
ДОГОВІР 

про довірче управління веб-сайтом 

  

м. ____     "__"___________ 20__ р. 

  

Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», іменоване 

надалі  «Установник управління», в особі директора _________________, що діє на 

підставі Статуту, з однієї сторони та фізична особа - підприємець ___________________, 

що діє на підставі Виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, іменована надалі  «Управитель», з іншої сторони, 

які разом іменуються «Сторони», а окремо один від одного «Сторона», уклали даний 

договір про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Установник управління передає Управителю інтернет платформу – сайт за 

доменним іменем – https_________,  IP адреса___________ (далі по тексту – Веб-сайт) для 

довірчого управління ним. Під Веб-сайтом Установника управління розуміється сукупність 

гіпертекстових документів (у вигляді HTML-сторінок, електронних творів та програмного 

забезпечення, необхідного для функціонування всіх компонентів Веб-сайту та розміщених 

за унікальними адресами в мережі Інтернет.  

1.2. Під довірчим управлінням Веб-сайтом у змісті даного договору розуміється 

здійснення Управителем прав і обов'язків Установника управління як координатора 

проекту «назва проекту», включаючи здійснення Управителем організаційних та 

промоційних дій із Веб-сайтом Установника управління з урахуванням обмежень, 

установлених даним договором.  

1.3. Власником Веб-сайту, який передається за цим договором в довірче управління 

Управителю за даним договором, є Установник управління. 

1.4. При здійсненні своїх прав і виконанні обов'язків Управитель повинен діяти 

сумлінно. Відносини, що виникають між сторонами у зв'язку з виконанням даного 

договору, характеризуються особливою довірою, надаваною Установником управління 

Управителю як особі, що здатна на думку Установника управління  професійно та грамотно 

управляти переданим Веб-сайтом. 

2. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

2.1. У процесі здійснення довірчого управління Веб-сайтом Установника управління 

Управитель має право: 

2.1.1. Робити від свого імені юридично значимі та фактичні дії, необхідні для 

здійснення довірчого управління Веб-сайтом, які відповідно до закону вправі 

здійснювати власник Веб-сайту, а саме: 

- SEO оптимізація доменного імені; 

- редагування контентного наповнення; 

- оновлення контентного наповнення; 

- архівування  інформації старшої більш ніж 2 роки; 



- оптимізація інтерактивного зв’язку; 

- промоція Веб-сайту та збільшення трафіку та лідів; 

 


