
Договір підряду на розробку та обслуговування веб-сайту 

 

м _______________                                              « _____» ____________ 202_ р 

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________» в особі директора 

_______________, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі « Підрядник », з одного 

боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «______________» в особі директора 

_______________, що діє на підставі Статуту, іменоване надалі « Замовник », з іншого 

боку, іменовані надалі «Сторони», уклали цей договір, надалі «договір», про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Підрядник зобов'язується виконати за завданням Замовника роботу, зазначену в 

п.1.2 цього договору, і здати її результат Замовнику, а Замовник зобов'язується прийняти 

результат роботи і сплатити його. 

1.2. Підрядник зобов'язується виконати роботу, а саме розробити (створити) WEB-

сайт Замовника на ВордПресс (WordPress) та розмістити його на домені в мережі Інтернет 

на Хостингу провайдера та в подальшому здійснювати його обслуговування надалі у тексті 

договору «Робота».  

1.3. Роботу Підрядник виконує на підставі наданого Замовником технічного 

завдання (Додаток № 1 до цього договору).   

1.4. Робота з розробки та обслуговування WEB-сайту вважається виконаною після 

підписання Замовником або його уповноваженим представником Акту прийому-здачі 

роботи. Акт прийому-здачі роботи підписується після закінчення розробки WEB-сайту, 

після розміщення його в мережі Інтернет, а також після закінчення кожного етапу 

обслуговування сайту. 

1.5. Всі авторські права на створений Web -сайт Замовника, переходять до 

Замовника під час підписання Акту прийому-здачі роботи. 

2. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 

2.1. « Web -сайт» (далі - сайт) - це сторінка або сукупність сторінок, програмне 

забезпечення, графіка, необхідні для правильного функціонування вироби і виконаних у 

форматі HTML або інших форматах, які можна застосувати при розробці і доступних за 

допомогою комп'ютерної мережі Інтернет та який розміщується на домені. 

2.2. ВордПресс (WordPress) - вільно поширювана система управління вмістом сайту 

з відкритим вихідним кодом; написана на PHP; сервер бази даних - MySQL; випущена під 

ліцензією GNU GPL версії. 

2.3. Хо́стинг - послуга надавання дискового простору, підключення до мережі та інших 

ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері, що постійно перебуває в мережі Інтернет. 

Поняття хостингу включає в себе широкий спектр послуг із використанням різного 

апаратного та програмного забезпечення. Зазвичай під поняттям послуги хостингу мають на увазі,  

послугу розміщення файлів сайту на сервері, на якому запущене програмне забезпечення, 

необхідне для обробки запитів до цих файлів (вебсервер). До послуг хостингу входить надання 
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місця для поштової кореспонденції, баз даних, DNS файлового сховища тощо, а також підтримка 

функціонування відповідних сервісів.  

2.4. Провайдер – провайдер хостингу юридична особа ТОВ «________» (ЄДРПОУ 

____________), яка спеціалізуються компанія по наданню послуг з розміщення обладнання, даних 

та web-сайтів на своєму технічному майданчику (хостингу). 

2.5. Домен - ім'я WEB-сайту, яке вводиться в адресному рядку браузера, щоб перейти на 

сайт, яке виглядає так https://___________.com.ua/. 

2.6. Банер - це графічний файл або текстовий блок, який розміщується на сторінці WEB-

сайту при натисканні на який відбувається перехід на рекламовану їм сторінку.  

2.7. Обмін банерами – система обміну рекламними графічними банерами або тестовими 

блоками, при якій за показ чужих банерів на своєму WEB-сайті учасник мережі отримує певний 

відсоток показів власного банера на сайтах інших учасників проекту за вирахуванням відсотків 

комісії, який використовує власник мережі.  

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1. Підрядник зобов'язується : 
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