
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор 

ДУ «Iнститут епiдемiологii' та 

iнфекцiйних хвороб 

iм. Л.В. Громашевського 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор 

Нацiонального наукового центру 

«Iнститут експериментальноi' i 

нарноi' медицини», 

~~~~ ,,...._--....,,....,.,~----2015 р. 

Угод 
ництво мiж Державною установою «Iнститут епiдемiологii: та 

iнфекцiйних хвороб iм. Л. В. Громашевського НАМН Украi:ни» та 
Нацiональним науковим центром «Iнститут експериментальноi: i клiнiчноi: 

ветеринарно~ медицини» НААН У краi:ни 

м. Киiв, м. Харкiв « » ____ 2015 року 

1. СТОРОНИ 
ДУ «Iнститут епiдемiологii: та iнфекцiйних хвороб 

iм. Л.В. Громашевського НАМН Украi:ни» (надалi - ДУ «IEIX») в особi 
директора В.1. Задорожноi:, що дiе на пiдставi Статуту та Нацiональний 
науковий центр «Iнститут експериментальноi: 1 кшн1чно1 ветеринарно~ 
медицини» НААН Украi:ни (надалi - 1-ПЩ «IEKBM») в особi директора 
Б .Т. Стегнiя, що дiе на пiдставi Статуту, уклали Угоду про наступне: 

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ 
2.1. Вiдповiдно до Угоди Сторони консолiдують зусилля, спрямованi на 

розвиток i змiцнення спiвпрацi мiж ДУ «IEIX» i - I--ПЩ «IEKBM») у сферi 
розробки та реалiзацil науково-практичних проектiв з питань епiдемiологii", 
мiкробiологii:, вipycoлorii:, iмунологii:, медичноi: паразитологii" та iнфекцiйних 
хвороб (далi ·- предмет угоди). 

2.1 .1. В якосп замовника та виконавця може бути як одна, так i iнша 
Сторона. 

3. СФЕРИ СПIВПРАЦI 
3 .1 Спiвпраця буде здiйснюватись на основ~ рiвностi взаемно~ 

зацiкавленостi Сторiн за такими напрямками: 

3.1.1. Обмiн iнформацiею щодо: . ·~ .. 
З .1.2.Оцiнки епiдемiчноi' ситуацii" в краi'нi та свiтi стосовно шфекщино~ 

захворюваностi та пов' язаних з цим ризикiв; 
З .1.3 .Розробки та впровадження новiтнiх науково-обгрунтованих 

профiлактичних та протиепiдемiчних заходiв; 



3.1.4.Розробка та впровадження проектiв нормативних актiв, iнновацiй та 

передових досягнень з питань предмету догов
ору; 

3. ~ .5. Розробка, випробовування та впровадження iнновацiйних 

?родук:г2в, спрямованих на профiлактичнi, протиепiдемiч
нi заходи та лiкування 

шфекцшних 1 паразитарних хвороб; 

3 .1.6. Спiльна пiдготовка та видання пiдручникiв, навчальних по
сiбникiв 

та методичних матерiалiв з питань епiдемiологi1, мiкробiологi1, вiрусологi1, 

iмунологi1, медично1 паразитологi1 та iнфекцiйних хвороб.
 

3 .1. 7 У часть Сторiн в проведеннi семшар1в та на рад для п
рактичних 

фахiвцiв рiзних областей У кра1ни. 

4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ CTOPIH 

4.1. ДУ «Iнститут епiдемiологп та iнфекцiйних хвороб 

iм. Л. В. Громашевського НАМИ Украiни» зобов'я
зуЕться: 

4.1.1.Здiйснювати науково-практичне спiвробiтництв
о з ННЦ «IЕКВМ» у 

сферi предмету угоди; 

4.1.2. Надавати пропозицi1 з впровадження заходiв, спрямованих на 

вдосконалення системи санiтарно-епiдемiологiчн
ого нагляду; 

4.1.3. Приймати участь у пiдготовцi та виданнi методичних м
атерiалiв з 

питань епiдемiологн, мiкробiологi1, вiрусологi1, iмунологi1, медичн01 

паразитологi1 та iнфекцiйних хвороб; 

4.1.4.Приймати участь у спiльнiй пiдготовцi 
нормативно-iнструктивних 

документiв, колегiй, парад, нацiональних та мiжн
ародних конференцiй; 

4.1.5. Приймати участь у виконаннi спiльних науково-досл
iдницьких 

робiт i грантiв за тематикою ДУ «IEIX» та Ш-Ш: «IEKBM», при наявностi 
. .. 

таких за запрошенням шшо1 сторони
; 

4.1.6.Надавати науково-практичну, методичну
, консультативну допомогу 

у вирiшеннi проблем, пов'язаних iз забезпеченням санiтарно-епiдемiчного 

благополуччя та бiологiчно1 безпеки кра1ни за сво1м
 напрямком; 

4 .1. 7. Запрошувати спiвробiтникiв ННЦ «IEKBM» до участi у роботi 

нацiональних та мiжнародних конференцiй, що п
роводитимуться на базi 

ДУ «IEIX»; 
4. 1 .8. Призначити зi сторони ДУ «IEIX» вiдповiдальну особу для 

контролю виконання умов Угоди. 

4.2. Нацiональний науковий центр «Iнститут експеримент
альноi· 1 

клiнiчноi ветеринарноi медицини» зобов'язусrьс
я: 

4.2. 1. Здiйснювати науково-практичне спiвробiтництво з ДУ «IEIX» У 

сферi предмету угод»; 

4.2.2. Надавати науковi данi та приймати участь в отриманнi й
 обробцi 

результатiв науково-дослiдних робiт та rрантiв, що виконуються спiльно з 

ДУ «IEIX»; 
4.2.3. Приймати участь у пiдrотовцi та виданнi методичних матер

iалiв для 

осiб, що пiдвищують квалiфiкацiю, з питань eпiдeмioлorii', мiкpoбioлorii', 

вipycoлori1, iмyнoлoril, медично1 паразитолоri1 та iнфек
цiйних хвороб; 



4.2.~.Прийм~.;и участь у. спiльнiй пiдготовцi нормативно-iнструктивних 
документ1в, колепи, нарад, нацюнальних та мiжнародних конференцiй· 

~.2.5.l~адавати науков~-практи:ну, методичну, консультативну ;опомогу 
у вир1шеню про?лем,_ по_~ язаних 1з забезпеченням санiтарно-епiдемiчного 
благополуччя та 610лопчно1 безпеки краi"ни за своi"м напрямком; 

4.2.6. Проводити спiльнi експертнi дослiдження для вирiшення складних 
для Сторiн питань. 

4.2.7. Запрошувати представникiв ДУ «IEIX» для участi в роботi колегiй 
. ' 

нарад, нацюнальних та мiжнародних конференцiях, що бу дуть проводитись на 

базi I-П-fЦ «IEKBM», або за його участю iз спiльних питань Угоди. 
4.2.8. Призначити зi сторони ННЦ «IEKBM» вiдповiдальну особу для 

контролю виконання умов У годи. 

5. СТОРОНИ ДОСЯГ ЛИ УГОДИ ПРО НА СТУПНЕ: 
5. 1. У года укладаеться строк ом на один рiк з моменту його пiдписання та 

продовжуеться автоматично на наступний рiк, якщо жодна зi сторiн не 

повiдомить письмово про своi" намiри щодо розiрвання Угоди. 

5.2.Yci суперечки, що виникають мiж сторонами, вирiшуються в рамках 

чинного законодавства Украi"ни. 

5.3. Положения цiei" Угоди виконуються на безоплатнiй основi. Bci 

фiнансовi питания вирiшуються додатковими угодами. 

5.4. Змiни, в рамках цiе1 Угоди, повиннi вноситися тiльки за письмовою 
згодою обох Сторiн. Будь-яка зi Сторiн може припинити дiю цi6 Угоди в 

цiлому або його частини достроково, з попереднiм письмовим повiдомленням 

iншоi' Сторони за один мiсяць. 

6. IHШI УМОВИ 
6.1. На основi цiei' Угоди Сторони, при необхiдностi, оформляють 

договори, що передбачають конкретнi зобов'язання Сторiн. 

6.2. Угоду укладено в двох оригiнальних примiрниках для кожно~ 

Сторони, якi мають однакову юридичну силу. 

7. ЮРИДИЧНI АДРЕСИ CTOPIH 
ДУ «Iнститут епiдемiологii" та 

iнфекцiйних хвороб iм. Л.В. 

Громашевського »НАМН Украi"нi 

Украiна, 03680, м . ки·iв, 

вул. Миколи Амосова, 5 
Тел. (044)2753711 
Факс (044)2753711 
E-mail: epidemics@ukr.net; 
Web site: http//www.duieih.kiev.ua 
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У кра"iна, 61023 , м. Харкiв, 
вул. Пушкiнська 83. 
Тел . (057) 707-20-53 
Факс. (057) 704- l 0-90 
E-mail: admin@vet.kharkov.ua, 
i n f orm@vet. kharkov. ua 


