в межах правовідносин між ними, в тому числі, але не обмежуючись: 

- працівники та субпідрядники Сторін; 

- фінансові радники Сторін; 

- аудитори Сторін; 

- юридичні радники Сторін. 

10.3.7. Сторона зобов’язується забезпечити дотримання третіми особами, зазначеними у п.9.3.6. цих Правил, умов 

передбачених у 9.3 Правил. 

10.3.8. У випадку, якщо розголошення Конфіденційної інформації відбулося з вини вищезазначених осіб, то для Сторони, 

чиї інтереси представляють зазначені особи, настають ті ж наслідки, що і у випадку самостійного порушення 

положень про конфіденційність. 

10.3.9. Порушення положень розділу 9.3 цих Правил однією з Сторін, якщо воно спричинило збитки іншій Стороні, надає 

постраждалій Стороні право вимагати від винної в такому порушенні Сторони відшкодування збитків у повному 

обсязі. 

10.3.10. Сторони вживатимуть всіх необхідних заходів для запобігання розголошення Конфіденційної інформації будь-якій 

третій стороні, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. 

10.3.11. Зобов‘язання Сторін стосовно дотримання конфіденційності інформації діятиме протягом усього існування 

правовідносин між Сторонами і буде чинним до тих пір, поки інформація не стане загальнодоступною або до 

закінчення 10-річного терміну  з дати припинення правовідносин між Сторонами. 

10.3.12. Будь-які матеріали, проекти, креслення, зразки чи інші матеріальні предмети (включаючи копії, зроблені 

Стороною), надані іншою Стороною  з метою досягнення цілей правовідносин між Сторонами, будуть відразу 

повернуті Стороні, що надала такі матеріали, на її першу вимогу. 

10.3.13. Після завершення Договору Сторона знищить або, якщо інша Сторона вимагатиме цього в письмовій формі, поверне 

їй протягом (30) днів будь-яку Конфіденційну інформацію. Водночас Сторона може зберігати архівований комплект 

своєї робочої документації разом із такими копіями Конфіденційної інформації іншої Сторони, які необхідні для 

дотримання чинних законів, норм та професійних стандартів. 

11. ПРАВО, ЩО ЗАСТОСОВУЄТЬСЯ, ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ  

11.1. Ці Правила та Договір складені, регулюються та підлягають тлумаченню відповідно до матеріального права України. 

11.2. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цих Правил та Договору і не врегульовані ними, 

регламентуються нормами чинного в Україні законодавства. 

11.3. Будь-які спори, суперечки чи претензії, що виникають з Договору або у зв'язку з ним, Сторони будуть вирішувати 

шляхом переговорів. 

11.4. У разі неможливості вирішення спірних питань шляхом переговорів, будь-який спір, що виникне із або у зв’язку із 

цими Правилами та/або Договором, включаючи будь-яке питання щодо його існування, юридичної сили або 

розірвання, підлягає остаточному вирішенню у господарському суді відповідно до законодавства України. 

 

12. ДІЯ ПРАВИЛ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

12.1. Дані Правила набирають чинності з 02 серпня 2020 року та діють безстроково або до скасування їх Виконавцем в 



Сторінка 6 з 6 

 

односторонньому порядку. 
12.2. У разі внесення змін до цих Правил або інших документів, які є невід’ємною частиною Договору, Виконавець, 

розміщує їх на офіційному веб-сайті Виконавця. Замовник зобов’язується слідкувати за змінами до цих Правил на 

офіційному веб-сайті Виконавця, який зазначається у Договорі. Підписавши Договір, Замовник визнає, приймає та 

зобов’язується виконувати зобов’язання, які будуть встановлені змінами до цих Правил. 

12.3. У випадку, якщо Договір конкретизує, уточнює або доповнює положення цих Правил, пріоритетну силу мають 

умови Договору. 

 

13. ІНШІ УМОВИ 

13.1. Будь-які права і обов’язки за цими Правилами та Договором не можуть бути передані третім Особам інакше ніж на 

підставі взаємної згоди Сторін. 

13.2. Кожна Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та 

зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе 

ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 

13.3. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у 

кожному окремому випадку датовані та засвідчені підписами Сторін. 

13.4. Виконавець має право розірвати Договір, укладений між Сторонами в односторонньому порядку у наступних 

випадках: (1) встановлення факту банкрутства або ліквідації Замовника або можливості настання банкрутства або 

ліквідації Замовника; (2) зміна власника або організаційно-правової форми Замовника; (3) невиконання Замовником, 

по його вині, зобов’язання по Договору; (4) істотного порушення або постійного порушення Замовником умов 

Договору або цих Правил. При цьому, в тому числі, але не обмежуючись істотним порушенням буде вважтись 

порушення Замовником умов, зазначених у Розділі 6 або 7 цих Правил. При цьому, Виконавець не нестиме жодної 

відповідальності за такі дії і це не визначатиметься порушенням умов Договору Виконавцем. 

 


