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ДОГОВІР 

на створення науково-технічної продукції (НТП) 

 

          м. Мелітополь                                                     «___» __________ 20___ р. 

 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 

Моторного (в подальшому – «Виконавець») в особі ректора Кюрчева Володимира 

Миколайовича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, а також приватне підпри-

ємство «Могучий» (в подальшому – «Замовник») в особі 

директора Кишка Миколи Леонтійовича, діючого на підставі 

Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене: 

1. Предмет Договору. 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець за плату зобов'язується провести за 

завданням Замовника науково-дослідну роботу за темою: «Оптимізація раціону годівлі 

дійних корів на основі аналізу кількісних і якісних показників видоєного молока». 

1.2. Належність роботи до науково-технічних програм обумовлена Законом 

України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р.                  

№ 848-VIІІ та Законом України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-VII. Ро-

бота виконується у відповідності з науково-технічною програмою ТДАТУ «Розробити 

технічні засоби для приготування кормів та компостної суміші» (номер державної реєст-

рації 0116U002721). 

1.3. Зміст і терміни виконання основних етапів науково-дослідних робіт 

визначаються календарним планом, який міститься в додатку 1 до цього Договору. 

1.4. Результатами науково-дослідних робіт за цим Договором є рекомендації щодо 

оптимізації добового раціону годівлі дійних корів у приватному підприємстві «Могу-

чий». 

1.5. Використання НТП за цим Договором здійснюється Замовником 

шляхом впровадження у виробничий процес. 

1.6. Замовник та Виконавець не вправі передавати результати наукових 

досліджень третім особам. 

2. Порядок взаємовідносин між сторонами. 

2.1. Замовник дає Виконавцеві технічне завдання на проведення науково-

дослідних робіт та погоджує з Виконавцем програму науково-дослідних робіт. 

2.2. Приймання та оцінка НТП здійснюється у відповідності з календарним 

планом. 

2.3. Після завершення робіт згідно календарного плану Виконавець подає 

Замовнику акт здавання-приймання НТП. За згодою Замовника акт здавання-приймання 

НТП може бути поданий Виконавцем достроково, при цьому Замовник 

зобов'язаний достроково прийняти та оплатити роботу згідно акту здавання-приймання 

НТП по договірній ціні. 

2.4. Передача оформленої згідно Договору документації по результатам 

проведення наукових досліджень здійснюється Виконавцем під час підписання 

акту здавання-приймання НТП. 

2.5. Замовник протягом 10 днів з дня одержання акту здавання-приймання 

НТП, виконаної за Договором, зобов'язується надіслати Виконавцю підписаний 

акт або мотивовану відмову. Порядок розгляду звітних матеріалів визначається 

Замовником протягом 5 днів з дня одержання відповідних документів. 
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2.6. У випадку невідповідності результатів роботи календарному плану 

Виконавець зобов'язується провести необхідні виправлення без додаткової оплати 

в межах договірних асигнувань. 

3. Вартість робіт і порядок розрахунків. 

3.1. За проведення науково-дослідних робіт за цим Договором Замовник 

перераховує на поточний рахунок Виконавця на підставі акту здавання-приймання 

НТП 20000,00 грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 3333,33 грн. 

(три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.) згідно кошторису та протоколу пого-

дження договірної ціни НТП (додаток 2 до цього Договору). 

3.2. Оплата роботи проводиться за рахунок Замовника згідно 

календарного плану з авансовим платежем в розмірі 100% кошторисної 

вартості, що становить 20000 грн. (двадцять тисяч гривень 00 коп.), у тому 

числі ПДВ – 3333,33 грн. (три тисячі триста тридцять три гривні 33 коп.). 

3.3. Авансовий платіж проводиться протягом 5 банківських днів після підписання 

сторонами договору. 

3.4. Підставою для початку виконання робіт є надходження на розрахунковий ра-

хунок Виконавця авансового платежу від Замовника. 

3.5. Остаточні розрахунки проводиться згідно календарного плану в термін до 5 

банківських днів після завершення виконання роботи згідно цього 

Договору та підписання сторонами акту здавання-приймання НТП. 

4. Термін дії Договору. 

4.1. Термін дії цього Договору встановлюється з 29 квітня 2020 р. по 30 

червня 2020 р. 

4.2 Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від 

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

4.3 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. 

5. Відповідальність сторін. 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань по цьому 

Договору Виконавець та Замовник несуть майнову відповідальність у 

відповідності із діючим законодавством. 

6. Вирішення спорів. 

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

6.2. 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. 

7. Додаткові умови. 

7.1. Термін виконання за домовленістю сторін може бути скорочено. 

7.2. В разі дострокового завершення науково-дослідних робіт, передбачених 

календарним планом цього Договору, за умови відсутності претензій Замовника до Ви-

конавця в розрізі виконаних робіт та наявності акту приймання-передачі 

науково-методичної документації, Замовник здійснює преміювання працівників 

Виконавця в обсязі, передбаченим додатковою угодою. 
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Додаток 1 

до договору №____від «____» __________ 20__ р. 

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

проведення науково-дослідних робіт за темою: 

«Оптимізація раціону годівлі дійних корів на основі аналізу кількісних  

і якісних показників видоєного молока» 

 

№ 

з/п 

Найменування етапів 

виконання роботи за до-

говором 

Термін ви-

конання 

(початок-

закінчення) 

Обсяг  

фінансування 
Розробка, яка 

буде отримана в 

результаті ви-

конання етапу 

Вартість 

етапу, 

грн. 

У відсотках 

до загальної 

вартості, % 

1. 

Ознайомлення з тварин-

ницьким об’єктом (ви-

робничий напрям, склад 

та структура поголів’я, 

умови утримання, кор-

мова база, продуктив-

ність тварин  тощо)  

04.05.2020-

05.05.2020 
1000,00 5 

Рекомендації 

щодо оптиміза-

ції структури 

поголів’я тва-

рин згідно ви-

робничого на-

пряму ферми 

2. 

Збір вихідних даних (ві-

дкриття силосної тран-

шеї, початок і кінець 

випасання, кількість і 

склад концентратів тощо 

–  всі події, пов’язані зі 

змінами в кормовій базі) 

06.05.2020-

12.05.2020 
1000,00 5 

Обробка і аналіз 

вихідних даних 

для проведення 

наукових дослі-

джень 

3. 
Проведення контроль-

ного доїння (КД) 

Протягом 

всього  

періоду 

2000,00 10 

Короткі щотиж-

неві нотатки 

про те, яким був 

раціон до КД 

4. 

Визначення якісних по-

казників молока за до-

помогою аналізатора 

молока «Екомилк» (тип 

Милкана КАМ-98 2А) 

13.05.2020-

18.05.2020 
2000,00 10 

Відомість ви-

значених якіс-

них показників 

молока 

5. 

Проведення статистич-

ної обробки даних, 

отриманих на аналізато-

рі молока 

19.05.2020-

25.05.2020 
2000,00 10 

Результати ста-

тистичної обро-

бки даних 

6. 

Розробка рекомендацій 

щодо оптимізації добо-

вого раціону годівлі 

дійних корів 

26.05.2020-

01.06.2020 
3000,00 15 

Рекомендації 

щодо оптиміза-

ції добового 

раціону годівлі 

дійних корів 






