
Договір  

про надання послуг в галузі IT 

 

м. ____________                                                       «___»____________202_р. 

 

        Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», в особі директора, 

що діє на підставі Статуту (далі – Замовник), та   фізична особа підприємець 

_______________ (прізвище, ім'я, по батькові) (далі – Виконавець), що діє на підставі 

виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських 

формувань від __________ 20_______ року (разом – Сторони), уклали цей Договір про таке: 

 

1.      Визначення термінів  
 

1.1. Об'єкт права інтелектуальної власності – комп'ютерні програми (програмне 

забезпечення), створені Виконавцем на замовлення Замовника та на умовах, визначених цим 

Договором. 

1.2. Замовник – особа, яка найняла Виконавця для надання послуг за цим Договором. 

1.3. Виконавець – особа, яка надає послуги Замовнику та творчою працею якої потенційно 

може бути створений об'єкт права інтелектуальної власності. 

1.4. Майновими правами інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності 

є: 

1.4.1. виключне право на використання твору; 

1.4.2. виключне право дозволяти використання твору; 

1.4.3. виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору, у тому числі 

забороняти таке використання; 

1.4.4. інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

1.5. Замовлення Замовника – доручення Замовника на надання послуг, що дається 

Виконавцю на вибір Замовника в письмовій або електронній формі. 

1.6. Послуги за цим Договором – це модифікація, тестування та технічна підтримка 

програмного забезпечення, планування та проектування інтегрованих комп'ютерних систем, 

що поєднують апаратні засоби, програмне забезпечення та комунікаційні технології; послуги 

з обслуговування комп'ютерних систем і/або опрацювання даних та інші послуги у сфері 

інформаційних технологій. 

1.7. Звітний період – один місяць, протягом якого Виконавцем надавались послуги за цим 

Договором. 

2. Предмет Договору 

 

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем послуг Замовнику щодо забезпечення 

належного функціонування програмного забезпечення, яке є у власності (користуванні) 

Замовника, а також урегулювання питань щодо розподілу майнових прав на об'єкти 

інтелектуальної власності, у разі якщо Виконавець їх створить під час надання послуг. 

2.2. Сторони домовились, що всі майнові права інтелектуальної власності на об'єкт права 

інтелектуальної власності за цим Договором належать Замовнику, зокрема: 

2.2.1. виключне право на використання об'єкта права інтелектуальної власності. Виключне 

право на використання об'єкта права інтелектуальної власності дозволяє Замовнику 

використовувати цей об'єкт права інтелектуальної власності на свій розсуд у будь-якій формі 

та будь-яким чином, не забороненим законодавством України; 

2.2.2. виключне право дати будь-якій особі дозвіл (видати ліцензію) на використання об'єкта 

права інтелектуальної власності; 

2.2.3. виключне право передати будь-якій особі право власності на всі майнові права 

інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності; 

2.2.4. виключне право Замовника забороняти іншим особам використовувати об'єкт права 

інтелектуальної власності без його дозволу, за винятком випадків, коли таке використання не 

визнається згідно із законодавством порушенням прав; 



2.2.5. виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права 

інтелектуальної власності іншими особами, у тому числі шляхом звернення до судових 

установ; 

2.2.6. виключне право вимагати поновлення порушених прав власника майнових прав 

інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності; 

2.2.7. інші виключні майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом. 

2.3. Сторони домовились, що Замовник є одноосібним власником усіх майнових прав 

інтелектуальної власності на об'єкт права інтелектуальної власності за цим Договором з 

моменту створення його Виконавцем. 

2.4. За надання послуг, що вказані в п. 2.1 цього Договору, Замовник сплачує Виконавцю 

винагороду, передбачену п. 5 Договору. 
 


