ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ПО РОЗМІЩЕННЮ РЕКЛАМИ № ___
м. _________________

«___» ______________ _____ р.
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___________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується «Замовник») в особі ___________________________________
_________________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)
який діє на підставі _________________________________________________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з однієї сторони,
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___________________________________________________________________
(вказати найменування сторони)
(надалі іменується «Виконавець») в особі ______________________________________
_________________________________________________________________________,
(вказати посаду, прізвище, ім’я, по батькові)
який діє на підставі ______________________________________‒__________________,
(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)
з другої сторони,
(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо ‒ «Сторона») уклали цей
Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується «Договір») про наступне.
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Замовник дає завдання Виконавцю, а Виконавець зобов’язується в порядку та на
умовах, визначених цим Договором, та відповідно до завдання Замовника надати за плату
Замовнику наступні рекламні послуги: _______
_______________________________________________________________________.
1.2. Опис об’єкта реклами та рекламних засобів: ________________________
_______________________________________________________________________.
1.3. Опис рекламних послуг_________________________________________.
1.4. Строк надання рекламних послуг: ________________________________.
1.5. Обсяг рекламних послуг: _______________________________________.
1.6. Інші умови: ___________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
1.7. На підтвердження факту надання Виконавцем Замовнику рекламних послуг за цим
Договором складається відповідний акт наданих послуг.
2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
2.1. Виконавець бере на себе наступні обов’язки:
2.1.1. Подати на затвердження Замовнику в ___-денний строк з дня набрання чинності
цим Договором детальний опис рекламних послуг, визначених в п. 1.3. цього Договору, із
зазначенням часових інтервалів, звітних матеріалів та орієнтовних сум, необхідних для їх
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надання. Названий опис після його затвердження Рекламодавцем є невід’ємною частиною
цього Договору.
2.1.2. Власними силами та з власних матеріалів виготовити необхідні ескізи, тексти,
оригінал-макети (слайди, відеокасети, магнітні записи, фільми) в строк ___________.
2.1.3. Подати на затвердження Замовнику ескізи, оригінал-макети та інші матеріали,
необхідні для надання послуг, в строк ____________. Виробництво реклами або публікація
незатверджених Замовником матеріалів не допускається.
2.1.4. В разі незгоди Замовника із запропонованими йому для затвердження описом
рекламних послуг, ескізами, оригінал-макетами та іншими матеріалами, поданими
Виконавцем на підставі пп. 2.1.1. та пп. 2.1.3. цього Договору, переробити їх у відповідності
із зауваженнями Замовника та повторно подати йому в строк __________________ для
затвердження протягом ____________________.
2.1.5. Знайомити Замовника за його вимогою з перебігом надання рекламних послуг за
цим Договором щомісячно, в строк до 10 числа місяця, наступного за звітним.
2.1.6. Розмістити рекламу: ____________________________________________
(вказати яку, де, в який строк і в якому порядку)
_________________________________________________________________________.
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3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
3.1. Замовник бере на себе наступні обов’язки:
3.1.1. Затвердити опис рекламних послуг, наданий йому відповідно до пп. 2.1.1. цього
Договору Виконавцем, або повернути йому із зауваженнями в строк ________________.
3.1.2. Затвердити ескізи, оригінал-макети та інші матеріали, надані йому відповідно до
пп. 2.1.3. цього Договору Виконавцем, або повернути йому із зауваженнями в строк
________________.
3.1.3. Надати інформацію, необхідну для виготовлення реклами (технічні дані, опис
продукції, послуг), а саме: ______________ , в строк _______________.
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4. ПОРЯДОК І РОЗМІР ОПЛАТИ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЯ
4.1. Послуги, надані Виконавцем, Замовник оплачує в сумі ____________
____________________________________________________________________ грн шляхом
перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця.
4.2. Розрахунки за послуги здійснюються Замовником передоплатою – шляхом
перерахування на поточний рахунок Виконавця 100 % суми в строк _____________________.

