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 ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 м.__ Київ_____________                                                                                              «29» __серпня_____2022 р 

Замовник:______ФОП Черкаський В. В._____________________________________________________    

в особі__________Черкаський Володимир Володимирович_____________________________________________________ 

що діє на підставі___________________________________________________________________________________________________________ 

з одного боку, і 

Виконавець: 

в особі_____________ Козлова Дар’я Валеріївна ________________________________________________________________ 

з іншого боку, що разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке: 

 

1. Предмет Договору 

1.1. За завданням Замовника Виконавець надає Замовнику послуги з___ копiрайтингу ___ в обсязі та на умовах, визначених цим 

Договором. 

1.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику такі послуги: 

1.2.1.__текст для лендiнгу з онлайн-курсів іноземних мов_________________________________________________________________ 

1.2.2.__тексти для таргетингу в соцмережi Facebook в обсязі 5 (п’яти) штук__________________________________________________ 

1.2.3.__тексти для сторінки в соцмережi Facebook за контент-планом в обсязі 20 (двадцяти) штук____________________________________ 

2. Обов'язки Виконавця 

2.1. Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.2 Договору послуги Замовнику, а саме: 

2.1.1.__текст для лендiнгу надати до 01.10.2022 р.____________________________________ 

2.1.2.__тексти для таргетингу надати до 20.09.2022 р._________________________________ 

2.1.3__тексти для сторінки в соцмережі надати до 31.10.2022 р._________________________ 

2.2. У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим Договором, негайно 

повідомити про це Замовника. 

2.3. У разі запізнення здачі заявлених робіт у зазначений строк Виконавець відшкодує 10% повної вартості від суми оплати послуг 

за кожен день запізнення. 

2.4. Вживати будь-яких інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов'язань за Договором. 

3. Обов'язки Замовника 

3.1. Надати Виконавцю на його вимогу всю інформацію, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з надання 

передбачених цим Договором послуг. 

3.2. За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним для виконання своїх обов'язків за цим Договором належним чином. 

3.3. Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором. 

3.4. Оплачувати надані Виконавцем послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором. 

4. Ціна та порядок оплати послуг 

4.1. Вартість послуг визначається Сторонами та складає 6 500 (шість тисяч п’ятсот) гривень, а саме: 

4.1.1. 5 000 (п’ять тисяч) гривень за текст для лендінгу. 

4.1.2. 500 (п’ятсот) гривень за тексти для таргетингу за умови 100 (сто) гривень за один текст. 

4.1.3. 1 000 (одна тисяча) гривень за тексти для сторінки в соцмережі за умови 50 (п’ятдесят) гривень за один текст. 

4.2. Замовник зобов'язаний оплатити визначену про надані послуги вартість послуг у строк не пізніше ніж на наступний робочий день 

після прийняття послуг у повному обсязі. 

4.3. За прострочення терміну сплати за виконані послуги на Замовника нараховується пеня у розмірі 1% повної вартості від суми 

оплати послуг за кожен день запізнення. 
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5. Відповідальність та порядок вирішення спорів 

5.1. Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором 

відповідно до чинного законодавства. 

5.2. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань винна Сторона сплачує другій Стороні штраф у 

розмірі 50% повної вартості від суми оплати послуг. 

5.3. За недотримання строків оплати наданих послуг, визначених у п. 4.2 цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю пеню в 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення. 

5.4. Всі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості досягти згоди 

шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду. 

6. Інші умови 

6.1.  Роботи надаються Виконавцем та приймаються Замовником у додатку Google Документи та Google Таблиці. 

6.2.  Перевірка та затвердження робіт здійснюється Замовником і тільки Замовником без залучення третіх осіб. 

6.3.  У разі неналежного виконання завдання Виконавець доопрацьовує роботи і вносить до 5 правок безоплатно. За внесення наступних правок 

Замовник додатково сплачує 5% повної вартості від суми оплати послуг за кожну правку. 

6.4.  Термін внесення правок зазначається за згодою Сторін в усному порядку. 

6.5.  Замовник надає / не надає (підкреслити потрібне) дозвіл на використання виконаних послуг Виконавцем у власному портфоліо (прикладі 

проєктів). 

6.6.  У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.  

6.7.  Цей Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.  

6.8.  Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до __31.10.2023 р._________________ 

6.9.  Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у  

випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.  

6.10. Будь-яка із Сторін має право розірвати цей договір в односторонньому порядку, попередньо письмово повідомивши про це  

другу сторону за ___7____ днів. 

7. Юридичні адреси та реквізити Сторін 

7.1. Замовник: 

Поштова адреса та індекс___02000______________________________________________________________ 

 Телефон/факс _____+38(097)123-45-67____________________________________________________ 

Поточний рахунок  _UH_234500000457861568925467______________________________________________ 

ЄДРПОУ ___3398654789_______________________________________________________________________________ 

7.2. Виконавець: 

Поштова адреса та індекс____02000______________________________________________________________ 

Телефон/факс______________________________________________________________________________ 

Поточний рахунок _UH_123654580000045786915236___________________________________________________________________ 

ЄДРПОУ ___3398701746________________________________________________________________________________ 

 

 

Замовник        Виконавець 

________________       _________________ 

В. В. Черкаський       Д. В. Козлова 

 

Замовниик

  
 

 


