
ДОГОВІР № - ______ 

 

на розробку програмного забезпечення 

 

м ._______ «__» ___________ 202__ р 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________» в особі 

__________________, що діє на підставі Статуту, іменоване в подальшому "Замовник", з 

одного боку та Товариство з обмеженою відповідальністю «____________________» в особі 

__________________, що діє на підставі Статуту, іменуємо в подальшому "Виконавець", з 

іншого боку, уклали цей договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. Відповідно до умов цього Договору Виконавець на підставі замовлень Замовника 

розробляє програмне забезпечення (далі - ПЗ) і надає Замовнику виключні права на 

використання цього ПЗ в будь-якій формі і будь-яким способом, а Замовник зобов'язується 

оплачувати розробку ПО в порядку та на умовах, передбачених цим Договором . 

1.2. Виконавець зобов'язується для Замовника в строки, обумовлені цим договором, розробити 

за плату ПЗ відповідно до технічного завдання на розробку ПЗ, відбитим в Додатку № 1 до 

цього Договору, який є невід'ємною частиною цього Договору. 

1.3. Умови розробки ПЗ, а саме етапи розробки ПЗ, а також вартість розробки ПЗ, в тому числі 

і поетапно, визначаються в Додатку № 2 до цього Договору, який є невід'ємною частиною 

цього Договору. 

 
2. Зобов'язання сторін. 

 

2.1. Замовник зобов'язується: 

2.1.1. Разом з Замовленням на розробку ПЗ передавати Виконавцю чітко сформульоване 

Технічне завдання, в якому вказувати, зокрема, вимоги щодо розроблюваного ПЗ, цілі 

розробки даного ПЗ і іншу інформацію, необхідну Виконавцю для розробки ПЗ. 

2.1.2. Оплачувати розробку ПЗ відповідно до умов цього Договору. 

2.1.3. Своєчасно узгоджувати з Виконавцем зміни змісту Технічного завдання. 

2.1.4. Дотримуватися особисті немайнові права на ПЗ. 

2.1.5. Визначити відповідальну особу для взаємодії з Виконавцем з питань, що стосуються 

розробки Програми; 

2.1.6. Надати Виконавцю всю необхідну для розробки ПЗ інформацію; 

2.1.7. Не розголошувати третім особам комерційну, фінансову, технічну та іншу інформацію, 

яка стала відомою в ході реалізації цього Договору. 

 

2.2. Виконавець зобов'язується: 

2.2.1. Розробляти ПЗ для Замовника відповідно до цього Договору в строки, узгоджені 

додатковими угодами в кожному конкретному випадку. 

2.2.2. Інформувати Замовника упродовж розумного строку про всі обставини, що впливають 

на зміну терміну розробки ПЗ. 

2.2.3. На вимогу Замовника інформувати його про хід розробки ПЗ. 

2.2.4. Не розголошувати третім особам комерційну, фінансову, технічну та іншу інформацію, 

яка стала відомою в ході реалізації цього Договору. 



 

3. Порядок розробки програмного забезпечення 

 
3.1. Розробка кожного конкретного найменування ПЗ проводиться Виконавцем на підставі 

відповідного замовлення Замовника з доданим до нього Технічним завданням. 

3.2. Якщо під час створення ПЗ виникає необхідність внести будь-які зміни в завдання або інші 

зміни в умови Договору, то такі зміни оформлюються письмовою угодою Сторін. 

3.3. Після закінчення робіт і / або окремого етапу робіт Виконавець надає Замовнику вихідний 

текст і об'єктний код ПЗ (в тому числі його частини) на оптичному диску або за допомогою 

мережі зв'язку з супутньою технічною документацією та інструкціями з використання. 

3.4. Замовник не пізніше двох днів з моменту повідомлення Виконавцем про готовність ПЗ 

зобов'язується прийняти та протестувати представлене Виконавцем ПЗ. 

3.5 Після прийняття Замовником рішення про відповідність ПЗ вимоги завдання Сторони 

складають акт здачі-приймання виконаних робіт. У разі вмотивованої відмови Замовника 

підписати акт здачі-приймання Сторонами складається двосторонній акт із зазначенням 

необхідних доробок і термінів їх виконання. 

 
4. Умови оплати 

 
4.1. Вартість розробки ПЗ, що підлягає сплаті Замовником Виконавцю становить 

_________________ (_____________________________________________________) і 

визначається в Додатку № 2 до цього договору. 

4.2. Замовник оплачує вартість розробки ПЗ, що є предметом цього договору шляхом 

перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або готівкою. 

4.3. Замовник оплачує послуги в наступному порядку: - частина вартості етапів розробки ПЗ, 

зазначених в Додаток № 1 Договору, в розмірі _____ (__________) грн., Замовник оплачує 

протягом на протязі ___- х банківських днів з моменту укладення цього Договору до початку 

розробки ПЗ виконавцем (попередня оплата), решту вартості розробки ПЗ в розмірі _____ 

(__________) грн., Замовник оплачує протягом _____ днів після підписання Сторонами акту 

здачі-приймання наданих послуг. 
 


