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ДОГОВІР 

на створення науково-технічної продукції (НТП) 

м. Мелітополь «26» квітня 2021 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 селянське 
фермерське господарство «Успіх» (в подальшому – «Замовник») в особі 
голови Сіліна Володимира Леонідовича, 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: «Проєкт по 
вирощуванню перепелів яйценосного та бройлерного напряму». 

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.Робота виконується у відповідності з науково-технічною програмою ТДАТУ 
«Технічне забезпечення інноваційних технологій в агропромисловому комплексі» 
(номер державної реєстрації 0121U110251). 

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 бізнес-план по 
вирощуванню перепелів яйценосного та бройлерного напряму в умовахселянського 
фермерського господарства «Успіх» Василівського району Запорізької області. 

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. 

2.6. У випадку невідповідності результатів роботи календарному плану 
Виконавець зобов'язується провести необхідні виправлення без додаткової оплати 
в межах договірних асигнувань. 
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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 10000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.), у тому числі ПДВ – 1666,67 грн. 

(одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 коп.)згідно кошторису тапротоколу 

погодження 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 10000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 коп.), у тому 

числі ПДВ – 1666,67 грн.(одна тисяча шістсот шістдесят шість гривень 67 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 

рахунок 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 26 квітня 2021 р. по 26 

червня 2021 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 

Виконавця в розрізі виконаних робіт та наявності акту приймання-передачі 

науково-методичної документації, Замовник здійснює преміювання працівників 

Виконавця в обсязі, передбаченим додатковою угодою. 

7.3. З метою підтвердження платоспроможності Сторони зобов’язані 

надавати на вимогу іншої Сторони фінансову річну звітність (ф. №1 «Баланс», ф.№2 

«Звіт про фінансові результати»). 
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