ЗАТВЕРДЖУЮ:
Директор ТОВ «РЕТСІ»
ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ
ОФЕРТИ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РЕТСІ», код ЄДРПОУ:
44361309, в особі директора Дехтяренко Наталії Анатоліївни, який діє на підставі Статуту,
що іменується надалі "Замовник", з однієї сторони, та особа, яка приєдналась до цього
Договору, шляхом прийняття пропозиції укласти цей Договір на умовах, визначених
Замовником, що іменується надалі "Виконавець", з іншої сторони, надалі разом –
"Сторони", а кожен окремо – "Сторона", виражаючи свою вільну волю та керуючись
нормами чинного законодавства України, уклали цей Договір публічної оферти (надалі –
"Договір") про наступне:
1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Договір є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України, а

особа, яка приймає пропозицію (публічну оферту) про укладення Договору (здійснює
акцепт) стає Виконавцем відповідно до статті 642 Цивільного кодексу України, статті
11 5 Закону України "Про електронну комерцію" та умов цього Договору.
1.2. Договір є пропозицією (публічною офертою) необмеженому колу фізичних і
юридичних осіб укласти з Замовником Договір шляхом повного і безумовного прийняття
умов цього Договору.
1.3. Умови Договору є однаковими для усіх осіб, які вирішили прийняти умови цього
Договору.
1.4. Договір є договором приєднання в розумінні статті 634 Цивільного кодексу України,
оскільки його умови визначені Замовником і можуть бути прийняті Виконавцем лише
шляхом приєднання до запропонованого Договору в цілому. У разі незгоди Виконавця
з усіма чи окремими положеннями цього Договору укладення Договору не відбувається.
1.5. Приєднанням до Договору вважається реєстрація Виконавця на веб-сайті Замовника.
1.6. Сторони можуть погодити інший спосіб приєднання до Договору та визначити інший
момент укладення Договору.
1.7. Вчинення Виконавцем дій, передбачених пунктом 1.5 цього Договору, вважається
прийняттям Виконавцем пропозиції про укладення Договору (здійснення акцепту), а
також підтверджує факт повного і безумовного прийняття Виконавцем умов цього
Договору без будь-яких застережень чи зауважень відповідно до статті 642 Цивільного
кодексу України. Приймаючи пропозицію Замовника (публічну оферту), Виконавець
погоджуєтесь з усіма умовами цього Договору і підтверджує, що йому зрозумілий зміст
Договору і правові наслідки його укладення.
1.8. Договір є електронним договором в розумінні статті 3 Закону України "Про
електронну комерцію", укладається з використанням доступних інформаційнотелекомунікаційних систем та не може бути визнаний недійсним у зв’язку з його
вчиненням в електронній формі.
1.9. Цей Договір у паперовій формі може бути наданий за зверненням Виконавця, а
також може бути роздрукований Виконавцем самостійно з веб-сайту Замовника:
https://intrgames.net.
1.10. Терміни, що використовуються у цьому Договорі, вживаються у таких значеннях:
1.10.1. Публічна оферта - пропозиція Замовника про укладення Договору, розміщена на
веб-сайті Замовника та викладена Замовником в умовах цього Договору, що адресована
невизначеному колу фізичних та/або юридичних осіб;

1.10.2. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Виконавцем умов Договору

шляхом реєстрації Виконавця на веб-сайті Замовника або іншим способом, погодженим
Сторонами;
1.10.3. Виконавець - фізична або юридична особа, яка надає Замовнику послуги на
умовах, передбачених Договором;
1.10.4. Веб-сайт Замовника - сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет під
доменним ім’ям https://intrgames.net;
1.10.5. Відеоматеріали – тематичні відеоролики, авторами яких є Виконавець чи які надані
Виконавцю третіми особами;
1.10.6. Правилами розміщення відеоматеріалів – Правила розміщення відеоматеріалів для
Виконавця, викладені в розділі 3 Публічної оферти;
1.10.7. Користувач- будь-яка фізична особа, яка досягла 18 років, зареєстрована на сайті
Замовника з ціллю перегляду Відеоматеріалів на веб-сайті Замовника;
1.11. Договір укладається на підставі пропозиції його укласти (публічної оферти) з боку
Замовника та її прийняття (акцепту) Виконавцем.
1.12. Публічна оферта Замовника викладена в умовах цього Договору.
1.13. Акцептом Публічної оферти є здійснення Виконавцем дій, визначених пунктом 1.5
Договору, що мають наслідком укладення цього Договору.
1.14. Укладаючи Договір, Виконавець підтверджує:
1.14.1. повне та вичерпне ознайомлення з Публічною офертою, викладеної в умовах
цього Договору;
1.14.2. безумовне та беззастережне прийняття ним Публічної оферти, викладеної в
умовах цього Договору;
1.14.3. цілковите розуміння змісту своїх зобов’язань за Договором і правових наслідків
його укладення.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. На умовах та в порядку, передбачених цим Договором та Правилами розміщення

відеоматеріалів, Замовник надає для розміщення відеоматеріалів Виконавця місце на сайті,
а Виконавець надає та розміщає відеоматеріали на веб-сайті, шляхом завантаження
відеоматеріалів до особистого кабінету Виконавця.
Замовник здійснює оплату
Виконавцю за розміщенні Відеоматеріали в залежності від кількості переглядів відео.
2.2. Предметом Договору є Відеоматеріали, які Виконавець розмістив на веб-сайті
Замовника.
2.3. Тематика відеоматеріалів, спосіб надання та строк (термін) надання послуг
визначаються Замовником та/або цим Договором.
2.4. Місце надання послуг - веб-сайт Замовника.
3.
ПРАВИЛА РОЗМІЩЕННЯ ВІДЕОМАТЕРІАЛІВ
Для можливості надання послуг за Договором Виконавець повинен пройти
реєстрацію у Замовника. Реєстрація здійснюється на сайті Замовника шляхом заповнення
спеціальної форми із зазначенням обов’язкових даних Замовника: номера телефона або
адреси електронної пошти.
3.2.
Після успішної реєстрації Виконавець отримує можливість розмістити
відеоматеріали на сайті Замовника шляхом завантаження відеоматеріалів до особистого
кабінету Виконавця та подання Замовнику заявки в електронній формі на публікацію
відеоматеріалів.
3.3.
Замовник публікує на сайті відеоматеріали, які завантажені у особистому кабінеті
Виконавця після їх попереднього перегляду за умови відсутності у відеоматеріалах заборон,
визначених п. 3.6 цього Договору.
3.4.
Замовник публікує відеоматеріали у розділах сайту Замовника відповідно до категорії
3.1.

відео.
3.5.
Відеоматеріали розміщуються на сайті Замовника на невизначений термін, за умови
набрання ними більше 100 переглядів на добу. Відеоматеріали, які протягом 30 днів поспіль
набирають менше 100 переглядів на добу автоматично переміщуються Замовником в розділ
«Архів» звідки через 14 днів автоматично видаляються Замовником.
3.6.
Забороняється:
Публікуватие/завантажувати на Веб-сайті відеоматеріали, якщо він відповідає будь-якому з
наведених нижче описів.
•
Надзвичайно небезпечні челенджі. Спонукання інших до дій із високим ризиком
фізичного травмування.
•
Небезпечні або загрозливі розіграші. Розіграші, які викликають у жертв страх перед
неминучою серйозною фізичною небезпекою або спричиняють серйозне емоційне
потрясіння в неповнолітніх.
•
Поради для вбивства чи заподіяння шкоди. Відео, у якому показується, як когось
убити чи покалічити. Наприклад, вказівки з виготовлення бомби з метою травмувати або
вбити людей.
•
Споживання або виготовлення важких наркотиків. Відео, у якому зображено
зловживання важкими наркотиками (наприклад, кокаїном чи опіатами) або надано вказівки
з їх виготовлення. Важкими вважаються наркотики, які зазвичай можуть викликати фізичну
залежність.
•
Розлади харчування. Відео, які підтримують або прославляють анорексію чи інші
розлади харчування або заохочують глядачів імітувати їх. Розлади харчування
характеризуються неправильними звичками в їжі, які мають негативний вплив на здоров’я
людини (зокрема, споживання неїстівних матеріалів).
•
Події з елементами насильства. Пропагування або прославлення трагедій з
елементами насильства, як-от стрілянини в закладах освіти.
•
Поради зі здійснення крадіжок або шахрайства. Відео, що пропагує непорядну
поведінку або показує, як красти товари, речі чи майно.
•
Хакерство. Відео, де показується, як використовувати комп’ютери або інформаційні
технології, щоб викрадати облікові чи персональні дані або завдавати серйозної шкоди
іншим людям (наприклад, зламувати облікові записи в соціальних мережах тощо).
•
Обхід платежів за цифровий контент або сервіси. Відео, де показується, як
використовувати додатки, веб-сайти або інші інформаційні технології, щоб отримати
неавторизований безкоштовний доступ до аудіо- й аудіовізуального контенту, повних
версій відеоігор, програмного забезпечення або сервісів потокового передавання, які
зазвичай є платними.
3.7.
Не публікувати відеоматеріали, призначені для продажу перелічених нижче товарів і
послуг або надання інформації для доступу до них чи посилань на сайти, де їх можна
придбати. Заборонено публікувати посилання, електронні адреси, номери телефонів та інші
способи зв’язку з продавцями таких товарів чи таких послуг.
•
Алкогольні напої
•
Паролі банківських рахунків, викрадені кредитні картки чи інші фінансові дані
•
Підроблені документи або валюта
•
Контрольовані препарати (зокрема наркотичні засоби)
•
Вибухові речовини
•
Органи (частини тіла)
•
Зникаючі види тварин і рослин або частини таких тварин чи рослин
•
Вогнепальна зброя й певні аксесуари до неї
•
Тютюнові вироби й електронні сигарети
•
Лікарські препарати, що відпускаються без рецепта
•
Секс- або ескорт-послуги
•
Неліцензовані медичні послуги

Торгівля людьми
Замовник має право вилучити відео у разі якщо відеоматеріали містять вищевказані
ознаки та пропаганду застосування насильства або ненависть до окремих людей чи груп
осіб на основі таких ознак:
•
вік;
•
каста;
•
обмежені можливості;
•
етнічна приналежність;
•
гендерна ідентичність і самовираження;
•
громадянство;
•
раса;
•
статус іммігранта;
•
віросповідання;
•
стать;
•
сексуальна орієнтація;
•
належність до жертв значних подій, пов’язаних із насильством, і їхніх родичів;
•
статус учасника війни;
•

3.8.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання ним послуг;
4.1.2. призупинити надання послуг при несвоєчасному виконанні Замовником своїх
грошових зобов’язань з оплати послуг;
4.1.3. повністю або частково призупинити надання послуг у разі неможливості надання
послуг у зв’язку з технічними або іншими об’єктивними причинами.
4.2. Виконавець зобов’язаний:
4.2.1. надавати послуги відповідно до умов цього Договору;
4.2.2. надавати роз’яснення з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням йому
послуг;
4.2.3. самостійно ознайомитись з умовами Договору, розміщеного на веб-сайті Замовника;
4.2.4. забезпечити можливість попереднього перегляду Замовником Відеоматеріалів у
порядку, передбаченому Договором;
4.2.5. негайно повідомляти Замовника про зміну своїх реквізитів, обставини та факти, які
є важливими для надання послуг за Договором;
4.2.6. надавати послуги особисто та/або з залученням третіх осіб, залишаючись при
цьому відповідальним в повному обсязі перед Замовником за надання послуг;
4.3. Замовник має право:
4.3.1. отримувати послуги, надані Виконавцем відповідно до умов Договору;
4.3.2. самостійно встановлювати ціну послуг та інші умови їх надання шляхом
розміщення відповідної інформації на веб-сайті Замовника;
4.3.3. вносити зміни до Договору шляхом їх розміщення на веб-сайті без спеціального
повідомлення Виконавця;
4.3.4. зберігати та обробляти персональні дані, отримані в процесі надання послуг,
відповідно до вимог чинного законодавства України;
4.3.5. отримувати повну та достовірну інформацію про обсяг наданих послуг, а також
роз’яснення з питань, що виникають у Замовника в зв’язку з наданням йому послуг.
4.4. Замовник зобов’язаний:
4.4.1. надавати достовірну і повну інформацію, необхідну для укладення та виконання
Договору;
4.4.2. здійснювати оплату за надані послуги відповідно до умов Договору за цінами,
визначеними Замовником та погоджені Виконавцем;
4.4.3. не копіювати та не розповсюджувати без письмової згоди Виконавця отримані в

процесі виконання Договору відеоматеріали;
4.4.4. забезпечити захист персональних даних, отриманих від Виконавця.
5. ЦІНА ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Ціна послуг Виконавця встановлюється у відсотковому співвідношенні до ціни

перегляду відеоматеріалів, встановленої для Користувачів та погоджується з Замовником в
заявці на публікацію відеоматеріалів
5.2. .Замовник має право в односторонньому порядку змінити ціну на будь-яку послугу,
зазначивши нову ціну послуги на веб-сайті Замовника.
5.3. Замовник здійснює оплату наданих Виконавцем послуг щоденно, раз на тиждень чи раз
на місяць, або в інший строк в залежності від домовленостей з Виконавцем, погоджених в
заявці на публікацію відеоматеріалів
5.4. Розрахунки між Замовником і Виконавцем здійснюються способами, зазначеними в
заявці на публікацію відеоматеріалів. Також розрахунки можуть здійснюватись іншими
способами, не забороненими законодавством України
5.5. Оплата Замовником послуг означає повну та безумовну згоду Замовника та Виконавця
з Публічною офертою, викладеною в умовах цього Договору та є підтвердження
фактичного надання послуг Виконавцем.
5.6. Замовник не податковим агентом в питаннях сплати
податків, зборів (інших
обов’язкових платежів), які підлягають сплаті Виконавцем у зв’язку з виконанням умов
Договору відповідно до вимог чинного законодавства України.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За порушення Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності до положень
чинного законодавства України та умов цього Договору.
6.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.3. Виконавець не несе відповідальності за неналежне виконання або невиконання умов
цього Договору у випадку, якщо Замовник не забезпечив надання інформації та технічної
можливості розміщення Відеоматеріалів на веб-сайті.
6.4. Виконавець несе відповідальність за достовірність і повноту відомостей, вказаних при
реєстрації.
6.5. У разі прострочення Замовником оплати послуг станом на день їх надання,
Замовник позбавляється права на отримання послуг, якщо інше не погоджено Сторонами.
6.6. У випадку здійснення Замовником оплати, але неотримання послуг з незалежних
від волі Виконавця причин, такі кошти можуть бути зараховані за згодою Замовника в
рахунок майбутніх платежів за послуги, що будуть надані Виконавцем, або підлягають
поверненню на вимогу Замовника.
6.7. Виконавець не несе відповідальність за порушення умов Договору, допущене ним з
вини Замовника.
7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
або неналежне
виконання зобов'язань за Договором, якщо це сталося внаслідок дії обставин непереборної
сили, тобто надзвичайних та непередбачуваних обставин, які виникли після укладення
цього Договору, не залежать від волі Сторін і перебувають поза їх контролем, до яких
відносяться, зокрема, але не виключно, бойові дії, революції, державні перевороти,
стихійні лиха, техногенні та інших аварій, аварії в системі електропостачання та зв’язку,
страйки, локаути, диверсійні та терористичні акти, рішення державних та місцевих
органів влади, епідемії, пандемії, надзвичайні ситуації, що роблять об’єктивно
неможливим виконання умов Договору (далі - "форс-мажор").
7.2. Форс-мажор застосовується, а Сторона, для якої настав форс-мажор, звільняється
від відповідальності за порушення умов Договору, якщо отримано сертифікат Торговопромислової палати України чи регіональної торгово-промислової палати або інший

офіційний документ, виданий уповноваженим органом чи організацією держави, де
трапився форс-мажор
7.3. Сторона, для якої настав форс-мажор, зобов’язана повідомити про це іншу Сторону
протягом 3 (трьох) календарних днів з дати, коли Стороні стало відомо про настання
форс-мажору, та надати іншій Стороні належні документи для підтвердження форсмажору.
7.4. Призупинення виконання умов Договору означає, що Виконавець припиняє надання
послуг, передбачених Договором, а Замовник не повинен здійснювати подальші платежі
за послуги, які не були надані, без негативних наслідків, штрафних санкцій та
відповідальності для кожної з Сторін.
7.5. Сторона, для якої настав форс-мажор, зобов’язана повідомити іншу Сторону про
припинення дії форс-мажору протягом 3 (трьох) календарних днів з дати, коли Стороні
стало відомо про припинення дії форс-мажору.
7.6. Кожна Сторона має право ініціювати припинення Договору, якщо тривалість форсмажору перевищує 1 (один) місяць.
8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
8.1. Виконавцю належать виключні права на об'єкти інтелектуальної власності, створені
під час виконання Договору, включаючи права, передбачені законодавством України і
Всесвітньою конвенція про авторське право 1952 року, іншими міжнародно-правовими
актами, а саме:
8.1.1. виключне право на використання об’єкта інтелектуальної власності;
8.1.2. виключне право дозволяти використання об'єкта інтелектуальної власності;
8.1.3. виключне право запобігати незаконному використанню об'єкта інтелектуальної
власності, включаючи право забороняти таке використання;
8.1.4. інші права інтелектуальної власності, які існують сьогодні або з’являться в
майбутньому.
8.2. Об’єктами інтелектуальної власності для цілей цього Договору є, зокрема, але не
виключно, Відеоматеріали Виконавця розміщені на веб-сайті Замовника, що
використовуються або створені Виконавцем в процесі виконання умов Договору.
8.3. Надаючи право на використання об'єктів інтелектуальної власності Замовнику,
Виконавець не передає Замовнику виключних прав інтелектуальної власності на такі
об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях здійснення діяльності, тотожної
або суміжній з діяльністю Виконавця.
8.4. Використання об'єктів інтелектуальної власності третіми особами допускається
виключно з дозволу Виконавця, крім випадків, передбачених законодавством України.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Спори, які виникають між Сторонами в процесі виконання цього Договору або у
зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів.
9.2. Усі спори Сторін, щодо яких не було досягнуто згоди, можуть бути передані для
вирішення у судовому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України.
9.3. За взаємною згодою Сторін спір може бути переданий для вирішення медіатору або
іншому незалежному професійному посереднику.
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з дати, визначеної пунктом 1.6 цього Договору, і діє до
повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, передбачених Договором.
10.2. Дія Договору достроково припиняється:
10.2.1. взаємною згодою Сторін;
10.2.2. рішенням суду, що набрало законної сили;
10.2.3. інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

11. ІНШІ УМОВИ
11.1. Замовник має право в односторонньому порядку вносити зміни до Договору шляхом
оприлюднення змін до Договору на веб-сайті. Зміни до Договору набирають чинності з
дати їх оприлюднення на веб-сайті, якщо інший термін набрання чинності не визначений
додатково при їх оприлюдненні.
11.2. Замовник за цим Договором має статус платника єдиного податку 3-ї групи.
11.3. З питань, що виникають у зв’язку з укладенням, виконанням і припиненням цього
Договору та не врегульовані ним, Сторони зобов’язуються керуватися нормами чинного
законодавства України,
зокрема положеннями Цивільного кодексу України,
Господарського кодексу України та ін.
11.4. Якщо будь-яке положення цього Договору стає недійсним, це не впливає на дійсність
решти положень Договору. У такому випадку Сторони, наскільки це можливо, намагаються
домовитися про заміну недійсної умови новими дійсними положеннями, що дозволяють
максимально досягнути початкових намірів Сторін.
11.5. Сторони зобов'язуються зберігати у таємниці конфіденційну інформацію та
комерційну таємницю, яка стала їм відомою у зв’язку з виконанням умов Договору, не
розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю іншої Сторони, а також
не використовувати відповідну інформацію в своїх інтересах чи інтересах третіх осіб.
12. РЕКВІЗИТИ
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