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клiнiчноi ветеринарноi медицини» 

НААН Украiни 

61023, м. Харкiв, вул. Пушкiнська 83 

», академiк 

/ 

«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Нацiональний науковий центр 

«Ха ркiвський фiзико-технiчний 

iнститут» ПАН Украiни 

61108, м. Харкiв, вул. Академiчна, 1, 

Генеральний дире 

академiк ПАН 

ДОГОВIР№ 

про науково-практичне спiвробiтництво мiж 

Нацiональним науковим центром «Харкiвський фiзико-технiчний 

iнститут» Нацiональноi академii наук Украiни та 

Нацiональним науковим центром «Iнститут експериментальноi i клiнiчноi 

ветеринарноi медицини» НААН Украiни 

м. Харкiв « » ----- 20_ р. 

Нацiональний науковий центр «Харкiвський фiзико-технiчний iнститут» 

Нацiональноi академii наук Украiни (далi - далi ННl( «ХФТI»), в особi 

Генерального директора Шульги Миколи Федоровича, що дi€ на пiдставi 

Статуту, з одного боку, та Нацiональний науковий центр «Iнститут 

експериментальноi i клiнiчноi ветеринарноi медицини» НААН Украiни (далi 

IП-Щ «IЕКВМ») в особi Директора Стегнiя Бориса Тимофiйовича, що дi€ на 

пiдставi Статуту, з другого боку, iменованi спiльно - «Сторони», а кожен 

окремо - «Сторона» уклали цей договiр про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1 Предметом даноrо Договору е науково-дослiдне спiвробiтництво Сторiн з 

метою проведения наукових дослiджень з вивчення фiзiолоrо-бiохiмiчних механiзмiв 

дiI фiзичних факторiв i явищ на орrанiзм сiльськогосподарських тварин та птицi, а 

також iз вивчення бiоцидноi' дiI плазмохiмiчних та електрофiзичних методiв вiдносно 

бiотичних контамiнантiв та хiмiчних забруднювачiв об'ектiв тваринницьких 

комплексiв для створення новiтнiх способiв (методик) лiкування тварин, покращення 

якостi i безпечностi сiльськогосподарськоi' продукцii', знезараження та очищения у 

тваринництвi; спiльних патентно-лiцензiйних робiт; спiльних наукових семiнарiв i 

конференцiй; пошуку джерел фiнансування (наукових та науково-технiчних грантiв (у 

тому числi закордонних), iнвесторiв тощо) для проведения спiльних госпдоговiрних 

робiт; обмiну науково-технiчною iнформацiсю. 

2. OCHOBHI ПРИНЦИПИ СПIВРОБIТНИЦТВА CTOPIH 
2.1. Сторони здiйснюють взаемодii" в рамках дiючого законодавства Украiни на 
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безоплатнiй основi i принципах добровiльностi, вiдкритостi та паритетностi Сторiн. 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ CTOPIH 
3.1. Сторони зобов'язанi: 
3 .1 .1. У випадку виконання конкретних науково-технiчних робiт, укладати 

Договори на виконання цих робiт, в яких зазначаються конкретнi науковi теми 

форми, термiни i умови спiвпрацi, а також порядок i умови ix органiзацii i 
фiнансування у вiдповiдностi з чинним законодавством. 

3 .1.2 Сумiсно публiкувати отриманi спiльно науковi резу ль тати пiсля взаемного 

обговорення та узгодження мiж Сторонами. 

3.1.3. Сумiсно отримувати права на об'екти iнтелектуальноi власностi, отриманi 

при спiвробiтництвi Сторiн, пiсля взаемного обговорення та узгодження. 

3.1.4. Вирiшувати питания використання результатiв наукових дослiджень, 

розробок та iншоУ iнформацiУ за взаемним погодженням Сторiн та на пiдставi дiючого 

законодавства. 

3.1.5. Iнформувати одна одну щодо ходу робiт, якi е предметом цього Договору . 

3 .1 .6. Негайно iнформувати одна одну про виявлену неможливiсть одержати 

очiкуванi результати або недоцiльнiсть продовжувати роботу згiдно цього Договору. 

3 .1. 7. Обмiнюватися наявною у Ух розпорядженнi iнформацiею з аспектiв 

взаемного iнтересу, проводити спiльнi консультацii i семiнари, iнформувати одна 

одну про результати науково-технiчних робiт, отриманих за цим Договором. 

3 .1 .8 Не передавати резу ль тати, отриманi в процесi спiльного виконання третiм 

особам або органiзацiям без письмового погодження одна одноi. 

3.1.9. Не передавати без письмового погодження мiж Сторонами iншим 

органiзацiям та особам одержанi в ходi спiвпрацi пристроi, обладнання, устаткування, 

матерiали та комп'ютернi програми, аналiтичну, статистичну, науково-технiчну та 

iншу iнформацiю тоща. 

3.2. Сторони мають право: 
3 .2.1. Самостiйно планувати та проводити науковi дослiдження по темах, що 

заrmанованi в рамках спiльноi роботи. 
3.2.2. На сумiсну iнтелектуальну власнiсть та iншi результати спiльноi 

дiяльностi, отриманi в рамках предмету Договору та власнi об' екти iнтелектуальноi 

власностi, якi були отриманi в результатi дослiджень за цим Договором. 

3.2.3 . Використовувати отриманi результати дослiджень у наукових цiлях: 

публiкувати у наукових виданнях та використовувати для написания дисертацiйних 

робiт та монографiй за погодженням Сторiн. 
3.2.4. Представляти спiльно одержану iнформацiю на конференцiях, 

симпозiумах, з'Уздах та iнших суспiльних науково-практичних заходах, зазначаючи 

ycix спiввиконавцiв даноi роботи з обох Сторiн за Ух згодою. 
3.2.5. За згодою Сторiн взаемно використовувати аналiтичну, статистичну, 

науково-технiчну та iншу iнформацiю, використовувати пристроi, облад~ання, 

устаткування, матерiали i комп'ютернi проrрами, необхiднi для виконання сшльних 

дослiджень. 

4. ЗМIНИ, ДОПОВНЕННЯ, РОЗIРВАННЯ ТА СТРОК ДII ДОГОВОРУ . 
4.1. Змiни та доповнення до цьоrо договору вносяться за поrодженням Стор1н та 

оформлюються письмово, як невiд'емна частина договору. 

4.2. Договiр може бути розiрвано достроково : 
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- за зrодою сторiн; 
- на пiдставах встановлених дiючим законодавством; 

- за рiшенням суду; 
- у разi лiквiдацii' однiеi' iз сторiн, якщо не визначена юридична особа, що е 

правонаступником лiквiдованоi' сторони. 

Будь-яка iз Сторiн мае право в односторонньому порядку розiрвати це
й Доrовiр в 

разi невиконання Сторонами на себе взятих зобов'язань i на пiдставах i в порядку, 

передбаченому чинним законодавством Украi'ни. 

4.3. Договiр набирае силу з моменту пiдписання його сторонами i дiе до 

31.12.2025. 
4.4 При цьому, якщо жодна iз Сторiн письмово не заявить про свое бажання йоrо 

припинити не пiзнiше одного мiсяця до його закiнчення, Договiр вважасrься 

пролонгованим кожного разу на перiод рiвний одному календарном
у року. 

5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФIДЕНЦIЙНОСТI 

5.1 Протягом строку дii' цього Договору та одного року пiсля закiнчення строку дii
' 

Договору Сторони вживатимуть ycix необхiдних засобiв для того, щоб запобiгти 

повному або частковому розrолошенню iнформацii', що стала вiдом
ою Сторонам у 

зв'язку з пiдписанням та виконанням цього Договору, а також запобiгатимуть 

ознайомленню з нею третiх осiб без взаемноi' домовленостi. 

6. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ СТОРШ 

6.1. У разi невиконання або неналежноrо виконання умов даного Договору 

Сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно норм чинного законодавства У
 краi'ни. 

6.2. Вiдповiдальними особами за виконання Договору призначаються: 

- ПIЕНМП ННЦ «ХФТI» НАН Украi'ни - старший науковий спiвробiтник вiддiлу 

низькотемпературноi' нерiвноважноi' плазмохiмii' к.т.н., с.д. Таран Гриrорiй 

Вiталiйович. 

- ННЦ «IЕКВМ» - завiдувач лабораторii' токсиколоriчноrо моюторинrу д.вет.н, 

с.и.с. Оробченко Олександр Леонiдович 

8 Завiдувач лаборато ' ii' С.и.с вiддiлу низькотемпературноi' 

нерiвноважноУ плазмохiмiУ IПЕНМП 

ШЩ «ХФТI» НАН Украi' й 
токсикологiчного нiторинrу 

ШЩ «IЕКВМ» Н 

д. вет. н. , с. +::ttтt"--;----0. Л. Оробченко к.т. н., с.д. -+--тRlf+--+---Г.B . Таран 

7. IHШI УМОВИ 

7.1. Цей доrовiр не мiстить будь-яких фiнансових зобов'язань, матер1ально

технiчноi' вiдповiдальностi та зобов' язань мiж Сторонами. 

7.2. Bci суперечнi питания, якi виникли в результатi реалiзацiУ умов даноrо 

Договору, вирiшуються шляхом двостороннiх переrоворiв, а у разi 
неможливостi 

прийти до згоди, вирiшуються в порядку, що передбачений чинним 
законодавством 

Украi'ни. 

7 .3. Цей доrовiр складено в двох примiрниках, що мають однакову юридичну
 

силу: один - ннц «IEKBM» НААН, ОДИН - ннц «ХФТI» НАН Украrни. 


