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Уманський національний університет садівництва в особі ректора 
університету Непочатенко Олени Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, у 
подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони, та

Товариство з обмеженою відповідальністю «Всеукраїнський 
науковий інститут селекції (ВНІС)», у подальшому «ЗАМОВНИК», в особі 
директора Парія Мирослава Федоровича, який діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони, уклали Договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Предметом Договору є проведення науково-дослідних робіт з 

дослідження, розмноження селекційних форм (зразків) сільськогосподарських 
культур.

1.2. «ЗАМОВНИК» зобов’язується надати «ВИКОНАВЦЮ» в необхідній 
кількості селекційні зразки, необхідні для дослідження за власний рахунок.

1.3. Селекційні зразки для дослідження передаються актом прийому- 
* передачі матеріальних цінностей. Кількість вказується в Акті.

2. Вартість робіт і порядок розрахунків
2.1. За виконану згідно з цим Договором роботу «ЗАМОВНИК» 

перераховує «ВИКОНАВЦЮ» 40 000,00 (Сорок тисяч) гривень 00 коп., у тому 
числі 20% ПДВ.

2.2. Оплата проводиться шляхом авансування «ВИКОНАВЦЮ» 50% від 
вартості робіт та 50% після підписання актів виконаних робіт і здачі повного 
звіту, відповідно до календарного плану виконання робіт, додаток №1.

3. Порядок здавання та приймання робіт
3.1. Результатом виконаної роботи є заключний звіт, підписаний 

відповідальними виконавцями і затверджений керівництвом університету, а 
також акт прийому-передачі матеріальних цінностей (вирощених зразків) від 
Виконавця Замовнику. Після завершення робіт «ВИКОНАВЕЦЬ» повідомляє 
про це «ЗАМОВНИКА».

3.2. Звіт про проведену роботу складається «ВИКОНАВ1ДЕМ» у двох 
примірниках українською мовою.

3.3. Якщо упродовж тридцятиденного терміну з дня передачі звіту 
«ЗАМОВНИКУ» від представників «ЗАМОВНИКА» не пред’явлені претензії 
до «ВИКОНАВЦЯ», звіт вважається прийнятим «ЗАМОВНИКОМ», а мета 
досягнутою.

3.4. Кожна із сторін зобов’язується повідомити іншу сторону про труднощі, 
які виникли, якщо це ставить під сумнів достовірність виконання в строк 
роботи, з метою прийняття сторонами необхідних рішень.

4. Відповідальність Сторін
4.1. Сторони дотримуються конфіденційності у відношенні даних, 

отриманих ними одне від одного, якщо стороною, яка передає обумовлено, що
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вони містять конфіденційний характер. «ЗАМОВНИК» є власником усієї 
інформації, яка надана «ВИКОНАВЦЮ».

4.2. Опублікування або інше розголошення інформації, а також передача її 
третім особам проводиться тільки за взаємною згодою сторін.

4.3. «ВИКОНАВЕЦЬ» за узгодженням із «ЗАМОВНИКОМ» може 
використовувати результати робіт у наукових публікаціях.

4.4. «ЗАМОВНИК» і « ВИКОНАВЕЦЬ» частково або повністю 
звільняються від виконання своїх обов’язків за умов виникнення форс- 
мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору, а 
саме: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення.

5. Термін дії Договору
5.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 

2017 року.

6. Інші умови
6.1. Договір правочинний з моменту підписання його уповноваженими 

представниками Сторін.
6.2 Всі зміни і доповнення цього Договору будуть мати юридичну силу 

тільки у випадку, якщо вони підписані уповноваженими представниками 
Сторін.

6.3 Договір вважається дійсним після підписання взаємних зобов’язань та 
розрахунків між сторонами.

6.4 Всі спори розглядаються шляхом переговорів, а в разі недосягнення 
згоди -  судовому порядку.

6.5 Договір складений у двох примірниках на українській мові, по одному 
для кожної із Сторін.
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