
Договір 

авторського замовлення на розробку торгової марки 

м. _____                                                                                            «____» __________ 202_ р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «________________», в особі директора 

_____________, що діє на підставі Статуту, в подальшому іменується «Виконавець», з 

однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю «________________», в особі 

директора _____________, що діє на підставі Статут, в подальшому іменується «Замовник», 

другої сторони, спільно іменовані, як Сторони, склали даний Договір про нижченаведене: 

 

1.Предмет договору 

 

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає 

Виконавцеві, а Виконавець приймає на себе зобов'язання розробити та передати 

Замовникові торгову марку (надалі – торгова марка).  

1.2. Замовник зобов'язується прийняти розроблену торгову марку й оплатити 

вартість наданих послуг в порядку та на умовах, що визначені Договором. 

1.3. Кількісні показники та вимоги до якісних характеристик торгової марки 

визначені в технічному завданні (додаток 1), що є невід'ємною частиною цього Договору. 

1.4. Ціна за договором являється договірною та складає ____________ 

(___________), в тому числі ПДВ_________ грн. (або без ПДВ) та визначається згідно з 

протоколом погодження договірної ціни на  надання послуг (Додаток 2), що складається на 

підставі погодженого Сторонами кошторису на надання послуг (Додаток 3). 

1.5. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін. 

 

2.Строки, умови оплати та порядок приймання-передачі 

 

2.1. Замовник зобов’язаний оплатити послуги протягом ___-ти робочих днів, після 

отримання підписаного обома сторонами акту приймання-передачі розробленої торгової 

марки. Оплата здійснюється у безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця у 

грошовій одиниці України – гривні. Датою надання послуг є дата вказана в акті наданих 

послуг, який підписано обома сторонами. Обов’язок зі складання Акту покладається на 

Виконавця. 

2.1.1. Приймання-передача торгової марки здійснюється протягом _____ 

календарних днів з моменту отримання Замовником письмового повідомлення Виконавця 

про готовність торгової марки. Доставка розробленої торгової марки Замовникові на 

матеріальному носії здійснюється силами та засобами Виконавця. 

2.1.2. В разі виявлення Замовником недоліків під час приймання торгової марки, 

Виконавець зобов’язаний в найкоротший термін за власний рахунок усунути виявлені 

недоліки, після чого знову подати відповідний Акт приймання-передачі на розгляд 

Замовнику. 

2.1.2. Датою виконання зобов’язання з оплати послуг є дата перерахування 

відповідних грошових коштів на рахунок Виконавця. 

 

3. Порядок надання послуг 

 

 3.1. Виконавець зобов'язується протягом ____-х робочих днів з дня підписання 

даного Договору розробити торгову марку та передати її Замовнику на матеріальному носії 

– в електронному та паперовому вигляді, узгодженому Сторонами. 



 3.2. Виконавець зобов'язується розробити торгову марку у відповідності до вимог 

Замовника та з додержанням його вказівок. 

 3.3. Виконавець надає послуги у такому порядку:   

 - попередній етап. За перший робочий день з дати підписання даного Договору 

Виконавець, враховуючи вказівки Замовника, розробляє макет торгової марки та передає 

його на затвердження Замовнику за актом приймання-передачі наданих послуг.   

 - протягом наступних двох робочих днів Виконавець застосовує торгову марку в 

передбачених комунікаціях торгової марки (відповідно до технічного завдання). 

 3.4. Замовник залишає за собою право відмовитися від цього Договору та 

достроково розірвати його в разі якщо жоден з варіантів макету торгової марки з тих чи 

інших підстав не задовольнив його вимоги. В такому випадку варіанти макету Замовнику 

не передаються, а послуги з розроблення макету (попередній етап) оплаті не підлягають. В 

цьому разі Замовник надає Виконавцю відповідний лист про розірвання договору. Договір 

вважається розірваним з моменту отримання листа Виконавцем. 

 3.5. Виконавець повинен надати на розгляд Замовнику макет торгової марки не 

менш ніж у 10-ти варіантах. 

 3.6. Всі розроблені концепції торгової марки повинні бути надані у форматі PDF 

і включати в себе розгорнуту презентацію використання торгової марки на різних 

комунікативних носіях (відповідно до технічного завдання). 

 

4.Відповідальність сторін 

 

               4.1.У разі порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність, передбачену цим Договором та/або чинним законодавством України. 

               4.2. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто 

виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання. 

              4.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим 

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. 

              4.4.У разі неналежного надання або ненадання замовлених послуг, Виконавець 

сплачує на користь Замовника неустойку у розмірі 0,1% від ціни договору за кожний день 

затримки, але не більше подвійної облікової ставки НБУ. 

 

5.Вирішення спорів 

 

5.1. При виникнення між сторонами спорів та розбіжностей за даним Договором або 

у зв’язку з ним, сторони роблять усе необхідне для врегулювання зазначених суперечок і 

розбіжностей шляхом переговорів. 

5.2. Спори та розбіжності в рамках даного Договору, врегулювання яких не 

досягнуто сторонами шляхом переговорів, вирішуються у судовому порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

 

6.Зміни і доповнення до договору 

 

6.1. Сторони можуть за узгодженням один з одним внести зміни і доповнення до 

даного Договору. 

6.2. Будь-які зміни і доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, якщо вони 

зроблені в письмовій формі і підписані уповноваженими на те представниками сторін. 

Зазначені зміни і доповнення додаються до даного Договору і є його невід’ємною частиною. 

 

 

 

 



7. Припинення та дострокове розірвання дії Договору 

 

      7.1. Одностороння відмова від своїх зобов’язань за даним Договором не 

допускається. 

               7.2. Будь-яка зі Сторін Договору має право розірвати цей Договір достроково у разі 

якщо друга Сторона не виконує свої зобов’язання за Договором, попередньо письмово 

повідомивши другу Сторону за 10 календарних днів до дати розірвання, якщо інше не 

вказано в Договорі. 

             7.3.  У випадку дострокового розірвання Договору платежі по 

договору  проводяться на дату розірвання Договору з врахуванням об’єму наданих послуг. 

 

8.Захист персональних даних 

 

8.1. Беручи до уваги те, що при укладенні та виконанні цього Договору сторонам 

стають відомі персональні дані (далі по тексту - «ПД») фізичних осіб які є вповноваженими 

представникам юридичних осіб, з метою дотримання вповноваженими представниками 

юридичних осіб фізичних осіб, з метою дотримання положень Закону України «Про захист 

персональних даних» сторони (суб’єкти ПД) підписуючи цей договір:  

- підтверджують, що дали згоду на збір, обробку, виконання та включення їх ПД до 

бази персональних даних Сторін цього Договору;  

-підтверджують, що проінформовані про свої права (ст.8 закону України «Про захист 

персональних даних») і про мету збору ПД. 

 

9. Перехід виключних прав на торгову марку 

 

9.1. Виключні права на торгову марку, яку розробив та створив Виконавець, який є 

автором торгової марки за цим Договором, включаючи всі складові частини та елементи, а 

також всі права на результати виконання цього Договору, які не є результатами 

інтелектуальної власності, які охороняються, в повному обсязі переходять до Замовника. 

9.2. Замовник набуває виключні права на торгову марку та на інші об’єкти 

інтелектуальної власності, що створені за цим Договором.  

9.3. Перехід до Замовника виключних прав на торгову марку та на інші об’єкти 

інтелектуальної власності, що створені за цим Договором, здійснюються в момент 

підписання відповідного Акту про виконання зобов’язань та відчуження виключних прав. 

9.4. Виключні права на торгову марку передаються Виконавцем Замовником в 

повному обсязі. 

9.5. Виконавець має право використовувати торгову марку в рекламних цілях для 

демонстрації третім особам в якості реклами своєї діяльності або в особистих цілях для чого 

в тому числі, вправі розміщати на своєму сайті в сеті Інтернет, з обов’язковим зазначенням 

найменування Замовника.  

                                                                    10. Строк дії договору 

 

10.1. Даний договір вступає в силу з моменту підписання, а саме _______ і діє до 

_______.202_р., а в частині розрахунків до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.   

 

11.Заключні умови 

 

11.1. Замовник є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах 

без ПДВ. 

11.2. Виконавець є платником_____________________ 

11.3. Даний Договір складено у двох примірниках по одному у кожної зі сторін, 

мають однакову юридичну чинність. 



11.4. У випадках, не передбачених умовами цього Договору, сторони керуються 

чинним законодавством України. 

 

12.Реквізити сторін 

 

Виконавець: 

 

ТОВ «_______________» 

Адреса: _______________________ 

Код ЄДРПОУ ____________ 

р/р __________ 

МФО ____ 

у АТ «__________» у  м. ________ 

 

 

Директор 

_____________ 

 

 

Замовник: 

 

ТОВ «_______________» 

Адреса: _______________________ 

Код ЄДРПОУ ____________ 

р/р __________ 

МФО ____ 

у АТ «__________» у  м. ________ 

 

 

       Директор 

_______________   

 

 

 

 

 

 
 


