
  Д О Г О В І Р   №_______ 

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ 

 

м. Київ        «____»____________ 2020 р. 

 

Замовник, фізична(і) особа(и) __________________________________________ з однієї  
                                                                      ПІБ 

сторони, і Виконавець, Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України  

в особі заступника директора інституту з наукової роботи Хіміча Олександра 

Миколайовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (надалі Сторони) уклали 

даний Договір про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується виготовити статтю  

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                Всі автори                                                   Назва статті  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

обсягом _____сторінок у складі збірника наукових праць Інституту кібернетики імені 

В.М. Глушкова НАН України «Кібернетика та комп’ютерні технології» № 1 за 2020 рік 

(надалі Збірник), видати Збірник, як поліграфічну продукцію, зареєструвати статтю  

у системі розмітки наукових матеріалів міжнародної системи бібліографічних посилань 

CrossRef, розмістити статтю та її анотації на сайті Збірника на умовах відкритого доступу. 

Наклад друкованого варіанту Збірника становить 50 примірників. 

2. Права та обов'язки Сторін 

2.1. Виконавець зобов’язується до 31.12.2020 р. виконати верстку оригіналу, 

відредагувати текст, виготовити поліграфічну продукцію, розмістити на сайті Збірника 

«Кібернетика та комп’ютерні технології» анотації статті та її повний текст і зареєструвати 

статтю, як це вказано в п. 1.1. 

2.2. Стаття приймається до виробництва за умов виконання Замовником пп. 2.3.1., 

2.3.2,  2.3.3. 

2.3. Замовник зобов'язаний: 

2.3.1. передати в редколегію Збірника рукопис статті в електронному вигляді, 

оформлений згідно вимог, що викладені на сайті Збірника; 

2.3.2. підписати Ліцензійну угоду щодо авторських прав; 

2.3.3. виконати передоплату згідно п. 3.3; 

2.3.4. погодити з Виконавцем сигнальний текст статті. 

 

3. Ціна продукції та порядок розрахунків 

3.1. Ціна продукції за цим Договором становить: 54 грн. (у т.ч. ПДВ 9 грн.)  

за виготовлення 1 сторінки статті та 45 грн. (у т.ч. ПДВ 7,50 грн.) за реєстрацію статті.  

3.2. Загальна сума Договору визначається в розмірі ________ грн., у т.ч. ПДВ 

_______ грн. Протокол договірної ціни додається. 

3.3. Замовник  зобов’язується у 3-х денний термін з дня підписання цього Договору 

здійснити оплату на розрахунковий рахунок Виконавця в сумі, яка вказана в п. 3.2. 



4. Форс-мажор 

4.1. Сторони звільняються від своїх обов’язків за цим Договором у випадку 

стихійних лих, військових дій або рішень влади, які призвели до втрати виробничого 

обладнання чи персоналу, або в інший спосіб зробили неможливим виконання зобов’язань 

Сторонами. 

4.2. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови цього Договору  

за взаємною домовленістю. 

5. Термін дії Договору 

Договір вступає в дію з моменту його підписання та діє до виконання замовлення, 

але не пізніше 31 грудня 2020 р. 

6. Відповідальність 

6.1. За несвоєчасне виконання роботи передбаченої п. 2.1. Договору Виконавець 

сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожен день прострочки. 

7. Інші умови 

7.1. Право власності на збірник «Кібернетика та комп'ютерні технології» № 1  

за 2020 рік належить Виконавцю. За бажанням автор може придбати збірник в корпорації 

«Академкнига». 

7.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 

цивільним законодавством. 

7.3. Після підписання даного Договору всі попередні переговори за ним: 

листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше 

стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу. 

7.4. У випадку відмови Замовника від публікації статті сплачені кошти, 

передбачені п. 2.3 Договору за виготовлення статті, Замовнику не повертаються. 

7.5. Даний Договір укладено в двох оригінальних примірниках, по одному для 

кожної із Сторін. 

7.6. У разі, якщо обсяг статті у збірнику змінюється в межах 1 сторінки, вартість 

Договору не змінюється. 

7.7. Виготовлення авторських відбитків цим Договором не передбачається. 
 

8. Юридичні адреси, банківські реквізити та підписи сторін 

Виконавець: Замовник: 

 

Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова 

Національної академії наук України 

Київ, 03187, пр. Академіка Глушкова, 40 

IBAN: UA498201720313281001201011891 

УДКСУ в Голосіївському р-ні м. Києва 

МФО 820172 

ЄДРПОУ 05417176 

 

Тел. 044 526 15 07 

 

 

Заступник директор з наукової роботи  

  

 

__________________________ Хіміч О.М. 

______________________________________ 
(П.І.Б.) 

адреса: _______________________________ 
 

_____________________________________ 

 

паспорт: _____________________________ 
 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 
 

ідентифікаційний код: _________________ 

 

телефон: _____________________________ 

 

підпис:_______________________________ 

 


