
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР-ПІДРЯД № 
          м. Львів         „______ „ _______________  20  р. 
 

Ми, нижчепідписані, Українська академія друкарства, названа надалі „АКАДЕМІЯ”, в особі проректора з НР  
                       
 

                                                                                                       діючого на основі статуту академії, з одного боку, і 

 

                                 (прізвище, ім’я, по батькові) 

Основна посада  

       (вчена ступінь, звання) 

Кафедра  
 
названі надалі „ВИКОНАВЕЦЬ”, з другого боку, уклали цей договір про таке: 

1. АКАДЕМІЯ доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе виконання науково-дослідної роботи госпдоговору 

№____________  НДЛ ___________ в такому обсязі: 

№№  

етапів та 

госпдоговорів 

Зміст та обсяг  

дорученої роботи 

В якому вигляді 

здається 

Поетапні терміни 

початку і закінчення 

роботи 

Сума 

 оплати 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



2. Виконання роботи по даному договору-підряду не повинно здійснюватись за рахунок часу, передбаченого за 

штатною посадою. 

3. У випадку зменшення або збільшення обсягу роботи договір-підряд складається заново. 

4. У випадку припинення роботи оплата проводиться за виконану частину роботи відповідно до проценту 

готовності її на день повідомлення академією виконавця про припинення роботи. В цьому випадку даний договір 

втрачає силу і виконавець не може пред’явити УАД по закінченій частині роботи ніяких претензій. 

5. Даний договір заключний на термін з „ _______ „ _________________   200  р. 

до   „ ______ „ _________________  200  р. згідно з календарним планом та програмою робіт. 

6. За виконання роботи ВИКОНАВЦЮ встановлюється оплата в сумі  

                               грн.  

7. Оплата ВИКОНАВЦЮ  проводиться поетапно. 

8. Остаточний розрахунок з ВИКОНАВЦЕМ  академія проводить по завершенні всієї роботи на прийняття її 

ЗАМОВНИКОМ. 

9. Якщо робота повністю або частково буде визнана академією чи ЗАМОВНИКОМ незадовільною, то 

ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний переробити або внести необхідні зміни у встановлений академією термін без 

додаткової оплати. 

10. Всі суперечки науково-технічного характеру, які можуть виникнути при виконанні цього договору, 

вирішуються експертною комісією, призначеною ректором академії. 

11. ВИКОНАВЕЦЬ  несе матеріальну відповідальність у встановленому порядку за шкоду, заподіяну академії, у 

вигляді можливої оплати штрафу за несвоєчасну або неякісну роботу, а також втрату та пошкодження обладнання. 

12. Про себе повідомляю: 

 
 
 
 
 
 
 

Проректор з НР                                                                  Виконавець 

                                                                                               Керівник роботи 

                                                                                               Науковий керівник 


