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Догооlр 

про наукову спlопрацю 
мiж Нацiо11алышм 11ауковим центром 

«lнст11тут експер11мс11таль11о'i i клiнiчно'i остсринарно·i медицини» 
та Харкiвський нnцiонаJJьний унiвсрситст iмснi Г. С. Сковороди 

на 2019-2024 рр. 

"4-" __ &..;;..·;;..r ____ 2019 р. м. Харкiв 

Нацiональmtй науковий центр «lнститут ексnсриментально'i i клiнiчно'i 
ветеринарноi' медицин и» (далi - Сторона 1 ), особi директора Стеrнiя Бориса 
Тимофiйовича, що дiе на пiдставi Статуту, з однiе'i сторони , та Хар1сiвський 
нацiональний унiверсптет iменi Г. С. Сковороди (далi - Сторона 2), в особi 
ректора Прокопенка Iвана Ф~);~ор9вича, що дiе на пiдставi дiючоrо Стату'?', з друг~• 
сторони , (в подалъшому разом · iменуютъся "Сторони" , а кожна окремо - Сторона ) 
уклали Договiр про наукову ' спiвпрацю та органiзацiю взаемовiдносин (надалi 
iменусться "Доrовiр") про таке: 

1. Загальнi положения 
1.1. Сторони зобов'язуються спiвпрацювати для взаемовиriдноrо надання 

допомоги з питань науково·i. навчалыrо'i, творчо·i та виробничо·i дiяльностi; 
1.2. Сторони зобов'язуються спiльно дiяти на засадах взаемно·i вигоди для 

досягнення спiльних цiлей у вiдповiдностi до поставлених завдань кожно1 iз Сторiн 
цьоrо Договору; 

1.3. Проведения виробничоУ та переддипломноУ практики сту дентiв вищих 
навчальних заклад1в ; 

1.4. Проведения стажувань (виробничих, технолоriчних, наукових); 
1.5. У процесi виконання намiчених спiльних цiлей Сторони прагнутимуть 

будувати своУ взасмовiдносини на пiдставi рiвностi, чесного партнерства та захисту 
iнтересiв один одного; 

1.6. Змiни, доповнення або розiрвання договору проводиться за узrодженням 
сторiн. Розiрвання договору можливо в односторонньому порядку з обов'язковим 
повiдомлення iншоУ Сторони за 2 мiсяцi. 

1.7. Цей доrовiр не передбачае нiяких фiнансових зобов 'язань. 

2. Обо в 'язки Сторiн 
2.1.Сторони зобов'язу·ютьсs1: 

2.1 . Своечасно узrоджують з 
сту дентiв, спiвробiтникiв, аспiрантiв 
спiльних наукових дослiджень; 

адмiнiстрацiею Сторiн персональний склад 
для проходження практики , стажування або 

. 2.~. С~орони здiйснюють планування i орrанiзацiю проведения стажувань 
сшв_r~бпни~ш, практик студентiв . спiльних наукових дослiджень за узrодженням 3 
адмш1стращями ; 

2.3. Сторони надають можливiсть користування власною бiблiотекою, 
користування науковими фондами у встановленому порядку; 
. 2.4 .... Сторони ~ають дотримуватися вимог про використання передано'i 
шформац11 та в раз1 накладення вимоr про конфiденцiйнiсть дотримуватися 



вiдповiдноi' угоди. У раз· · 
. 1 передач~ установою продуктiв iнтелектуальноi' власностi 

-~а яю поширюються авторськi права, Сторони, зобов' язуються 
не використовуват~ 

1х без згоди автора в професiйнiй або комерцiйнiй дiяльностi; 

2.5. С~~рони можуть виконувати рецензування статей, навчальних посiбникiв
 

та монографш. 

3. Взаrмнi розрахунки Сторiн 

3.1.Сторони забезпечуватимуть виконання спiльних проектiв на б
езоплатнiй 

ОСНОВ!. 

3.2. Цей Доrовiр не передбачае фiнансових зобов'язань мiж Стор
онами. У 

випадку необхiдностi фiнансування спiльних проектiв мiж Сто
ронами укладаються 

вiдповiднi договори. 

4.Строк дii' Договору та iншi умови 

4.1. Даний Договiр . набувае чинностi з моменту його шдписання та д1е 

безстроково за погодженням сторiн. 

4.2. Змiни до цього Договору можуть бути внесенi за взаемно
ю згодою Сторiн, 

що оформляеться додатковою угодою до цього Договору.
 

4.3. Додатковi угоди . та додатки до цього Договору е його невiд'емною 

частиною i мають юридичну силу у разi, якщо вони викладенi у п
исьмовiй формi, 

пiдписанi Сторонами та скрiпленi Ух печатками. 

4.4. Сторон и зобов' язуються при виконаннi цього Договору не зводити 

спiвробiтництво до дотримання лише наявних у нi
й умов i вживати всiх необхiдних 

заходiв для забезпечення ефективностi та розвит
ку i'x зв'язкiв 

4.5. Bci спори мiж Сторонами, що можуть виникнути при викон
аннi Договору 

або у зв 'язку з ним, вирiшуються шляхом переговорiв вiдповiдно до чинного 

законодавства Украi'ни. 

4.6. Договiр може бути розiрваним за взаемною згодою сторi
н. 

4. 7. Договiр складено украi'нською мовою у 2 (двох) автентичних примiрниках, 

що мають однакову юридичну силу, по одному ек
земпляру для кожноУ Сторони. 
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