
ДОГОВIР ✓з~ 

про науково-технiчне спiвробiтництво мiж 

мiж Нацiональним унiверситетом бiоресурсiв та природокористуван
ня 

Укра'iни та Нацiональним науковим центром «Iнститутом 

експериментальноi' i клiнiчноi' ветеринарно'i медицини» 

м. Харкiв 
6 травня 2019 р. 

Нацiональний унiверситет бiоресурсiв та природокористування 

Украi"ни (далi - НУБiП), в особi ректора, професора, члена-кореспондента 

НАПН Украi'ни Нiколеснка С.М., що дiс на пiдставi Статуту, з одного боку та 

Нацiональний науковий центр «Iнститут експериментальноi" i клiнiчно"i 

8 ветеринарно У медицини» (далi - Iнститут ), в особi директора, професора, 

академiка НААН Стегнiя Б.Т., що дiс на пiдставi Статуту, з другого боку, 

уклали цей договiр про наступне: 

1. Предмет договору 
1.1 Предметом договору с науково-технiчне й методичне спiвробiтництво 

мiж Нацiональним унiверситетом бiоресурсiв та природокористування 

Украi"ни та Нацiональним науковим центром «Iнститут експериментальн
оi" i 

кшючноi" ветеринарноi" медицини» з метою проведения спiльних 

фундаментальних i прикладних дослiджень в галузi ветеринарного супроводу 

тваринництва, бiотехнологii" та забезпечення якостi й безпечностi 

сiльськогосподарськоi" продукцii". 

2. Зобов' язання сторiн 
Сторони будуть здiйснювати науково-технiчне й методичне 

спiвробiтництво в наступних формах: 

2. 1. Спiльне науково-технiчне спiвробiтництво на основi кооперацii" та 

прямих зв'язкiв, включаючи проведения спiльних фундаментальних i 

прикладних дослiджень щодо монiторингу, дiаrностики та розробки засобiв 

контролю емерджентних та економiчно значимих хвороб тварин . 

2.2. Розробка нових засобiв монiторинrу, дiаrностики та профiлактики 

iнфекцiйних хвороб тварин на основi класичних та iнновацiйних 

бiотехнолоriй. 

2.3. Створення методiв та систем контролю якостi i безпечностi 

сiльськоrосподарсько"i продукцi"i. 

2.4. Обмiн на взасмнiй е1<вiвалентнiй основi науковими публiкацiями, 

науково-методичними матерiалами i проrрамами, б iблiоrрафiчною i 

довiь1ковою лiтературою, а також проспектами та iншими матерiалами, що 

в{свirглюють досягнення обох iнститутiв щодо монiторинrу, дiагностики та 
р~обки засобiв 1<онтролю iнфекцiйних хвороб. 



2.5. Запрошення представникiв сторони-партнера для участi в найбiльш 

значних наукових конференцiях, симпозiумах щодо iнфекцiйних хвороб 

людини та тварин. 

2.6. Обмiн вченими для консультацiй у науковiй i методичнiй роботi, а 

так само аспiрантами, стажерами, фахiвцями для пiдвищення квалiфiк
ацi'i 

щодо контролю особливо небезпечних iнфекцiйних хвороб. 

2. 7. Спiльне написания та видання монографiй, навчальних посiбникiв, 

наукових статей i т.д. 
2.8. Спiльна участь у свропейських та iнших мiжнародних проектах 

щодо монiторингу та контролю iнфекцiйних хвороб. 

2.9. НУБiП та ННЦ "IEKBM" можуть при необхiдностi погоджувати 

iншi форми спiвробiтництва, що визначасться додатков
ою угодою до цього 

договору. 

3. Сторони будуть сприяти вченим i фахiвцям партнера у встановленнi 

контактiв з науковими установами, що не входять у i'хню органiзацiйну 

структуру. 

4. Фiнансовi умови спiвробiтництва здiйснюються за законами Украi'ни 

на умовах еквiвалентного обмiну. 

5. При взасмнiй зацiкавленостi, спiльна науково-дослiдна робота та iншi 

форми спiвробiтництва, передбаченi в п. 2, можуть здiйснюватися на 

комерцiйнiй основi з укладанням додаткових договорiв. 

6. Даний Договiр набувас чинностi вiд дня пiдписання його обома 

сторонами й дiс протягом п 'яти рокiв. 

7 Даний Договiр може бути розiрваний за письмовим повiдомленням 

однiсi' зi сторiн за 6 мiсяцiв до дати витiкання строку його дii". 

8. Даний Договiр пiдписаний у двох екземплярах (укра'iнською мовою ). 

Bci пiдписанi екземпляри мають однакову юридичну чиннiсть. 
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