
 
Договір №_________ про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту) 

 

м. Київ «_______» _________________ 2014 р. 

Фізична особа-підприємець ______________, ідентифікаційний номер: _____________, який діє на підставі 

виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців №______________ від 

__.__.20__р., названий у подальшому «Виконавець», з однієї сторони, та 

_______________________________________________, що в подальшому іменується «Замовник», діє на 

підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, а разом названі сторони, уклали цей договір про наступне:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 

1.1. Предметом договору є надання Замовнику послуг з розробки веб-сайту.  

1.2. Обсяг і вартість робіт, виконуваних Виконавцем, визначаються Технічним завданням (Додаток № 1) та 

Вартістю послуг (Додаток № 2).  

1.3. Додатки № 1 та № 2 є невід'ємними частинами цього договору.  

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН. 

2.1. Виконавець зобов'язується:  

2.1.1. Виконати роботи, передбачені в Додатку № 1 та передати їх результат Замовнику протягом _______ днів 

після  попередньої оплати у відповідності до умов договору та надання Виконавцю необхідних матеріалів для 

розробки та наповнення веб-сайту (текстову й графічну інформацію в електронному вигляді), якщо інший термін 

не передбачено Технічним завданням.  

2.2. Замовник зобов'язується:  

2.2.1. Надати необхідні матеріали для розробки та наповнення веб-сайту (текстову й графічну інформацію в 

електронному вигляді).  

2.2.2. Прийняти та оплатити виконані Виконавцем роботи в розмірі, порядку та строки, передбачені цим 

договором Додатком № 1 та Додатком № 2.  

2.2.3. Самостійно нести відповідальність за дотримання норм законодавства про авторське право, інших норм 

законодавства та етики поведінки в мережі Інтернет.  

 

3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ. 

3.1. Ціна та обсяг послуг що надаються Виконавцем за цим договором на момент його укладення визначається 

відповідно до Додатку № 1 та Додатком № 2.  

3.2. Після підписання цього договору, Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів, здійснює попередню оплату 

робіт Виконавця, що становить 50% від вартості послуг визначеної в Додатку №2.  

3.3. При завершенні виконання робіт Виконавець направляє Замовнику звіт про виконану роботу та Акт 

приймання виконаних робіт.  

3.4. Замовник зобов'язаний підписати Акт приймання виконаних робіт в строк не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з 

моменту його надання.  

3.5. У разі вмотивованої відмови (невідповідність Технічному завданню) Замовника від приймання виконаних 

робіт, сторони складають акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.  

3.6. У разі затримки з боку Замовника приймання виконаних робіт строком понад 7 (сім) робочих днів з моменту 

її передачі та відсутності вмотивованої відмови, роботи вважаються прийнятими в односторонньому порядку, що 

тягне для Замовника зобов'язання по оплаті виконаних робіт.  

3.7. Повна оплата виконаних Виконавцем робіт проводиться Замовником протягом 3 (трьох) робочих днів після 

підписання акта виконаних робіт.  

3.8. Оплата послуг здійснюється у національній валюті України в готівковій або безготівковій формі. 
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Замовник і Виконавець несуть 

матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством.  

4.2. У разі виникнення обставин непереборної сили (війни, стихійних лих, змін чинного законодавства тощо), а 

також з причин, що знаходяться поза сферою контролю з боку Виконавця, здійснення сторонами своїх функцій 

по цьому договору призупиняється до моменту усунення вище перелічених обставин і причин.  

4.3. Виконавець не відповідає за зміст веб-сайту Замовника.  

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ. 

5.1. У разі зміни законодавчих актів, тарифів, а також зміни індексу цін на території України, Виконавець 

залишає за собою право перегляду цін на надані послуги.  

5.2. Оголошення про зміну цін доводиться Виконавцем до Замовника засобами електронної пошти.  

5.3. Подальше обслуговування веб-сайту Замовника, зміни і доповнення інформації, здійснюється в рамках 

окремого договору, або самостійно Замовником.  

5.4. Після одержання  повної оплати за договором Виконавець здійснює гарантійне технічне обслуговування  
створеного веб-сайту, протягом 2 (двох) місяців з моменту підписання Акту приймання виконаних робіт. 

5.5. Всі зміни та доповнення до цього договору оформлюються додатковими угодами за обопільною згодою 

сторін у письмовій формі. Додаткові угоди набирають чинності з моменту їх підписання обома сторонами.  

 

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. 

6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання обома сторонами і діє до підписання Акта виконаних 

робіт та оплати виконаних Виконавцем робіт.  

6.2. При порушенні однією зі сторін умов цього договору інша сторона має право на одностороннє розірвання 

договору, при відсутності попередньої оплати у встановлені строки, а у інших випадках  письмово повідомляє 

сторону, яка порушила умови договору за п'ять днів до розірвання договору.  

6.3. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в 

двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

6.4. У випадках, які не передбачені даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

6.5. У разі, якщо Сторони не дійдуть до згоди шляхом переговорів, спір між ними розв’язується  у судовому 

порядку.  

 

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН. 

 

                 ВИКОНАВЕЦЬ 

Фізична особа-підприємець 

________________________ 

03035,м. Київ, вул. Митрополита Василя  

Липківського 45 

Ідентифікаційний номер: __________ 

Тел. (044) 338-85-17 

Електронна пошта: sales@reaktiv.kiev.ua 

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців №_______________ від 

__.__.20__р. 

 

Підприємець ____________/_________/ 

м.п. 

ЗАМОВНИК 

__________________________________________ 

__________________________________________     

__________________________________________  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

____________/_____________________________/ 

 
 



Додаток № 1 до Договору № __________     

від «______» ________2014 року 

 

Техническое задание заказчика (Бриф на разработку веб-сайта) 

Название организации (полное)*:  

ФИО контактного лица*:  

Специальность/должность контактного лица*:  

E-mail*:  

Телефон*:  

Адрес*:  

Пакет услуг*:  

Желательный срок запуска проекта*:  

* — Обязательно для заполнения. 

Общая информация 

1.  Информация о компании (сфера 

деятельности, количество офисов и 

особенности компании): 

 

2.  Рекламируемый товар/услуга:  

3.  Цели и задачи перед сайтом:  Формирование имиджа компании; 

 Информирование о постоянных акциях; 
 Информативное представление продукции компании; 

 Получение клиентов через Интернет-ресурс; 

 Информирование о преимуществах компании; 

 Другое… 

4.  Основные клиенты (охарактеризуйте 

целевую аудиторию: пол, возраст, 

социальный статус): 

 

5.  Какие действия ожидаются от 

посетителей веб-сайта, прогноз 

поведения пользователя (нужное 

выделить):  

 Обращение за дополнительной информацией (телефон, e-
mail); 

 Посещение реального пункта продаж/услуг (магазинов, 
офисов); 

 Оформление запроса в свободной форме; 

 Оформление заказа. 

6.  Конкуренты (название компании, ссылка 

на сайт, сильные и слабые стороны 

конкурентов)  

 

7.  Рекламная кампания и дальнейшее 

продвижение сайта 

 Поисковые системы   Социальные сети и форумы  

 Контекстная реклама  Бизнес-каталоги 

Информация для технической реализации проекта: 

1.  Основные моменты (блоки, меню, 

разделы, элементы, идеи, 
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функциональность, информация): 

2.  Назовите 5 веб-сайтов, дизайн которых 

Вам кажется наиболее удачным и 

гармоничным. Укажите критерии, по 

которым Вы оценивали эти веб-сайты. 

Более подробные комментарии не будут 

лишними: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

3.  Назовите 5 веб-сайтов дизайн, которых, 

несмотря на аккуратность и техническую 

четкость реализации, кажется Вам 

неудачным. Укажите критерии, по 

которым Вы оценивали эти веб-сайты. 

Более подробные комментарии не будут 

лишними: 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

4.  Какие дополнительные возможности и 

функциональности Вы бы хотели, чтобы 

были реализованы: 

 

5.  Языковые версии проекта:  Русский   Украинский  Английский     

6.  CMS система в проекте  WordPress   OpenCart   

7.  Тип веб-сайта  Бизнес-сайт   Интернет-магазин   

8.  Дополнительная информация:  

Дизайн проекта 

1.  Список исходных материалов, которые 

компания готова предоставить для 

разработки проекта (оставьте 

подходящие варианты): 

 Логотип и фирменные цвета;  

 Брендбук; 
 Рекомендации по веб-стилю; 

 Фотобанк; 

 Слоган компании; 

 Видеобанк; 

 Буклет (в электронном виде); 

 Тексты (в электронном виде);  
 Каталог продукции (в электронном виде). 

2.  Тема оформления сайта:  

3.  Какие цвета желательные или 

обязательные для использования. Если 

есть, то так же укажите, нежелательные 

цвета: 

 

4.  Использование какой графики 

предпочтительно (нужное выделить): 

 Фотографические изображения; 

 Рисованная графика; 

 3D изображения; 

 На усмотрение дизайнера. 

5.  Укажите 3 желаемых доменных имени 

для сайта: 

1. 

2. 

3. 

 

 

                 ВИКОНАВЕЦЬ 

Фізична особа-підприємець 

________________________ 

 

 

ЗАМОВНИК 

__________________________________________ 

__________________________________________     



03035,м. Київ, вул. Митрополита Василя  

Липківського 45 

Ідентифікаційний номер: __________ 

Тел. (044) 338-85-17 

Електронна пошта: sales@reaktiv.kiev.ua 

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців №_______________ від 

__.__.20__р. 

 

Підприємець ____________/_________/ 

м.п. 

__________________________________________  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

____________/_____________________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 до Договору № __________     

від «______» ________2014 року 

 

 
 

Вид робіт Графік виконання Вартість, грн. 

 Х робочих дня ххх 

 Х робочих дня ххх 

 Х робочих дня ххх 

 Х робочих дня ххх 

 Х робочих дня ххх 

 Х робочих дня ххх 

 Х робочих дня ххх 

 Х робочих дня ххх 

 Х робочих дня ххх 

 Х робочих дня ххх 

 Х робочих дня ххх 

Разом: ххх грн., без ПДВ 

Попередньо сплачено: ххх грн., без ПДВ 

 

 

Загальна вартість робіт ххх грн. (ххх гривень хх копійок) без ПДВ.   

 

 

 

 

                 ВИКОНАВЕЦЬ 

Фізична особа-підприємець 

________________________ 

03035,м. Київ, вул. Митрополита Василя  

Липківського 45 

Ідентифікаційний номер: __________ 

Тел. (044) 338-85-17 

Електронна пошта: sales@reaktiv.kiev.ua 

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців №_______________ від 

__.__.20__р. 

 

Підприємець ____________/_________/ 

м.п. 

ЗАМОВНИК 

__________________________________________ 

__________________________________________     

__________________________________________  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

____________/_____________________________/ 
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АКТ №______________ приймання виконаних робіт 

за Договором №____________ про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу 

 (веб-сайту) від «___» _________ 2014 року 

 

 

м. Київ                                                                                                                               «___» _________ 2014 року 

 

    Фізична особа-підприємець _______________, ідентифікаційний номер: _____________, який діє на підставі 

виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців №______________ від 

__.__.2014р, названий у подальшому «Виконавець», та _________________________________________, що в 

подальшому іменується «Замовник», діє на підставі власного волевиявлення, з іншої сторони, а разом названі 

сторони,  уклали АКТ про наступне: 

 

Згідно з вищезазначеним Договором, послуги надані Виконавцем в зазначений термін та в повному обсязі. 

 

Результат наданої послуги: 

1. Записаний на твердому носії (CD-ROM) у двох примірниках . 

CD-ROM - індивідуальний номер  №_________________________ надається Замовнику. 

CD-ROM - індивідуальний номер  №_________________________ залишається у Виконавця. 

2.Направлено в електронному вигляді  

 

Вартість послуг Виконавця складає: ____________(_________________________________) гривень.   

 

Замовник претензій до наданих послуг не має.  

 

Даний Акт є підставою для розрахунків, порядок  здійснення яких визначено в Договорі. 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Фізична особа-підприємець 

________________________ 

03035,м. Київ, вул. Митрополита Василя  

Липківського 45 

Ідентифікаційний номер: __________ 

Тел. (044) 338-85-17 

Електронна пошта: sales@reaktiv.kiev.ua 

Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців №_______________ від 

__.__.20__р. 

 

Підприємець ____________/_________/ 

м.п. 

ЗАМОВНИК 

__________________________________________ 

__________________________________________     

__________________________________________  

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

____________/_____________________________/ 
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