
Договір  

про надання послуг на розробку сайту нерезиденту України 

 

Україна, м. ________ «___» _____________ 202_ р 

 

 

______________________________ (КРАЇНА), іменоване надалі «Замовник», в особі 

______________________________, що діє на підставі _____________________, з одного 

боку та ТОВ «_______________________» (Україна), іменоване надалі «Виконавець», в 

особі директора ___________________, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, 

далі спільно іменовані «Сторони», окремо іменовані «Сторона», дійшли згоди і уклали цей 

Договір про наступне: 

 

1. Терміни, що використовуються в цьому Договорі 

Справжні терміни вживаються в такому значенні тільки для цього Договору і не можуть 

тлумачитися інакше стосовно робіт, що виконуються за цим Договором. 

Сайт - результат завершального етапу робіт за даною угодою, що представляє собою 

сукупність програмно-апаратних засобів для ЕВМ, графічної, текстової, аудіо-, відео-, а 

також іншої інформації, записаної та які можуть читатися за допомогою ЕВМ. У цьому 

Договорі під Сайтом розуміється ___________________ (назва проекту). 

Дизайн-концепція Сайту - унікальне графічне оформлення Сайту і способи подання 

інформації. 

Збірка Сайту - роботи по створенню сайту на основі Технічного завдання та затвердженої 

Дизайн-концепції сайту. Збірка Сайту включає програмування, обробку текстових, 

графічних і інших Інформаційних матеріалів (наданих Замовником та / або спеціально 

створюваних Виконавцем), наповнення сайту Інформаційними матеріалами, тестування 

Сайту (з метою перевірки коректності його відтворення різними програмами, 

призначеними для перегляду сайтів), підготовку супровідної документації . 

Об'єкти, які охороняються авторським правом - відповідно до законодавства України, в 

створюваному Сайті присутні наступні об'єкти, що охороняються законодавством про 

інтелектуальну власність: комп'ютерні програми; бази даних; музичні твори з текстом або 

без тексту, а також твори, що представляють собою виключно текст; аудіовізуальні твори; 

твори живопису, графіки, графічні розповіді, комікси та інші твори образотворчого 

мистецтва; фотографічні твори і твори, одержані способами, аналогічними фотографії; 

дизайн; анімаційні твори; географічні, геологічні та інші карти, плани, ескізи. 

У створюваному Сайті можуть бути присутні не всі об'єкти, зазначені в цьому пункті, а так 

само можуть бути присутніми об'єкти авторського і суміжних прав, які не вказані в цьому 

пункті. 

 



Текст Договору - справжній текст, що включає в себе наступні розділи: преамбулу, 

визначення термінів, предмет Договору, права і обов'язки Сторін, розрахунки, 

відповідальність і гарантії Сторін, здача-приймання робіт, інтелектуальна власність, форс-

мажор, термін дії та порядок розірвання Договору , інші умови, юридичні адреси, реквізити 

і підписи Сторін. 

Технічне завдання - документ, який створюється Виконавцем відповідно до побажань 

Замовника. Технічне завдання є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №1). У 

Технічному завданні описуються: завдання проекту (мета проекту); вимоги до Дизайн-

концепції сайту; зміст Сайту; технологічні вимоги; вимоги до системи адміністрування; 

Інформаційні матеріали, документи та інші відомості, необхідні Виконавцю для належного 

виконання зобов'язань за цим Договором, включаючи обсяг такої інформації і відомостей, 

порядок і термін їх надання Замовником; етапи роботи і терміни; інші дані, які Сторони 

визнають за необхідне вказати. 

Кошторис - документ, в якому визначено і розрахована вартість всіх робіт зі створення 

сайту. 

На підставі Кошторису визначається вартість кожного етапу робіт і загальна вартість всіх 

робіт. 

Кошторис є невід'ємною частиною цього Договору (Додаток №2). 

Інформаційні матеріали - текстові, графічні, аудіо-, відео-, фото-, а також інші матеріали 

на різних носіях (електронних, паперових і ін.), Необхідні Виконавцю для розробки Дизайн-

концепції сайту та Складання Сайту. Інформаційні матеріали надаються Замовником. Факт 

надання Інформаційних матеріалів фіксується Актом прийому-передачі Інформаційних 

матеріалів, що підписується Сторонами. У разі створення Виконавцем матеріалів для 

Сайту, про це зазначається в цьому Договорі та / або Технічному завданні. Переклади 

Інформаційних матеріалів для мовних версій сайту, якщо такі передбачені цим Договором, 

здійснюються Замовником самостійно і за свій рахунок. 

Акт прийому-передачі Інформаційних матеріалів - документ за формою Додатка №3 до 

цього Договору, завірений підписами Сторін, який свідчить про надання Замовником і 

отриманні Виконавцем Інформаційних матеріалів. 

Проміжний Акт - документ, завірений підписами Сторін, що свідчить про відсутність 

претензій і зауважень у Замовника до результату робіт виконаних Виконавцем в рамках 

одного етапу робіт. 

Проміжні Акти зазначені в цьому Договорі: 

- твердження виконаних робіт по створенню 

Дизайн-концепції сайту 

- твердження виконаних робіт по Збірці сайту 

Акт здачі-приймання робіт - документ за формою Додатка №6 до цього Договору, 

завірений підписами Сторін, що свідчить про відсутність претензій і зауважень у Замовника 

до Сайту. Здача-приймання Сайту є підставою для остаточних розрахунків між Замовником 

та Виконавцем. 

 

 



 

2. Предмет Договору та умови виконання послуг 

2.1. Предметом цього Договору є створення Сайту Замовнику на умови даного Договору. 

У зв'язку з чим Виконавець зобов'язується виконати наступні роботи по створенню Сайту 

Замовника в наступному порядку: 

2.1.1. провести підготовчу роботу, здійснивши узгодження з Замовником положень 

Технічного завдання, у разі потреби провести інтерв'ювання осіб, зазначених Замовником, 

з метою найбільш точного опису вимог до створюваного Сайту (термін виконання 

становить - ______). На підставі отриманих даних розробити Технічне завдання відповідно 

до побажань Замовника (термін виконання становить - ______). Підсумком цієї етапу є 

підписані Сторонами цього Договору; 

Примітка -1: Технічне Завдання є невід'ємною частиною цього Договору, в якому міститься 

важлива інформація щодо обсягу робіт, що в свою чергу впливає на вартість всього проекту, 

яка відображена в Кошторису (Додаток №2). 

Примітка -2: З причин описаним у Примітці -1 цього Договору, Технічне Завдання є 

затвердженим Замовником в момент підписання цього Договору. 

2.1.2. розробити Дизайн-концепцію Сайту Замовника відповідно до Технічного завдання та 

цим Договором (термін виконання становить - ______ з моменту підписання Проміжного 

Акта № ___ / 1). Дизайн-концепція Сайту затверджується Сторонами шляхом підписання 

Проміжного Акта № ___ / 1 (Додаток №4); 

2.1.3. здійснити Збірку Сайту Замовника відповідно до Технічного завдання, затвердженої 

Дизайн-концепцією Сайту і цим Договором. Після закінчення робіт по справжньому етапу 

робіт Сторони підписують Проміжний Акт № ___ / 2 (Додаток №5). 

2.1.3.1. У разі, якщо між Сторонами існує домовленість, передбачена п.2.6. цього Договору, 

Акт здачі-приймання робіт підписується Сторонами після виконання всіх додаткових робіт 

Виконавцем і їх затвердження Замовником в рамках цього Договору. 

2.1.3.2. У разі, якщо між Сторонами немає домовленостей, передбачених п.2.6. цього 

Договору, твердження Складання Сайту описане в п.2.1.3. цього Договору є приводом для 

підписання Акту здачі-приймання робіт (Додаток №6). 

2.2. Виконавець виконує роботи своїми силами з урахуванням положень п.2.3. справжньої 

угоди. 

2.3. Виконавець без узгодження з Замовником має право залучити третіх осіб для виконання 

робіт, передбачених цим Договором. У разі залучення Виконавцем для виконання робіт за 

цим Договором третіх осіб, Виконавець несе відповідальність перед Замовником за якість і 

своєчасність зроблених робіт, виконаних залученими третіми особами в рамках цього 

Договору, як за свої власні. 

2.4. Виконавець приступає до виконання робіт за даною угодою з дати, наступної за датою 

отримання ним підтвердження про здійснення Замовником оплати, передбаченого п.4.2.1. 

справжньої угоди. Підтвердженням здійснення платежу є платіжне доручення з відміткою 

банку, передане Замовником по факсу, електронній пошті або кур'єром Виконавцю. 



2.5. Роботи Виконавця по розробці Дизайн-концепції сайту та Збірці Сайту виконуються в 

терміни, зафіксовані в Технічному завданні (Додаток №1). При цьому в терміни виконання 

робіт, зазначені в цьому Договорі та Технічному завданні, не включається час, необхідний 

Замовнику для приймання робіт і / або затвердження Дизайн-концепції сайту та час, 

необхідний Замовнику для надання Інформаційних матеріалів. Дата початку робіт з 

розробки Дизайн-концепції і Збірці Сайту не може бути раніше дати отримання 

Виконавцем підтвердження здійснення платежу від Замовника відповідно до п.2.4. 

справжньої угоди. 

2.6. У разі виконання Виконавцем робіт, не зазначених у цьому Договорі, Сторони 

підписують додаткову угоду до цього Договору з переліком робіт, умовами оплати та 

іншими істотними умовами. 

3. Права і обов'язки Сторін 

 

3.1. Виконавець зобов'язаний: 

3.1.1. створити робочу групу по проекту Замовника; 

3.1.2. призначити відповідальних менеджерів; 

3.1.3. якісно і в передбачені цим Договором і Технічним завданням терміни виконувати 

роботи, передбачені цим Договором; 

3.1.4. своєчасно надавати Замовнику доступ до результатів робіт за умови виконання 

Замовником зобов'язань по відношенню до Виконавця відповідно до умов цього Договору; 

3.1.5. на вимогу Замовника інформувати Замовника про хід робіт. 

3.2. Замовник зобов'язаний: 

3.2.1. своєчасно, в передбачені цим Договором терміни, і в повному обсязі оплачувати 

роботи Виконавця; 

3.2.2. надавати повну і відповідає дійсності щодо предмета цього Договору; 

 


