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ДОГОВІР № __/__/__ 

про надання інформаційних (консультаційних) послуг 
 

м. Київ «    »   201_ р. 
 

ЗАМОВНИК:    

іменований надалі «Замовник»  та 
, з однієї сторони, 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ “____________________________”, іменований надалі 

«Виконавець», разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний Договір про наступне: 

 
1. ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ У ДОГОВОРІ 

 
1.1. Виконавець – суб'єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги. 

1.2. Замовник  –  фізична  або  юридична  особа,  яка  доручає  виконання,  інформаційних  послуг 

Виконавцю. 

1.3. Договір – письмовий правочин між Замовником і Виконавцем про якість, терміни, ціну та інші 

умови, за яких надаються (реалізується) послуги. 

1.4. Мережа Інтернет – глобальна комп’ютерна мережа що об’єднує комп’ютерні мережі та 

інформаційні ресурси, котрі належать різним юридичним і фізичним особам, та яка забезпечує 

передачу і прийом інформації між різними комп’ютерами та комп’ютерними мережами. 

1.5. Сайт -  сукупність веб-сторінок,  об'єднаних по  сенсу,  що  навігаційно і  фізично  знаходяться  на 

одному сервері. 

1.6. Пошукова система – це система, призначена для пошуку інформації в Інтернеті. Вона створена 

для впорядкування інформації та полегшення її пошуку 

1.7. Поліпшення сайту – проведення заходів щодо просування сайту в пошуковій системі . 

1.8. Пошукове просування сайту – роботи по підвищенню ваги сайту у пошукових системах. 

1.9. Оптимізація сайту – єдиноразові роботи по зміненню html-коду сайту та підвищення релевантності 

(ваги сайту) в пошукових системах. 

1.10. Реєстрація в каталогах – проведення цілеспрямованих дія, які пов’язані з реєстраційними діями в 

спеціалізованих каталогах, каталогах пошукових систем та інформаційних тематичних ресурсах. 

1.11. Релевантність – це міра відповідності результатів пошуку завданню поставленою в пошуковому 

запиті. 

1.12. Мета-теги – частина програмного коду сайту, призначена для надання структурованих метаданих 

про сайт. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати  йому, у  відповідності до  умов даного 

Договору, спеціальні інформаційні послуги, кваліфіковану консультацію вказані у Розділі 3 даного 

Договору, а Замовник зобов’язується прийняти послуги та оплатити їх. 

3. ЗМІСТ ІНФОРМАЦІЇ (КОНСУЛЬТАЦІЇ) 

3.1. Виконавець здійснює інформаційні послуги (консультування) на користь Замовника з наступних 

питань: 

3.1.1. Виконавець зобов’язаний забезпечити знаходження сайту Замовника ___.com.ua у перших 10 

(десяти) результатах пошуку в пошуковій системі Google.com.ua (за замовченням російський 

інтерфейс), за ключовими словами, вказаними у Додатку №2 через 6 (шість) календарних місяців з 

моменту реалізації внутрішньої оптимізації сайту замовника (Виконання Технічного Завдання). 

3.2. Реалізація  послуг  в  п.3.1.1.  здійснюється  Виконавцем  на  основі  Додатку  №1,  а  саме  «План 

здійснення робіт Виконавцем», який є невід’ємною частиною дійсного Договору. 

 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 
4.1. Виконавець зобов’язується: 

4.1.1. Якісно та своєчасно виконати послуги, визначені у предметі цього Договору в п. 2.1. 

4.1.2. Приступити  до виконання  робіт  протягом двох робочих днів з моменту  отримання  першого 

платежу. 
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4.1.3. Забезпечити знаходження сайту Замовника у перших 10 (десяти) результатах пошуку в 

пошуковій системі Google.com.ua (за замовченням російський інтерфейс), за ключовими 

словами, вказаними у Додатку 2. 

4.2. Замовник зобов’язується: 

4.2.1. Сплатити за послуги Виконавця згідно цін та умов, що наведені в п. 5.1.1 даного Договору. 

4.2.2. Надати виконавцю FTP-доступ та доступ до адміністрування сайту до сайту або виконати всі 

необхідні зміни по оптимізації сайту, надані фахівцями Виконавця у детальному технічному 

завданні на протязі 5 (п’яти) робочих днів. 

4.2.3. Усі зміни сайту Замовник повинен узгоджувати з Виконавцем. Під змінами на сайті розуміється: 

4.2.3.1. видалення   вже   існуючих   розділів   чи   сторінок   сайту   після   того,   як   Виконавець 

безпосередньо приступив до оптимізації сайту та просування у пошукових системах; 

4.2.3.2. зміна хостингу сайту; 

4.2.3.3. відсутність сайту у мережі, спричинена діями, або бездіяльністю  Замовника; 

4.2.3.4. внесення змін до html-коду сайту (мета-тегів) після того, як Виконавець здійснив ці зміни з 

метою оптимізації сайту. 

4.2.4. При бажанні здійснити вищезазначені зміни на сайті Замовник письмово попереджає Виконавця і 

вони узгоджують подальші дії та відповідальність. Якщо протягом 2 робочих днів з моменту 

отримання Виконавцем повідомлення, останній не відправив заперечення проти змін, то зміни 

вважаються узгодженими. 

4.2.5. Зміни також вважаються узгодженими, якщо під їх описом стоять підписи Замовника та 

Виконавця. 

 
5. ЦІНА ПОСЛУГ, ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ПОСЛУГ, ТА ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ 

 
5.1. Вартість послуг за Договором складає: 

5.1.1. Ціна за послуги згідно п. 4.1.3 даного Договору становить: ______,__ грн. (_____________) грн., 

00 коп., ПДВ не передбачений, та вноситься помісячно абонементною попередньою оплатою. 

Оплата робіт та послуг Виконавця здійснюється у вигляді попередньої оплати у розмірі 100% 

грошових коштів вказаних у п. 5.1.1. Договору, кожного місяця на протязі строку дії договору. 

5.1.2. Сторони домовились, що вартість послуг, зафіксована в п.5.1.1. протягом строку дії договору 

змінам не підлягає. 

 
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 
6.1. Зобов’язання згідно п. 4.1.3. даного Договору вважається повністю виконаними Виконавцем, у 

випадку, коли сайт Замовника знаходиться у перших 10 (десяти) результатах пошуку в пошуковій 

системі Google.com.ua, у термін 6 (шість) місяців з результатом при пошуку не менше ніж 80% з усіх 

зазначених ключових слів у Додатку 2, які в свою чергу разом становлять 100%. 

6.2. У разі невиконання Виконавцем п. 4.1.3. даного Договору через 6 (шість) календарних місяців 

Виконавець здійснює подальше просування сайту за свій рахунок, на безоплатній основі для 

Замовника, до моменту виходу в ТОП10 як мінімум 80% з усіх ключових слів у Додатку 2. 

6.3. У випадку повного або часткового невиконання умов п. п. 4.2.1 – 4.2.5 даного Договору, Виконавець 

звільняється від фінансової відповідальності та зобов’язань перед Замовником. 

6.4. Як додаткову послугу Виконавець надає Замовнику просування сайту в пошуковій системі 

Yandex.ua, по запитам, які містяться у Додатку 2 цього Договору, але не несе відповідальності за 

виконання даного пункту, в зв’язку з тим, що надає цю послугу на безоплатній, бонусній основі. 

6.5. Виконавець здійснює просування тільки «білими» методами. Якщо сайт Замовника отримує 

повідомлення від Google за використання штучних посилань на сайт, Виконавець зобов’язаний за 

свій рахунок усунути дане повідомлення с панелі вебмастерів Google та повернути всі позиції в 

ТОП10. 
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7. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ 

 

7.1. Виконання послуг за Договором фіксується та підтверджується на основі Акту приймання-передачі 

наданих послуг, який складається та підписується між Виконавцем та Замовником та становить 

невід’ємну частину даного Договору. 

7.2. По   досягненню   результатів,   зазначених   у    п    4.1.3.    Виконавець    надає    Замовнику Акт 

приймання-передачі наданих послуг. 

7.3. Замовник протягом 3-х робочих днів з дня отримання Акту приймання-передачі наданих послуг 

повинен направити Виконавцю підписаний Акт приймання-передачі наданих послуг або мотивовану 

відмову від прийому робіт. 

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, 

землетрусу,  стихійного  лиха,  військових  дій,  а  також  нестабільна  робота  електронних  систем 

Інтернету та пошукових систем, дії зі сторони державних органів і інших обставин непереборної 

сили, якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання  Сторонами  умов Договору, то 

виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці обставини. 

8.2. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти днів 

повідомити іншу Сторону про настання форс-мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із 

проектом врегулювання взаємних зобов’язань. 

8.3. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних 

обставин позбавляє Сторону права на них посилатися. 

 
9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

 
9.1. Уся інформація, що стосується укладення і виконання цього Договору, є конфіденційною. Не 

вважається конфіденційною інформація, яку Сторони повинні офіційно оприлюднити згідно з чинним 

законодавством. 

9.2. Не вважається конфіденційною інформація, яка міститься в графічному зображенні (логотипі) 

Замовника та може бути використана Виконавцем, для збереження та показу у власному портфоліо 

Клієнтів, при умові, що буде діяти посилання на Замовника, а також збережене первісне 

зображення логотипу. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не 

повинні надавати третім особам або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, 

отриману в результаті виконання цього Договору. 

9.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним 

законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки. 

 
10.  ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 
10.1. Всі розбіжності та спори, пов’язані з виконанням даного Договору вирішуються Сторонами шляхом 

переговорів. У випадку не досягнення Сторонами домовленості, спори розв’язуються у суді у 

відповідності  до чинного законодавства України. 

 
11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 
11.1. Договір   вступає   в   силу    з    моменту    його    підписання    Сторонами    та    діє    протягом 12 

(дванадцяти) календарних місяців. 

11.2. Термін надання послуг по даному Договору складає 12 (дванадцять) календарних місяців з моменту 

отримання попередньої оплати на розрахунковий рахунок Виконавця, з яких 6 (шість) місяців 

термін виведення запитів в ТОП10 і 6 (шість) місяців – підтримання цих позицій. 

11.3. У випадку несплати або затримки Замовником поетапних платежів зазначених в п. 5.1.1. послуги 

призупиняються до отримання чергового платежу. При виникненні даної ситуації Виконавець не 

несе фінансову відповідальність перед Замовником за недосягнення бажаного результату п.4.1.3. 

11.4. Термін дії договору та термін дії п. 11.2. автоматично продовжуються на термін узгодження змін у 

п.п. 4.2.4, 4.2.5. 
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12. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

 
12.1.1.   До цього Договору додається та є невід’ємною частиною, наступні додаткові положення: 

12.1.2 План здійснення робіт Виконавцем (Додаток 1). 

12.1.3   Перелік ключових слів за якими здійснюється просування сайту (Додаток 2). 

 
13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
13.1 Зміни та доповнення до даного Договору вносяться тільки за взаємною згодою сторін. 

13.2 Сторони можуть у будь-який момент достроково розірвати Договір попередивши іншу сторону про 

розірвання Договору за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до передбачуваної дати розірвання 

Договору. 

13.3 Зміни і доповнення оформляються окремим письмовим документом , що є невід’ємною частиною 

Договору. 

13.4 При виконанні даного Договору сторони керуються умовами Договору та чинним законодавством 

України. 

13.5 Договір складений в двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають однакову 

юридичну силу. 

 
14.ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК 

    ТОВ “___________________” 

Адреса: 
_______________________________ 
ІПН_____________, 

Р/р ________________________, 
ПАТ КБ «_____________», МФО ______, 
Паспорт ___________ 

виданий _______________________ 
______________________________ 

 

 

 
 

 

(підпис) 

 
 

 

(підпис) 
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Додаток 1 

 

 

 

до Договору №   /__/ від «__» __ _ 201_ р 

про надання інформаційних (консультаційних) послуг 
 

ПЛАН ЗДІЙСНЕННЯ РОБІТ ВИКОНАВЦЕМ 
 

1. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ОПТИМІЗАЦІЇ САЙТУ 

 
1.1. Оптимізація сайту – єдиноразові роботи по зміненню html-коду сайту та підвищення релевантності 

(ваги сайту) в пошукових системах. За рахунок оптимізації буде отримано правильну індексацію 

сайту та можливе підвищення тІЦ (тематичний індекс цитування) і PR сайту. 

2. РОБОТИ ПО ОПТИМІЗАЦІЇ САЙТУ 

2.1. Формування плану оптимізації сайту, змінення структури сайту для відповідності «ключовий запит - 

сторінка». 

2.2. Аналіз просування конкурентів, формування бази ключових слів для оптимізації та просування 

сайту. 

2.3. Зміни в HTML-кодах сайту: корекція мета-тегів, написання правильних заголовків сторінок, додання 

релевантних текстових блоків на сайті. Створення статичної системи посилань. 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ОПТИМІЗАЦІЇ 

3.1. Правильна індексація сторінок пошуковими системами. 

3.2. Відповідність «ключовий запит - сторінка». 

3.3. Попадання сайту в пошукову видачу по цільовим запитам. 

3.4. Збільшення кількості відвідувачів сайту. 

3.5. Формування цільової аудиторії сайту. 

4. РОБОТИ З ПОШУКОВОГО ПРОСУВАННЯ САЙТУ 
 

4.1. Пошукове просування сайту – роботи по підвищенню ваги  сайту  у  пошукових системах. За 

рахунок зовнішнього ранжування посилань досягається вказана в Договорі позиція в пошукових 

системах. 

4.2. Просування сайту, на відміну від оптимізації – це щомісячні роботи із щомісячною оплатою. 

4.3. Термін пошукового просування залежить від частоти оновлення баз даних пошукових систем. 

4.4. Ключові слова для просування сайту: вказані в Додатку 2. 

 
5. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 
 

 
ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК 

    ТОВ “____________________” 

Адреса: 
_______________________________ 
ІПН_____________, 

Р/р ________________________, 
ПАТ КБ «_____________», МФО ______, 

Паспорт ___________ 

виданий _______________________ 
______________________________ 

 

 

 
 

 

(підпис) 

 
 

 

(підпис) 
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Додаток 2 

 

 

до Договору №   /__/ від «__» __ _ 201_ р 

про надання інформаційних (консультаційних) послуг 
 

ПЕРЕЛІК КЛЮЧОВИХ СЛІВ, 

ЗА ЯКИМИ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПРОСУВАННЯ САЙТУ 
 

№ КЛЮЧОВІ ЗАПИТИ ЧАСТОТНІСТЬ (Україна) ВАРТICТЬ за місяць*, грн 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

   _______,__ 

* -  ПДВ не передбачений. 
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ВИКОНАВЕЦЬ ЗАМОВНИК 

ТОВ “___________________” 
 

Адреса: 
_______________________________ 
ІПН_____________, 

Р/р ________________________, 
ПАТ КБ «___________», МФО ______, 

Паспорт ___________ 

виданий _________________________ 
_________________________________ 

 
 

 

(підпис) 

 
 

 

(підпис) 

 

 
 


