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Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Мо ї орної о (в подальшому -  «Виконавець») в особі виконуючого обов'язки 
ректора Ломейка Олександра Петровича, діючого на підставі Статуту та наказу 
Міністерства освіти і науки України від 12.10.2021 №422-к, з однієї сторони, а 
також товариство з обмеженою відповідальністю «Сільськогосподарське 
виробниче підприємство «Агрофірма «Дружба» (в подальшому -  «Замовник») в 
особі директора Клименка Анатолія Павловича, діючого на підставі Статуту, з 
іншої сторони, далі разом іменовані «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: «Моніторинг якості 
грунтів».

1.2. Належність роботи до науково-технічних програм обумовлена Законом 
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26 листопада 2015 р. № 
848-VIII та Законом України «Про пишу освіту» від 01 липня 2014 р. № 1556-УІІ.

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 
з обробітку грунтів у ТОВ «СВІІ «АГРОФІРМА «ДРУЖБА».

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-ирнйминня НТП. За згодою Замовника акт здавашія- 
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 зіідно Договору документації по результатам 
проведення наукових досліджень здійснюється Виконавцем під час підписання 
акту здачі-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
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и 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 5000,00 грн (п’ять тисяч гривень 00 кой.), у тому числі ПДВ -  833,33 гри 
(вісімсот тридцять три гривні 33 коп.) згідно кошторису та протоколу погодження 
договірної ціни НТП (додаток 2 до цього Договору ).

3.2. 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 15 листопада 2021 р. по 31 

грудня 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 оформлюггься 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. Вирішений 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 вимоіу іншої Сторони фінансову річну звітність (ф. №1 «Баланс», ф. 
№2 «Звіт про фінансові результати»).

8. Прикінцеві положення.
8.1. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за 

ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні 
або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього 
Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні 
умов цього Договору.

8.2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у 
цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі
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повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик 
настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

8.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору с його невід'ємною 
частиною і мають юридичну силу у разі, якшо вони викладені у письмовій формі, 
підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

8.4. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть 
братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку 
датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

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

8.6. На момент укладення цього Договору Виконавець є неприбутковим 
закладом, а Замовник -  є платником єдиного податку четвертої групи.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК
Товариство з обмеженою 
відповідальністю «Сільськогосподарське 
виробниче підприємство 
«Агрофірма «Дружба»
71711, Запорізька обл., Пологівськии р-и,
с. Новомиколаївка.
вул. Космічна, буд. 46
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Тел.: 8(06178)44477
ЄДРПОУОЗ 749520
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ПА Т «ПУМБ», 
м. Мелітополь

ВИКОНАВЕЦЬ
Таврійський державний 
агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного
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Е-таіІ: паика@(5аіи.есіи. на 
Тел.: 0984299123 
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