Договір __/__/____
про надання послуг в сфері рекламної діяльності
м. Тернопіль «__» _________ ____р.
_________________________________________________________________________,
далі по тексту – «Замовник», в особі _______________________________________,
який діє на підставі________________________, з однієї сторони та Фізична особапідприємець Шварновський О С., далі по тексту – «Виконавець», що діє на підставі
державної реєстрації в ЄДР, з другої сторони, разом далі по тексту – «Сторони», уклали
цей договір, далі по тексту – «Договір», про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Відповідно до даного Договору Виконавець зобов’язується надати Замовнику
послуги в сфері реклами, а Замовник зобов'язується їх оплатити та прийняти згідно
Договору.
1.2. Виконавець зобов'язується надати Замовнику наступні послуги (надалі ―
"послуги"):
● Підтримка та оптимізація двох рекламних кампаній(контекстна реклама в Google
та товарна реклама в Google);
● SEO-просування сайту двома мовами(українська та російська), який знаходиться
за адресою _________________
1.3. Для цього Договору Сторони домовилися застосовувати такі визначення:
● «Пошукова система» - ресурс в Інтернеті, що розташований за певним URLпосиланням, основна функція якого полягає в зборі, систематизації та видачі за
запитом інформації про кухонні витяжки, які відповідають певним запитом з
Семантичного Ядра.
● «Просування сайту/SEO-просування» - це рекламні заходи, здійснювані через
телекомунікаційні мережі. Включають в себе здійснювані Виконавцем дії,
спрямовані на підвищення позицій сайту в результатах пошуку Пошукової
системи Google в разі введення користувачами мережі Інтернет в поле пошуку
одного з ключових запитів.
● «Ключові запити» - слова і / або фрази, за якими здійснюється пошук в пошуковій
системі.
● «Позиція» - місцезнаходження сайту у видачі пошукової системи при запиті
певної ключової фрази користувачем.
2. Права та обов’язки Сторін
2.1. Замовник зобов'язаний:
2.1.1. Сприяти виконанню Виконавцем своїх обов'язків по Договору шляхом надання
необхідної інформації для роботи.
2.1.2. Забезпечувати Виконавця необхідними доступами, фотознімками та іншими
матеріалами, які будуть необхідні для роботи.
2.1.3. Оплатити послуги Виконавця згідно Договору.
2.2. Виконавець зобов'язаний:
2.2.1. Виконавець виконує роботи згідно пункту 1.2 цього Договору протягом 6 (шести)
календарних місяців.
2.2.2. Не використовувати “чорні” методи просування сайту.

2.2.3. Надавати Замовнику на затвердження всі текстові матеріали, які необхідно
розмістити на сайт для виконання умов цього Договору.
2.2.4. За письмовим погодженням із Замовником вносити на сайт зміни, пов'язані з
виправленням текстового вмісту сторінок сайту з метою поліпшення його якості,
зручності для користувачів і / або за рекомендаціями пошукових систем.
2.2.5. Кожного місяця Виконавець надсилає на адресу Замовника звіт про виконані
роботи відповідно до цього Договору та акт виконаних робіт.
2.3. Замовник має право:
2.3.1. Контролювати надання послуг Виконавцем згідно цього Договору;
2.3.2. Відмовитись від співпраці з Виконавцем, якщо рівень надання послуг не
задовольняє Замовника.
2.4. Виконавець має право:
2.4.1. На оплату послуг згідно Договору;
2.4.2. Вимагати у Замовника необхідні матеріали та інформацію, для виконання своїх
обов'язків по Договору.
2.4.3. Відмовитись від надання Послуг, в разі невиконання Замовником своїх зобов'язань
по оплаті послуг Виконавця та наданню необхідної інформації.
3. Порядок виконання-приймання послуг та здійснення розрахунків
3.1. Вартість Послуг становить ______ грн(_____________________________)/міс.
Вартість послуг може бути змінена в разі замовлення Замовником додаткових послуг,
не зазначених в пункті 1.2.
3.2. Розрахунки здійснюються в безготівковій формі шляхом перерахування Замовником
суми вартості послуг на поточний рахунок Виконавця.
3.3. Валютою платежу є українська гривня.
3.4. На початку кожного місяця Замовник оплачує Виконавцю суму зазначену в пункті 3.1
цього Договору або іншу суму згідно наданого Виконавцем Рахунку (у випадку якщо
Замовник замовив додаткові послуги, не зазначені в пункті 1.2.. Оплата здійснюється в
безготівковій формі не пізніше 5 днів з моменту виставлення Рахунку-фактури.
3.5 Послуги, які не були описані в цьому Договорі оплачується додатково.
3.6. Після завершення надання послуг за Договором, Виконавець передає Замовнику
результат надання послуг за Актом виконаних робіт і (далі – «Акт»). Акт
оформляється у двох примірниках, по одному для Виконавця та Замовника.
4. Форс-мажорні обставини
5.1. У випадку настання форс-мажорних обставин (війна, революції, терористичні акти,
пожежі, природні катаклізми, бойкоти, страйки, акти державних органів незалежно від їх
законності чи незаконності й ін.), безпосередньо перешкоджаючому виконанню
зобов'язань, терміни виконання таких зобов'язань відповідно відсуваються на час дії
форс-мажорних обставин.
5.2. Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про настання і припинення форсмажорних обставин з додатком документів, які підтверджують це, протягом 3-х робочих
днів з дня їх настання. Несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права посилатися
на будь-яку вище вказану обставину, як підстава, що звільняє від відповідальності за
невиконання зобов'язань.
5.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть тривати більш одного місяця, то Сторони
повинні обговорити заходи для подальшого виконання даного Договору.

6. Інші умови
6.1. Взаємини Сторін, не врегульовані даним Договором, регламентуються чинним
законодавством України.
6.2. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами, мають вирішуватись шляхом
взаємних переговорів. У випадку недосягнення домовленості між Сторонами спір буде
передано на розгляд до суду відповідно до законодавства.
6.3. Даний Договір набирає сили з моменту підписання і діє до повного виконання
Сторонами своїх зобов’язань по Договору.
6.4. Кожна із Сторін має право на дострокове розірвання цього Договору з попереднім
письмовим повідомленням іншої Сторони не менше ніж за 30 (Тридцять) календарних
днів.
6.5. Цей Договір підлягає продовженню на той самий термін, якщо жодна із Сторін не
заявить про інше письмово не менш ніж за 10 (Десять) календарних днів до дати
закінчення терміну дії Договору.
6.6. Даний Договір укладено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу по
одному для кожної із Сторін.
8. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін
Найменування виконавця

Найменування замовника

ФОП Шварновський О С

Адреса

Україна, 46011,
Тернопільська обл., м.
Тернопіль, вул.
Вербицького 6,
кв 3

Адреса

ЄДРПОУ

3404509155

ЄДРПОУ

Рахунок
№

UA203387830000026009055
121211

Рахунок
№

МФО

338783

МФО

Підпис
Від ВИКОНАВЦЯ

Підпис
Від ЗАМОВНИКА

_____________ / О.С. Шварновський /

___________________ / _________ /

