
ДОГОВІР № 
на виконання науково-дослідної роботи

м. Київ "  "        2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРОТРЕЙДИНГ-УКРАЇНА» (скорочено – 
ТОВ «ЄВРОТРЕЙДИНГ УКРАЇНА»), в особі головного бухгалтера Плахотнюк Оксани Григорівни, яка діє на 
підставі Доручення № 6 від 30.03.2021, (далі – Замовник), з однієї сторони, і Національний технічний 
університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (скорочено – КПІ ім. 
Ігоря Сікорського), в особі проректора з наукової роботи Пасічника Віталія Анатолійовича, який діє на підставі 
Доручення № 64 від 08.04.2021, (далі – Виконавець), з іншої сторони, в подальшому разом – Сторони, окремо – 
Сторона, уклали цей договір на виконання науково-дослідної роботи (далі – Договір) про нижченаведене.

1. Предмет Договору
1.1. Виконавець зобов’язується на завданням Замовника виконати науково-дослідну роботу (НДР): 
«Підвищення ефективності управління конкурентоспроможності ТОВ «ЄВРОТРЕЙДИНГ-Україна» в умовах 
цифровізації» (далі - робота), а Замовник зобов'язується прийняти виконану роботу та оплатити її.
1.2. Строк виконання роботи: початок – з дати підписання Договору; закінчення –  31 грудня 2021 року.
1.3. Технічні та інші вимоги до НДР наведені в Технічному завданні (Додаток 1), що є невід’ємною частиною 
Договору.
1.4. Зміст і строки виконання НДР наведені в Календарному плані (Додаток 2), що є невід’ємною частиною 
Договору.
1.5. Приймання та оцінка НДР здійснюється згідно з вимогами Технічного завдання.

2. Ціна роботи та порядок розрахунків
2.1. Ціна роботи складає без ПДВ 29 400 грн (двадцять дев’ять тисяч чотириста гривень нуль копійок), за 
ставкою 20% ПДВ 5 880,00 грн. (п’ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень нуль копійок). Загальна сума з ПДВ 
35 280,00 грн. (тридцять п’ять тисяч двісті вісімдесят гривень нуль копійок). 
2.2. Погоджена ціна затверджується Протоколом погодження договірної ціни (Додаток 3), який є невід’ємною 
частиною Договору. Вказана у Додатку 3 ціна може бути змінена шляхом підписання уповноваженими від 
Сторін особами додаткових угод до Договору в процесі виконання роботи з урахуванням зміни технології і ціни 
роботи згідно додаткових вимог однієї із Сторін.
2.3. Робота виконується Виконавцем в один етап. 
2.4. Оплата роботи, що виконана за Договором, проводиться на підставі підписаного Сторонами Акту 
приймання-передачі роботи. Оплата здійснюється Замовником шляхом перерахування грошових коштів на 
банківський рахунок Виконавця протягом 5 (п’яти) днів з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі 
роботи. 

3. Порядок здачі та приймання роботи
3.1. Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає оформленню та здачі Виконавцем 
Замовнику по закінченні Договору, визначено Технічним завданням, яке становить невід’ємну частину цього 
Договору.
3.2. Передача оформленої у встановленому порядку документації з виконання Договору здійснюється за 
супроводжувальними документами Виконавця.
3.3. По завершенні роботи Виконавець подає Замовнику Акт приймання-передачі роботи, додавши до нього:
- супроводжувальний лист;
- роботу, звітну документацію, яка передбачена Договором;
- анотований звіт.
3.4. Замовник протягом 15 робочих днів з дня отримання Акту приймання-передачі роботи та звітних 
документів, що перелічені в п.3.3. цього Договору, зобов’язаний надіслати Виконавцю підписаний Акт 
приймання-передачі роботи або обґрунтовану відмову від прийняття роботи. У разі підписання Акта 
приймання-передачі роботи останній передається на оплату.
3.5. У разі обґрунтованої відмови Замовника від прийняття роботи Сторонами складається двосторонній акт з 
переліком необхідних доопрацювань і строків їх виконання.
3.6. У разі дострокового виконання роботи Замовник має право достроково прийняти та оплатити її за ціною, 
що вказана в Договорі.
3.7. Якщо в процесі виконання роботи з’ясовується недоцільність подальшого її проведення Виконавець 
повинен призупинити роботу та повідомити про це Замовника протягом 5 робочих днів після її призупинення. 
Після повідомлення Сторони повинні протягом 10 днів розглянути питання про доцільність продовження 
роботи. Відповідне рішення оформляється протоколом Сторін.



4. Відповідальність Сторін
4.1. 3а невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Виконавець та Замовник несуть 
відповідальність згідно законодавства України.
4.2. Замовник сплачує Виконавцю за кожний день прострочення пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, 
яка діяла на день нарахування пені, за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань.
4.3. Всі спори вирішуються шляхом переговорів або в разі недосягнення згоди – в судовому порядку відповідно 
до законодавства України.

5. Інші умови
5.1. 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 та інші події, які унеможливлюють подальше виконання 
Договору.
5.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин Сторона зобов’язана надіслати письмові повідомлення іншій 
Стороні не пізніше 15 днів з моменту виникнення таких обставин. Доказом форс-мажорних обставин є 
сертифікат Торгово-промислової палати України.
5.3. За згодою Сторін зміст пунктів Технічного завдання, строки дії Договору або етапів Календарного плану, 
а також ціна роботи за Договором тощо можуть бути змінені шляхом укладення додаткової угоди.
5.4. У випадку створення об’єктів прав інтелектуальної власності розподіл прав між Сторонами 
відбуватиметься на підставі окремих договорів.

6.  Строк дії Договору
6.1. Договір набирає чинності і є укладеним з моменту підписання Сторонами і діє по 31.12.2021, а в частині 
виконання зобов’язань – до повного їх виконання Сторонами.

7. Додатки, що є невід’ємною частиною Договору:

7.1. Технічне завдання (Додаток 1)
7.2. Календарний план ( Додаток 2)
7.3. Протокол погодження договірної ціни (Додаток 3)

8. Юридичні адреси та реквізити Сторін
8.1. Замовник: 

Фактична адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, 9
 Поштова адреса:08298, Київська обл., Ірпінський р-н, смт. Коцюбинське а/с 28
Юр. адреса: 02099, м. Київ, Дарницький район, вул. Бориспільська, 9
Компанія ТОВ «ЄВРОТРЕЙДИНГ-УКРАЇНА» Телефон (044) 561-05-21, email:say@gidrolica.ua
Р/р UA573510050000026008049426000, в АТ «УКРСИББАНК»
ЄДРПОУ 34475495, ІПН № 344754926513, Свідоцтво платника ПДВ № 38846003

8.2. Виконавець:
03056 м. Київ, проспект Перемоги, 37; корп.1
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут 
імені Ігоря Сікорського "
Факультет менеджменту та маркетингу, Код ЄДРПОУ 02070921, 
Тел./факс 204-98-60 
Банк ДКСУ м. Київ, код банку 820172,  р/р UA638201720313221007201013853, б.н. 547, КПКВК 
2201040 .

для довідки: 
проф., д.е.н. професор кафедри економіки і підприємництва Тульчинська Світлана Олександрівна, 
044 204 98 58, kafedra-ep-fmm@ukr.net
(ПІБ розробника проекту, телефон, e-mail)

Кий Валентина Леонідівна, тел.: (044) 204-93-05
 Заст. головного бухгалтера філії ЦБ ДЕФ на ФММ

                  ЗАМОВНИК                          ВИКОНАВЕЦЬ

Головний бухгалтер 

_______________ Оксана ПЛАХОТНЮК              

Проректор з наукової роботи 

______________Віталій ПАСІЧНИК
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