
Договiр № * про спiвробiтництво 

мiж Нацiональним науковим центром «Iнститут експериментальноi i 

клiнiчноi ветеринарноi медицини» та Киiвським нацiональним 

унiверситетом iменi Тараса Шевченка 

м. Киiв 2021 р. 

Нацiональний науковий центр «Iнститут експериментальноi i клiнiчноi 

ветеринарноi медицини», в особi директора lнституту доктора ветеринарних 

наук, професора, академiка НААН Украiни Стегнiя Бориса Тимофiйовича, який 

дiс на пiдставi Статуту Iнституту, з одного боку, та 

Киiвський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, в особi 

проректора з науковоi роботи Толстановоi Ганни Миколаiвни, яка дiс на пiдставi 

наказу вiд 12 травия 2021 року № 292-32, з iншого боку, надалi iменованi як 

Сторони, 

уклали цей договiр про спiвробiтництво (надалi - Договiр) на основi 

добровiльностi та за взасмною згодою сторiн з метою налагоджения спiвпрацi в 

галуз1 науки про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом цього Договору с спiвробiтництво на безоплатнiй основi 

у сферi ефективного використання наявних iнтелектуальних ресурсiв Сторiн 

за напрямами, передбаченими п. 2.1. Договору. 

1.2. Мета Договору - розвиток i поглиблення взасмних зв'язкiв Сторiн в 

галузi науки. 

11. НАПРЯМИ ТА ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВА 

2.1. Спiвробiтництво мiж Сторонами здiйснюсться в науково-дослiднiй 

сферi за такими основними напрямками: 

- взасмовигiдний обмiн науковим досвiдом i новiтньою iнформацiсю в 

областях вiрусологiчних, мiкробiологiчних, генетичних та iнших дослiджень; 

- органiзацiя спшьних наукових досшджень, виконания сшльних 

дослiдницьких проектiв i програм; 

- органiзацiя наукових стажувань, обмiн експертами, навчання, запрошення 

представникiв сторiн для читания лекцiй i проведения консультацiй; 

- пiдготовка спiльних наукових i методичних публiкацiй; 

- обмiн публiкацiями, пауковою, навчальною та науково-методичною 

лiтературою, перiодичними виданнями, iнформацiею про проведенi заходи; 

- проведения спiльних наукових конференцiй, семiнарiв, iнших наукових 

заходiв; 

- реалiзацiя спiльних науково-дослiдних проектiв; 

- спiльне проведения наукових, науково-практичних i науково-

методичних конференцiй, симпозiумiв, конгресiв, семiнарiв та iнших 
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наукових заходiв; 

-. взаемна участь у дiяльностi наукових· журналiв (часописiв) та iюпих 
засобш масово1 iнформацi1, заснованих Сторонами; 

. . 
- сruльна участь у м1жнародних наукових програмах; 

- взаемний обмiн iнформацiею про науковi проекти, якi проводяться в 
Укра1нi та/або за кордоном; 

- створення спiльних навчально-наукових 1 дослiдних центрiв, 
лабораторiй, робочих груп; 

- публiкацiя У наукових фахових виданнях, заснованих Сторонами, 
результатiв науково1 роботи наукових, науково-педагоriчних та iнших 
працiвникiв на безоплатнiй основi. 

2.2 . Сторони можуть здiйснювати й iншу дiяльнiсть, не передбачену 
цим Договором, однак спрямовану на досягнення його мети, яка не 
суперечитиме спiвробiтництву в науково-дослiднiй сферi, вiдповiдно чинному 
законодавству Укршни. 

IП. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ CTOPIH 
3.1. Сторони мають право: 

- виступати iнiцiаторами органiзацi1 i здiйснення наукових проектш 1 
програм; 

- отримувати iнформацiю про дiяльнiсть кожно~ зi Сторiн, безпосередньо 
пов'язану з предметом даного Договору. 

3.2. Сторони беруть на себе зобов'язання: 

- iнформувати одна одну стосовно органiзацi1 та проведения спiльних 

заходiв : наукових, науково-методичних i науково-практичних конференцiй; 

- одна однiй вiдповiдати з питань органiзацi1 та проведения спiльних 

заход1в; 

- обирати кандидатури для участi у сшльних проектах 1 програмах, 

iнформувати rx про умови участi в цих заходах; 
- виконувати умови даного Договору. 

3.3.Права на об'екти iнтелектуально1 власностi, якi виникнуть в результатi 
. . 

взаемного спiвробiтництва, будуть належати Сторонам вщповtдНо до 

додаткових угод. 

IV. TEPMIH ДII, ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ЗМIН ТА 
УМОВИ РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ 

4.1. Договiр укладено укра1нською мовою у двох примiрниках, по одному 

для кожно~ зi Сторiн. Обидва примiрники мають однакову юридичну силу. 

4.2. Цей Договiр набирае чинностi з моменту йоrо пiдписання i дiят~м~ 
· ' ир1чю протягом п 'яти рокiв з автоматичним продовженням на наступю пят . 

перiоди, якщо жадна зi Сторiн не повiдомить у письмовiй формi, не менш юж за 



два мiсяцi до закiнчення термiну д11· Договору, iншу Сторону про свiй намiр 

припинити дiю цього Договору. 

4.3 . Yci змiни та доповнення до цьоrо Договору можуть бути внесенi за 
взаемною згодою Сторiн шляхом укладання додаткових угод до Договору. 

4.4. Додатковi угоди та додатки до цього Договору € його невiд'емними 

частинами i мають юридичну силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiй 
формi, пiдписанi уповноваженими особами Сторiн та скрiпленi 1х печатками. 

4.5. Договiр може бути розiрваний за зrодою Сторiн або за вимогою 

однiе1 зi Сторiн. У цьому випадку Сторона, що висловила бажання розiрвати 

договiр, попереджае iншу у письмовiй формi не менш, нiж за два мiсяцi до 

можливо1 дати розiрвання Договору. 

V.IНШI УМОВИ 

5.1. Договiр не покладае на Сторони, якi його пiдписали, жодних 
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грошових зобов'язань i реалiзуеться на основi принципiв взаемно1 спiвпрацi, 
взаемодопомоги та взаеморозумi:ння. 

5.2. Yci питания регулювання фiнансових стосункiв Сторiн за межами 

• 

предмета цього Договору вирiшуютъся за добровiльною домовлеmс110 та 

згодою Сторiн вiдповiдно до чинного законодавства Украiни. 

VI. ЮРИДИЧШ АДРЕСИ CTOPIH 
Киiвський нацiональний унiверситет Нацiональний науковий центр 
iменi Тараса Шевченка «Iнститут експерименталъноi i 

клiнiчноi ветеринарноi медициню► 

01033, м. Кшв 
вул. Володимирсъка,60 
Код СДРПОУ: 02070944 
тел. +38044-239-32-40 
E-mail: ndchinfo@univ.kiev.ua 

Проректор з науковоi роботи 
Киiвськоrо нацiональноrо 

унiверситету 

iменi Та аса Шевченка 

АДРЕСА: вул. Пушкiнська 83, м. 
Харкiв, 61023 
тел. (057) 707-20-53 
тел./факс. (057) 704-10-90 
ел. пошта admin@vet.kharkov.ua 

Директор НИЦ «IEKBM» 
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