
Договір 

на пошукову оптимізацію та підтримку сайту 

 

м. _____ «____» ______ 20_ р. 

 

Суб’єкт підприємницької діяльності _____________________, який діє на підставі Свідоцтва 

Серія ______ №__________, що є платником єдиного податку на групі ___, іменоване надалі 

«Виконавець», та громадянин України _________________(ПІБ), що мешкає  за адресою, 

___________________ з іншого боку, разом іменовані «Сторони», склали договір про 

наступне: 

 

1. Предмет Договору 

 

1.1. Виконавець зобов'язується за завданням Замовника надати послуги, вказані 

в пп.1.2-1.6 даного Договору, а Замовник зобов'язується оплатити ці послуги. 

1.2. Виконавець зобов'язується здійснити оптимізацію веб-сайту Замовника, який 

знаходиться за адресою www.________________, далі за текстом «Сайт», під 

пошукову систему Google (google.com.ua), далі за текстом «Пошукова система», з 

метою досягнення позицій видачі за запитами не нижче обумовлених у Додатку 1 

даного Договору. 

1.3. Виконавець зобов'язується здійснити підтримку позицій сайту Замовника. 

1.4. Термін надання послуг по оптимізації сайту, що визначена в п.2.1.1, становить 

4 (чотири) місяці, починаючи з дати отримання першої оплати, що вказана в п. 4.2.1 

цього Договору. 

1.5. По закінченню кожного місяця просування та дії п. 1.4, в Акті прийому-здачі послуг 

сторонами фіксуються позиції поточні позиції Сайту в Пошуковій системі за всіма 

ключовими словами і фразами, зазначеними в Додатку 1, та підтверджуються Звітом 

про позиції Сайту в Пошуковій системі. 

1.6. Термін надання послуги по підтримці позицій сайту, що визначена в п.2.1.2, триває до 

кінця поточного календарного року. Надалі термін надання послуги підтримки позицій 

сайту та даний Договір автоматично продовжується на подальші періоди тривалістю в 

1 (один) календарний рік, якщо жодна із Сторін не заявить про припинення дії цього 

Договору до 31 грудня (включно) відповідного календарного року. Якщо Сторони не 

підписали додаток про припинення дії даного Договору, то договір вважається 

дійсним. Договір автоматично припиняється на вимогу Замовника з письмовим 

попередженням за 15 (п’ятнадцять) днів. 

1.7. Якщо Виконавець виконав умови даного Договору, визначені в п.2.1.1, раніше строку, 

передбаченому п. 1.4, то п.1.2. даного Договору припиняє дію. Наступним етапом 

роботи є надання послуги підтримки позицій сайту, яка визначена в п.1.6, п.2.1.2. 

 

2. Терміни і визначення 
 

2.1. Сторони погоджуються, що в тексті цього Договору нижчеподані терміни 

використовуються у такому значенні: 

2.1.1. Послуга оптимізації сайту — комплекс заходів, спрямований на покращення 

видимості сайту в пошукових системах. Послуга вважається наданою, якщо при 

запиті до Пошукової системи ключовими словами, у будь-який час, електронна 

адреса (URL) сайту знаходиться на позиціях, вказаних в Додатку 1. 

2.1.2. Послуга підтримки позицій сайту — комплекс заходів по роботі з сайтом після 

оптимізації сайту, які направлені на те, щоб сайт залишався на позиціях при 

запитах ключовими словами до Пошукової системи. Перелік ключових слів та 

позиції сайту наводяться в Додатку 1 до даного договору. 

 

3. Права та обов'язки сторін 



 


