
Сторінка  1 з  5 (п’яти)
ГІГ-КОНТРАКТУ №          від           

ГІГ-КОНТРАКТ № ------

м. ----------          “------“ ------------ 20---- року 

---------------------------------------------,  в  особі  --------------------------,  який  діє  на  підставі 
------------------------ (надалі за текстом – “Резидент Дія Сіті”, “Замовник”), з однієї сторони,
та 

---------------------------------------------,  громадянин України, який має повну цивільну дієздатність та 
правоздатність як фізична особа (надалі за текстом – “Гіг-спеціаліст”), з іншої сторони, 
(надалі за текстом разом іменуються “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”), 
уклали цей гіг-контракт (надалі за текстом – “Гіг-контракт”, “Контракт”) про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ
1.1.  Гіг-спеціаліст  зобов’язується виконувати роботи та/або надавати послуги відповідно до завдань 
Резидента Дія Сіті як замовника, а Резидент Дія Сіті зобов’язується оплачувати виконані роботи та/або 
надані  послуги  і  забезпечувати  гіг-спеціалісту  належні  умови  для  виконання  робіт  та/або  надання 
послуг, а також соціальні гарантії, передбачені законом та цим контрактом.

1.2. Роботи (послуги), які виконуються за завданням Замовника в межах цього Контракту, полягають у  
виконанні функцій веб-програміста – back-end розробника (PHP) відповідно до посадової інструкції 
Замовника (Додаток 1 до цього Контракту) (надалі за текстом – “Роботи”).

1.3.  Сторони  домовились,  що  в  разі  виникнення  необхідності,  можливим  є  виконання  разових 
доручень,  які  виходять  за  межі  функціональних  обов’язків,  вказаних  в  п.  1.2.  Контракту  (надалі  – 
“Додатково погоджені обсяги робіт”).  В такому випадку,  Замовник повинен надати Гіг-спеціалісту 
завдання  із  вказівкою  переліку  робіт,  строку  виконання  та  розміру  винагороди.  В  разі  згоди  Гіг-
спеціаліст  повинен  не  пізніше  наступного  дня  після  отримання  завдання  надати  Замовнику 
підтвердження своєї згоди на виконання завдання.

1.4.  Цим  Замовник  повідомляє  Гіг-спеціаліста,  що  у  відносинах,  пов’язаних  із  виконанням  цього 
Контракту, уповноваженими представниками Замовника є такі особи:
1.4.1.  керівник  департаменту  ---------------------  (з  питань   функціональних  обов’язків,  погодження 
додаткових завдань та контролю виконання);
1.4.2.  ------------------------------------  (з  питань  організації  та  контролю  робочого  процесу,  перерв,  
соціального захисту);
1.4.3. ------------------------------------- (з питань нарахування та виплати винагороди).

1.5.  Сторони домовились,  що будь-яка комунікація  Сторін відбуватиметься  електронними засобами 
комунікації, а саме:
1.5.1. електронною поштою:
адреса поштової скриньки Гіг-спеціаліста: ----------------------------;
адреси поштових скриньок представників Замовника: -------------------------------------------------;
1.5.2. засобами комунікаційної онлайн-платформи ----------------------:
адреса акаунту Гіг-спеціаліста: ----------------------------;
адреси акаунтів представників Замовника: ----------------------------------------------------------------;
1.5.3. іншими засобами, що письмово погоджені сторонами додатково.

2. СТРОК ДІЇ КОНТРАКТУ
2.1. Гіг-контракт набуває чинності з -------------------- та вважається укладеним на невизначений строк.

Замовник: ------------------------- Гіг-спеціаліст: ----------------------------


