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ДОГОВIР No 13 /oi -JD/н,_ 

про науково-практичне Jпiвробiтництво 
мiж 

ХАРКIВСЬКИМ НАЦЮНАЛЬНИМ МЕДИЧНИМ УНIВЕР
СИТЕТОМ 

та 

НАЦIОНАЛЬНИМ НАУКОВИМ ЦЕНТРОМ «IНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕ
НТАЛЬНОi ТА КЛШIЧНОi 

ВЕТЕРИНАРНОI МЕДИЦИНИ» 

м. Харкiв J/ {),/ 2020 року 

Харкiвський нацiональний медичний унiверситет (надалi - ХНМУ), в особi ректора 

Капустника В. А., що дiе на пiдставi Статуту, з одного боку, та 
Нацiональний науковий 

центр «Iнститут експериментальноI та клiнiчноI ветеринарноI
 медицини» (надалi - ННЦ 

«IEKBM»), в особi директора Стегнiя Б.Т., що дiе на пiдставi Статуту, з iн
moro боку, 

уклали цей договiр про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 . Науково-практичне спiвробiтництво мiж ХНМУ та Н1-Щ «IEKBM» з метою 

проведения дослiджень вiдносно захворювань, спiльних для людини та тварин 

( зооантропопозiв ). 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ CTOPIH 

2.1. Сторони зобов'язуються: 

проводити спiльнi регулярпi зустрiчi з метою обговореппя результатiв прове
депих 

дослiджепь. 

iпформувати iпmy сторону про проведения мiжпародпих, пацiо
пальпих копгресiв, 

з 'Iздiв, копференцiй. 

систематично iпформувати iншу сторону про результати паук
овоI роботи. 

розробляти та викопувати спiльнi науковi теми, готувати
 спiльнi науковi статтi, 

тези. 

2.2. НИЦ «IEKBM» зобов'язусrься: 
- падавати ХНМУ наукову та iпформацiйну допомогу пiд ча

с проведения дослi

джепь; 

- надавати консультативну допомогу в ходi виконания дослiдж
ень; 

- сприяти розробцi нових технологiй та впроваджувати от
риманi резулътати в 

медичпу практику. 

2.3. ХНМУ зобов'язусrься: 
- надавати ННЦ «IЕКВМ» наукову та iнформацiйно-методичн

у допомогу медичного 

спрямування пiд час проведения дослiджень; 

- надавати консультативну допомогу в ходi виконания дослiджен
ь; 

- систематизувати та аналiзувати отриману, в результатi провед
ения дослiджень, iнфо-

рмацiю; 

- сприяти розробцi нових технологiй та впроваджувати отриманi 
резу ль тати в медичну 

практику. 

3. ПРАВА ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ 

РЕЗУЛЪТАТIВ СУМIСНИХ НАУКОВИХДОСЛIДЖЕНЪ
 

3.1. Питания використання результатiв сумiсних наукових дослiджень, 
розробок та 

iншоi" iнформацii", отриманоi" при спiвробiтництвi Сторiн, питания 
патентування, захисту 

авторських прав вирiшуеться Сторонами за погодженням на пiдставi дiючого 

законодавства. 

3.2. Отриманi сторонами результати при виконаннi робiт публiкуються за 

погоджениям сторiн. 

3.3. Отриманi в процесi спiльного виконання робiт результати не можуть 

передаватися третiм особам·без письмового погодження обох сторiн цього договору 



4. З~, ДОПОВНЕННЯ, РОЗIРВАННЯ ТА СТРОК Дii ДОГОВОРУ 
4.1. Змши та доповнення до цъого договору вносятъся за погодженням Сторiн та 

оформлюютъся письмово як невiд'емна частина договору. 
4.2. Договiр може бути розiрвано достроково: 

- за згодою сторiн; 
- на пiдставах, встановлених дiючим законодавством; 
- за рiшенням суду; 

- У разi лiквiдацii" однki" iз сторiн, якщо не визначена юридична особа, · що е 
правонаступником лiквiдованоi" сторони. 

4.3. Договiр набирае силу з моменту пiдписання його сторонами i дiе до 
31 грудня 2025 р. 

5. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH 
5.1. У разi невиконання або неналежного виконання умов даноrо Договору Сторони 

несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до норм чинного законодавства Украiни. 
5.2. Вiдповiдальними особами за виконання договору призначаютъся: 

- Харкiвський нацiональний медичний унiверситет - асистент кафедри iнфекцiйних 
хвороб Бодня I.П. 

- Нацiональний науковий 
ветеринарно~ медицини» 
Солодянкiн О.С. 

центр «Iнститут експеримента.,"IЪно1 та клш1чно1 
завiдуючий лабораторiею молекулярно~ дiаrностики 

6. IHШI УМОВИ 
6.1. Цей договiр не мiстить будь-яких фiнансових зобов'язань i матерiально

технiчноi" вiдповiдальностi i зобов'язань мiж Сторонами. 
6.2. Bci суперечнi питания, якi виникли в резулътатi реалiзацii" умов даного Договору, 

вирiшуються шляхом двостороннiх переговорiв, а у разi неможливо·стi прийти до згоди, 
вирiшуютъся в порядку, що передбачений чинним законодавством Украiни. 

6.3. Цей доrовiр складено в чотиръох примiрниках, що мають однакову юридичну 
силу: два - ХНМУ, два - IПЩ «IЕКВМ». 

Харкiвський нацiональний 
медичвий увiверситет 

61022, ,apjf!_""'_""_~-tt , 4 

Завiдувач кафедри 
Iнфекцiй х хвороб ХНМУ 

-~~ ____ К.В.Юрко 

7. АДРЕСИ CTOPIH 

Нацiональний науковий центр <dнститут 
та клiнiчвоi 

И>► 

, 83 

с:: 

Заступник директора з науковоi" роботи 

(/) ·1,,,-----
(. ·-- /$/ '\../ А. П . Герiлович 

Юрисконсульт L l.0. Кiбiрсва 
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