
ДОГОВIР № _щl tJ#l-RC :/-// 
про науково-пракrичне спiвробiтництво 

мiж Нацiональним науковим центром «Iнститут експериментальноi i · 
клiнiчноi ветеринарноi" медицини» та Харкiвським нацiональним медичним 

унiверситетом 

м. Харкiв 

Харкiвський нацiональний медичний унiверщпет (далi - ХНМУ), в особi 
ректора, професора Капустника В.А., що дiс на пiдставi Статуту, з одного боку, та 
Нацiональний науковий центр «Iнститут експериментальноУ i клiнiчноУ 
ветеринарноi' медицини» (далi - Н1-Щ «IEKBM» ), в особi директора академiка 
Стегнiя Б.Т. , що дiе на пiдставi Статуту, з другого боку, уклали цей договiр про 
наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Про науково-практичне спiвробiтництво мiж Н1-Щ «IЕКВМ» та кафедрою 

мiкробiологiУ, вiрусологiУ та iмунологiУ iм. проф. Д.Д. Гриньова ХНМУ з метою 
проведения наукових дослiджень вiдносно визначення плазмiдного профiлю 
штамiв мiкроорганiзмiв, збудникiв захворювань органiв дихання у дiтей. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ 
2.1. Сторони зобов'язуються: 
- проводити регулярнi зустрiчi з метою формування планiв науковоУ роботи, 

обговорення результатiв проведених дослiджень; 
- систематично iнформувати iншу сторону про результати науковоУ роботи; 
- iнформувати iншу сторону про проведения мiжнародних, нацiональних 

конгресiв, з 'Уздiв, конференцiй; 
- J?Озробляти та виконувати спiльнi науковi теми, готувати спiльнi науковi 

статп, тези. 

2.2. ВВЦ «IЕКВМ» зобов'язупься: 
- надавати методологiчний супровiд з метою встановлення плазмiдного 

профimо мiкроорганiзмiв, збудникiв захворювань органiв дихання у дiтей; 
- забезпечити проведения контролю якостi дослiджень; 
- надавати Унiверситету iнформацiю по результатам проведених дослiджень. 
2.3. ХВМУ зобов'язусrься: 
- проводити сумiсне дослiдження щодо визначення плазмiдного профiлю 

грампозитивних та грамнегативних мiкроорганiзмiв, збудникiв захворювань 
органiв дихань у дiтей; 

- надавати наукову та iнформацiйно-методичну допомогу медичного 
спрямувания пiд час проведения дослiджень; 

- надавати консультативну допомогу в ходi виконання дослiджень; 
- систематизувати та аналiзувати отриману, в результатi проведения 

дослiджень, iнформацiю; 
- сприяти розробцi нових технологiй та впроваджувати отриманi результати в 

медичну практику. 

3. ПРАВА ТА ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЪТАТIВ 
СУМIСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛIДЖЕНЪ 

3 .1. Питания використання результатiв сумiсних наукових дослiджень, 
розробок та iншоi' iнформацii', отриманоi при спiвробiтництвi Сторiн, питания 
патентування, захисту авторських прав вирiшуеться Сторонами за погоджениям 

на пiдставi дiючого законодавства. 
3.2. Отриманi с!оронами результати спiльних наrкових робiт, публiJ(ую~ться за 

погодженням сторш. , ~ ..,,.,.- : 



3 .3. Огриманi в_ процесi спiлъного вико
нання робiт результати н

е можуть 

передаватися треnм осо
бам без письмового погодження 

обох сторiн цього 

договору. 

4. ЗМIНИ, ДОПОВНЕННЯ, Р
ОЗIРВАННЯ ТА СТРОК Д

ii ДОГОВОРУ 

4.1. Змiни та доповнення до ць
ого договору вносятьс

я за погодженням Стор
iн 

та оформлюються пись
мово, як невiд'смна частина 

договору. 

4.2. Договiр може бути розiрва
но достроково: 

- за згодою сторш; 
- на пiдставах встановлених 

дiючим законодавством
; 

- за р1шенням суду; 
- у разi лiквiдацii' однiсi' iз

 сторiн, якщо не визначе
на юридична особа, що 

с 

правонаступником лiквi
дованоi' сторони. 

4.3. Договiр набирас силу з моменту пiдписання йо
го сторонами i дiс до 

20.04.2026. 
5. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЪ CTOPIH 

5 .1. У разi невиконання або н
еналежного виконання ум

ов дан ого Договору 

Сторони несуть вiдповiдал
ьнiсть згiдно норм чинного

 законодавства Украi·ни. 

5.2. Вiдповiдальними особами з
а виконання Договору 

призначаються: 

- НfЩ «IЕКВМ» - завiдувач лабораторii" генетики мiк
роорганiзмiв к.вет.н. 

Ареф'св В.Л. 

- ХНМУ - завiдувач кафедри мiкробiо
логii', вiрусологii" та iмунологii"

 iм. проф. 

Д.П.Гриньова проф. Мiш
ина М.М. 

6.ШШIУМОВИ 

6.1. Цей договiр не мiстить бу
дь-яких фiнансових зо

бов'язань, матер1ально


технiчноi" вiдповiдально
стi та зобов'язань мiж 

Сторонами. 

6.2. Bci суперечнi питания, якi виникли в результ
атi реалiзацii умов да

ного 

Договору, вирiшуються шляхом д
востороннiх переговорiв

, а у разi неможливостi
 

прийти до згоди, вирiшуються в порядку, що передбачений чинним 

законодавством Украi"
ни. 

6.3. Цей договiр складено в трь
ох примiрниках, що ма

ють однакову юридичн
у 

силу: два - ХНМУ, один - НI-Щ «IЕКВМ». 

7. АДРЕСИ CTOPIH 

Харкiвський нацiонал
ьний Нацiональний науков

ий центр 

медичний унiверситет
 «Iнститут експеримен

тальноi i 

клiнiчноi' ветеринарноi
 медицини» 

,4 61 
а 83 
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м1крооргаюзм1в 

НI-Щ «IEKBM» 

к.вет. н. Sil'!) В .Л. Ареф 'св 


