
ДОГОВІР 
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ  

м. Харків                                                                «__» __________ 2021 р. 

__________________________ , в о соб і____________________________ , який д іє на 
підставі______________, в подальшому «Виконавець» з однієї сторони, та  

Товариство з обмеженою відповідальністю «Сігма Софтвеа», в подальшому «Замовник», в особі 
генерального директора Вартаняна Дмитра Васильовича, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, надалі 
разом – «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Договір про наступне: 

1.ПРЕДМЕТ 

1.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується за завданням Замовника надати послуги з пошуку та 
відбору фахівців у сфері інформаційних технологій, для залучення таких осіб Замовником як підрядників з 
надання відповідних послуг на основі цивільно-правових або господарсько-правових договорів (надалі за 
текстом –фахівець (-ці)), що задовольняють встановленим вимогам Замовника, в порядку і на умовах, 
обумовлених цим Договором та відповідним Замовленням, а Замовник зобов’язується прийняти і оплатити 
такі послуги (далі - Послуги). 
1.2. Перелік та вартість послуг узгоджуються Сторонами в Замовленнях, що після підписання стають 
невід’ємними частинами даного Договору.   

2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
2.1. Вартість Послуг визначається Сторонами згідно Замовлень, виходячи з цін, визначених у Додатку №1 до 
даного Договору. 
У будь-якому випадку вартість Послуг за кожного представленого Виконавцем фахівця, визначається після 
проведення Замовником співбесіди з фахівцем та визначення його відповідності вимогам, встановленим у 
Замовленні. У разі, якщо фахівець не відповідає встановленим Замовником вимогам, однак Замовник бажає 
продовжити з ним співпрацю, вартість Послуг Виконавця визначається виходячи з фактичної відповідності 
фахівця певній позиції.   
2.2. Замовник не оплачує Виконавцю послуги, надані ним за Замовленням, яке було скасовано Замовником. 
2.3. Загальна вартість цього Договору складається з загальної вартості Послуг, наданих Виконавцем на 
підставі Замовлень, та остаточно узгоджується Сторонами в Актах приймання – передачі наданих послуг.  
2.4. Сторони погодили, що вартість послуг визначається в українській валюті гривні за курсом гривні до 
долара США по курсу, встановлену НБУ на дату виставлення рахунку.  
2.5. Оплата послуг здійснюється на підставі виставлених Виконавцем рахунків, з урахуванням положень           
п. 2.6. Договору, шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця протягом 15 
(п’ятнадцяти) календарних днів з дати виставлення рахунку Виконавцем. 
2.6. Порядок оплати Послуг: 

2.6.1. Замовник здійснює оплату Послуг Виконавця в розмірі 50% від вартості Послуг, визначених 
відповідно до п. 2.1 цього Договору, після початку надання фахівцем послуг Замовнику на підставі цивільно-
правового або господарсько-правового договору. 

2.6.2 Оплату другої частини вартості Послуг Виконавця в розмірі 50% від вартості Послуг, визначених 
відповідно до п. 2.1 цього Договору, Замовник здійснює після спливу 3 (трьох) місяців з дати початку 
надання фахівцем послуг Замовнику на підставі цивільно-правового або господарсько-правового договору, з 
наступим підписанням Акту приймання – передачі наданих послуг. 
2.7. Послуги вважаються наданими після фактичного початку надання фахівцем послуг Замовнику на 
підставі цивільно-правового або господарсько-правового договору, з урахуванням положень статті 5 даного 
Договору, що підтверджується Актом приймання – передачі наданих послуг. 
2.8. Виконавець направляє Замовнику Акт приймання – передачі наданих послуг. Замовник зобов'язаний 
підписати і повернути Акт приймання – передачі наданих послуг Виконавцю або направити письмову 
аргументовану відмову від його підписання. Процес розгляду Виконавцем зауважень до Акту приймання – 
передачі наданих послуг не може перевищувати 3 (трьох) робочих днів з моменту їх отримання. 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА. 
3.1. Надати Виконавцю повну інформацію про спеціальності, кваліфікації, розмір винагороди, характер 
надання послуг фахівцем, інші умови та вимоги, які висуваються до фахівця. 
3.2. Розглядати запропоновані Виконавцем кандидатури фахівців та інформувати про причини відхилення 
поданих ним фахівців. 
3.3. Впродовж 10 робочих днів з моменту початку співпраці фахівця з Замовником, кандидатура якого була 
підібрана Виконавцем, повідомити про це Виконавця. 
3.4. Оплачувати послуги Виконавця в розмірах, зазначених відповідно до статті 2 цього Договору. 
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3.5. Замовник не зобов'язаний оплачувати послуги Виконавця, якщо кандидат особисто і за своєю 
ініціативою звернувся до Замовника з пропозицією про початок співпраці або про працевлаштування, в тому 
числі подавши свою кандидатуру на відкриті позиції Замовника, до того, як такий фахівець був 
представлений Виконавцем та після спливу 3 (трьох) місяців після того як такий кандидат був 
представлений Виконавцем. 

4. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ. 
4.1. Належним чином надавати Послуги, передбачені даним Договором, забезпечувати якість Послуг 
відповідно до вимог, узгоджених Виконавцем з Замовником. 
4.2. При неможливості, в передбачений цим Договором або Замовленням строк, надати Послуги, негайно 
повідомити про це Замовника. 
4.3. Представити Замовнику на кожного рекомендованого фахівця професійне резюме, яке включає в себе всі 
необхідні Замовнику відомості, а також місця роботи фахівця, період роботи в тій чи іншій організації, 
займані в цих організаціях посади, основні біографічні дані.  
4.4. Організувати Замовнику співбесіду з відібраними фахівцями. 
4.5. Не пропонувати роботу підрядникам/фахівцям Замовника, яких представив Замовнику Виконавець, 
протягом терміну дії цього Договору, а також протягом одного року після припинення дії цього Договору, а 
так само фахівцям/підрядникам Замовника, з якими контактували представники Виконавця в процесі 
надання послуг за даним Договором. 

5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
5.1. Виконавець надає Замовникові 3-місячну гарантію, яка обраховується з моменту початку надання послуг 
фахівцем, представленим Виконавцем Замовнику, на підставі цивільно-правового або господарсько-
правового договору. У разі припинення співпраці з фахівцем з будь-якої причини протягом зазначеного 
терміну, Виконавець здійснює пошук і направлення нової кандидатури фахівця без збільшення договірної 
ціни і без додаткової оплати. Після отримання від Замовника письмового Замовлення на заміну фахівця, 
співпраця з яким припинена, Виконавець зобов'язаний здійснити заміну фахівця.  
5.2. У випадку гарантійної заміни фахівця, друга частина вартості послуг Виконавця по підбору фахівця, 
якого потрібно замінити, оплачується Замовником після успішної співпраці з фахівцем, підібраним 
Виконавцем замість попереднього, протягом трьох місяців. У разі якщо Виконавець не замінить фахівця 
відповідно до умов пункту 5.1 даного Договору, він зобов'язаний повернути Замовнику вартість Послуг, 
сплачену ним за такого фахівця. Кандидат вважається заміненим після успішної співпраці з Замовником 
протягом трьох місяців з моменту початку надання послуг на підставі цивільно-правового або господарсько-
правового договору. 
5.3. У разі невиконання Виконавцем зобов’язання із заміни кандидата у порядку передбаченому даною 
статтею 5 Договору, а також якщо замінений кандидат виявиться таким, що не відповідає заявленим 
Замовником вимогам, після спливу трьох місяців з початку співпраці з Замовником, Виконавець 
зобов’язується сплатити штраф у розмірі 100%  від вартості Послуг, визначених відповідно до п. 2.1 цього 
Договору. Такий штраф утримується Замовником самостійно з сум, які підлягають сплаті Виконавцю за цим 
Договором або будь-яким іншим договором з Виконавцем. У такому випадку Замовник не виплачує 
Виконавцю другу частину вартості послуг Виконавця у розмірі визначеному відповідно до статті 2 цього 
Договору. А Виконавець зобов'язаний повернути Замовнику вартість послуг, сплачену ним за такого 
кандидата відповідно до статті 2 Договору. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. 
6.1. Кожна Сторона зобов'язується виконувати свої зобов'язання належним чином і сприяти іншій Стороні у 
їх виконанні.  
6.2. У разі невиконання Замовником зобов’язань щодо оплати Послуг у строки, передбачені статтею 2 цього 
Договору, Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день 
прострочення платежу.  
6.3. У випадку порушення зобов’язання, передбаченого п. 4.5. даного Договору, Виконавець виплачує 
Замовнику штраф у розмірі 100% ціни відповідної позиції фахівця. 
6.4. За будь-яке порушення цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до норм чинного 
законодавства України. 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ. 
7.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, які роблять неможливим повне або часткове 

виконання зобов'язань за цим Договором, таких як: стихійні лиха, військові конфлікти, ембарго, 
страйки, локаути, заколоти, комунальні аварії, акти та заборони органів державної влади або 
місцевих органів самоврядування (незважаючи на їх частоту, періодичність, звичайний чи сезонний 
характер), а також будь-які інші обставини поза можливого контролю Сторін, термін виконання 
зобов'язань відкладається на період, впродовж якого діятимуть такі обставини за умови додержання 
потерпілою від таких обставин Стороною          п 7.2. цього Договору. 

7.2. Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна 
невідкладно повідомити іншу Сторону у письмовому вигляді про початок та кінець визначених 
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п.7.1. обставин крім випадків, коли обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) 
унеможливлюють таке повідомлення. 

7.3. Не є обставинами форс-мажор у розумінні даного Договору санкції і інші міри, застосовані 
уповноваженими органами до одної із Сторін, які роблять неможливим виконання Стороною її 
зобов’язань. 

7.4. Доказом наявності форс-мажорних обставин є документ виданий Торгово-промисловою палатою 
України, її територіальними органами. 

8. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ. 
8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів 

між Сторонами. 
8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в 
Україні законодавства.  

9. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ. 
9.1. Даний Договір вступає в силу з дати підписання його обома Сторонами і діє протягом 1 (одного) 

року з дати підписання. 
9.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке 

мало місце під час дії цього Договору.  
9.3. Зобов`язання Замовника по оплаті наданих послуг і зобов`язання Виконавця по безкоштовній заміні 

кандидата, з яким було припинено співпрацю з будь-яких причин, залишаються в силі до виконання 
цих зобов`язань.  

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей 
Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою 
до цього Договору. 

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної 
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому 
Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

9.6. Замовник має право у будь-який час до закінчення терміну дії Договору розірвати його шляхом 
направлення відповідного повідомлення Виконавцю за 10 (календарних дні) до бажаної дати 
розірвання.  

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної 
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому 
Договорі або у чинному в Україні законодавстві. 

10. ІНШІ УМОВИ. 
10.1. Уся документація, складена та підписана Сторонами в порядку виконання цього Договору є його 

невід’ємною частиною за умови її складення у письмовій формі та підписання уповноваженими 
Сторонами. 

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори, листування, попередні угоди та 
протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються умов цього Договору вважаються 
такими, що втратили силу. 

10.3. Сторони визначають, що всі ймовірні претензії за цим Договором повинні бути розглянуті 
Сторонами упродовж місяця з моменту її отримання у письмовій формі. 

10.4. Недійсність окремих положень цього Договору не тягне недійсності умов Договору в цілому. 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ. 
11.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими 

представниками Сторін та його скріплення печатками Сторін (за їх наявності) та закінчується у 
встановлені строки, але в будь-якому випадку – не раніше ніж до повного виконання Сторонами 
взятих на себе за Договором зобов’язань. 

11.2. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською 
мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної 
зі Сторін. 

11.3. Сторони зобов'язуються не передавати (в тому числі не розголошувати) у будь-який спосіб третім 
особам конфіденційну інформацію, до якої вони віднесли будь-яку інформацію про їхню діяльність, 
отриману при укладенні та виконанні цього Договору. Передача Стороною третім особам даних, що 
становлять конфіденційну інформацію, дозволяється лише з письмової згоди іншої Сторони, за 
винятком випадків, коли вимога про її надання пред'явлена компетентним органом у відповідності 
до чинного законодавства України. 

11.4. Умови про не передання (в тому числі нерозголошення) у будь-який спосіб конфіденційної 
інформації зберігають свою силу протягом строку дії Договору та протягом 3 (трьох) років з 
моменту припинення дії Договору. За розголошення конфіденційної інформації вказаної в п. 11.3. 
цього Договору винна Сторона несе відповідальність у розмірі завданої шкоди. 
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11.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року №2297-VI, 
Виконавець надає згоду Замовнику на обробку, накопичення та зберігання персональних даних 
Виконавця, які зокрема містяться у тексті цього Договору, але не обмежуються ним, з метою 
забезпечення реалізації прав та обов’язків, визначених у цьому Договорі, з метою забезпечення 
реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових та 
відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, зокрема, але не обмежуючись наступним: 
проведення розрахунків, здійснення бухгалтерського обліку, надсилання кореспонденції, дій, 
пов’язаних із захистом порушених або оспорюваних прав та інтересів сторони за цим Договором. 

11.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України. 

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН. 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

__________________________________ 
МП

ЗАМОВНИК: 

ТОВ «Сігма Софтвеа» 
ЄДРПОУ 31935930 
64300, Україна, Харківська обл., м. Ізюм, 
вул. Соборна, буд. 47, кв. 12 
р\р: IBAN UA273348510000000002600410462 
 в ПАТ ПУМБ, 
МФО 334851 
Тел.: (057) 7164585 
Факс: (057) 7524859 
Генеральний директор 
Вартанян Дмитро Васильович 

______________________________ 
МП
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Додаток № 1 до Договору від «_» _____ 2021 р. 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ 

Вартість Послуг визначається у гривні у розмірі, еквівалентному долару США за курсом НБУ на дату 
виставлення рахунку Виконавцем,  та становить 100 % вартості послуг фахівця, підібраного Виконавцем 
та з яким Замовник уклав цивільно-правовий або господарсько-правовий договір, за 1 місяць. 

ВИКОНАВЕЦЬ 

_____________________/ 
П.І.Б. підпис

ЗАМОВНИК                        

Генеральний директор 

___________________/Вартанян Д.В. 
 П.І.Б. підпис
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