
\ ДОГОВIР 

про науково-технiчне спiвробiтництво мiж 

Державним науково-дослiдним iнститутом з лабораторноi' дiагностики та 

ветеринарно-санiтарноi' експертизи та 

Нацiональним науковим центром «Iнститутом експериментальноi' i 

клiнiчноi' ветеринарноi' медицини» 

м. Киi'в - м. Харкiв 20 листопада 2017 р. 

Державний науково-дослiдний iнститут з лабораторноi' дiаrностики та 

ветеринарно-санiтарноi' експертизи (далi - ДНДIЛДВСЕ), в особi в.о. директора 

Пiщанського О.В., що дk на пiдставi Положения, з одного боку та 

Нацiональний науковий центр «Iнститут експериментальноi' i кшшчноi' 

ветеринарноi' медицини» (далi - ННЦ "IEKBM"), в особi директора, доктора 

ветеринарних наук, професора, академiка НААН Стегнiя Б.Т., що д1с на 

пiдставi Статуту, з другого боку, уклали цей договiр про наступне: 

1. Предмет договору 
1.1. Предметом договору € науково-технiчне й методичне спiвробiтництво 

мiж Державним науково-дослiдним iнститутом з лабораторноУ дiагностики та 

ветеринарно-санiтарно'i експертизи та Нацiональним науковим центром 

«Iнститут експериментальноi' i клiнiчно'i ветеринарно·i медицини» з метою 

проведения спiльних дослiджень вiдносно вивчення епiзоотичноУ ситуацiУ щ
одо 

емерджентних та економiчно значимих захворювань тварин, дослiдження 

бiологiчних, у т.ч. молекулярно-генетичних особливостей, еволюцiУ та 

фiлогеографi'i збу дникiв iнфекцiйних хвороб тварин вiрусно'i та бактерiально'i 

етiологiУ, розробки засобiв монiторингу та дiаrностики iнфекцiйних хвор
об 

тварин, розробки систем проrнозування iнфекцiйних хвороб на основi ГIС
 

систем. 

2. Зобов'язання сторiн 
Сторони будуть здiйснювати науково-технiчне й методичне 

спiвробiтництво в наступних формах: 

2.1. Спiльне науково-технiчне спiвробiтництво на основi кооперацi'i та 

прямих зв'язкiв, включаючи проведения спiльних фундаментальних i прикладних 

дослiджень щодо монiторингу, дiаrностики та розробки засобiв контролю 

високопатогенного грипу птицi, африканськоi' та класичноi' чуми свиней, 

нодулярного дерматиту ВРХ, бруцельозу, лихоманки Захiдного Нiлу. 

2.2. Розробка засобiв монiторингу та дiагностики iнфекцiйних хвороб 

тварин на основi iмуноферментноrо аналiзу та ПЛР. 

2.3. Розро61<а систем прогнозування спалахiв iнфекцiйних хвороб людини 

та тварин на основi rео-iнформацiйних систем. 

2.4. Обмiн на взаемнiй е1шiвалентнiй основi науковими публiкацiями, 

науково-методичними матерiалами i програмами, бiблiографiчною i довiдковою 

лiтературою, а також проспе1<тами та iншими матерiалами, що висвiтлюють 
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досяrненн~ обох iнститутiв щодо монiторингу, дiаг
ностики та розробки засобiв 

контролю шфекцiйних хвороб. 

2.5. Запрошення представникiв сторони-партнера для
 участi у наукових 

конференцiях, симпозiумах щодо iнфекцiйних хво
роб людини та тварин. 

2.6. Обмiн вченими для консультацiй у науковiй i м
етодичнiй роботi, а так 

само аспiрантами, стажерами, фахiвцями д
ля пiдвищення квалiфiкацii' щодо 

контролю особливо небезпечних iнфекцi
йних хвороб. 

2.7. Спiльне написания та видання монограф
iй, навчальних посiбникiв, 

наукових статей, методичних рекоме
ндацiй. 

2.8. Спiльна участь у €Вропейських та iнших мiжн
ародних проектах щодо 

монiторингу та контролю iнфекцiйних хво
роб. 

2.9. ДНДIЛДВСЕ та ННЦ «IEKBM» можуть, за необхiдностi, 

погоджувати iншi форми спiвробiтництв
а, що визнача€ться додатковою угодою 

до цього договору. 

3. Сторони будуть сприяти вченим i фахiвцям партнера у встановленнi 

контактiв з науковими установами, що не
 входять у i'хню органiзацiйну структуру. 

4. Фiнансовi умови спiвробiтництва визнач
аються окремими договорами 

укладеними згiдно чинного законодав
ства Украi·ни. 

5. При вза€мнiй зацiкавленостi, спiльна наук
ово-дослiдна робота та iншi 

форми спiвробiтництва, передбаченi в п. 2, можуть здiйснюватися на 

комерцiйнiй основi з укладанням дод
аткових договорiв. 

6. Даний Договiр набува€ чинностi вiд дня пiдписання його обома 

сторонами й дi€ протягом п'яти рокi
в. 

7. Даний Договiр може бути розiрваний у 
будь який час за письмовим 

повiдомленням однi€i. зi сторiн. 

8. Даний Договiр пiдписаний у двох екзем
плярах (украi'нською мовою ). 

Bci пiдписанi екземпляри мають однакову юридич
ну чиннiсть. 

Державний науково-дослiдний 

iнститут з лабораторноi' дiагности
ки 

та ветеринарно-санiтарноi' 

експертизи 
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Нацiональний науковий центр 

«Iнститут експериментальноУ i 

клiнiчноi' ветеринарноi' медицини» 

~n,rс~.вул. Пушкiнська, 83 

ора ДНДIЛДВСЕ 

~---1-'-,L.- A. О. Меженсышй 

Заступник директора ННЦ «lEKBM» 

~.П. Герiлович 
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