
УГОДА-МЕМОРАНДУМ 

про спiвпрацю мiж 

Нацiональним науковим центр
ом «Iнститут експериментально

i i клiнiчноi 

ветеринарноi медицини» та Де
ржавним пiдприrмством «Харк

iвський 

регiональний науково-виробнич
ий центр стандартизацii, метроло

гii та 

сертифiкацП» 

м. Харкiв 
«22» вересня 2021 р. 

Нацiон2.:п~r-1rrй науковм:й: центр «Iнститут експеримент
альноi i клiнiчноi 

ветеринарноi медицини» в осо
бi директора Стегнiя Бориса Т

имофiйовича, 

який дiе на пiдставi Статуту, з одного боку, та Держание mдприЕ:мство 

«Харкiвський регiональний науково-виробничий центр стандартизацй, 

метрологii та сертифiкацii» в 
особi в.о. генерального директора Зеленцо

ва 

Михайла Михайловича, що дiе н
а пiдставi Статуту, з другого боку, разом 

поiменованi як «Сторони», а окремо - «Сторона», уклали цю Угоду

меморандум про наступ
не. 

1. Предмет та мета Угоди-меморан
думу 

1.1. Предметом даноi' Угоди-меморандуму е науково
-дослiдна та методична 

спiвпраця Сторiн на основi принципiв рiвноправностi, шлях
ом об' еднання зусиль 

та обмiну практнчним щ:~свiдом 
з розробки, удосконалення i розширення перелiку 

методiв забезпечення якостi рез
ультатiв випробувань лабораторi

й ветеринарно~ 

медицини (перевiрки квалiфiкацi
i') вiдповiдно до вимог ДСТУ EN 1SO/IEC 17025 

таДСТУ EN ISO/JEC 17043 . 

1.2. Д 'IЯ реапiзацi1 дано1 Угоди-меморандуму мiж Сторонами будуть 

пiдписуватись окремi договори, у яких буде визначатись конкретнi умови 

спiвпрацi та фiнансовi умови. 

2. Оснопнi наnрям111 спiвпрацi 

2.1. Сторони здiйснюють взаrмодii' в рамк
ах дiючого законодавства Украiни

 

на безоплатнiй основi j принципах добровiльностi, вiдк
ритостi та паритетностi 

Сторiн. 

2.2. Дан1:1 У гол.а- i\t еморандум не передбачае створення юридичноi" особи,
 та 

не носить фiнансо1юrо х.1р1-1кте-ру . 

2.3. Сторони будугr, здivснюпа--rп пау1 :с во-дослiдну й методичну спiвпра
цю 

в наступних формэ,х: 

2.3.1. в1 с1 емнс"1 спiвпраця на основ i кооперацit та прямих зв'язкiв; 

2.3.2. обмiн наукоnими публi кацiями , науково-методичними матерiалам
и i 

програмами, б iбл iографi 1шою i довiдковою лiтературою, а також
 проспектами та 

iншими матерiалами , шо висвiтлюють досяrнення обох Сторiн; 
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2.3.3. запрошення представникiв Сторiн для участi в найбiльш значних 

наукових конференцiях, симпозiумах в тому чисш м1жнародних, що 

представляють взаемний iнтерес; 

2.3.4. консультацi'i учених, аспiрантiв, стажистiв у науково-дослiднiй 

методичнiй роботi , обмiн фахiвцями для пiдвищення квалiфiкацi'i обох Сторiн; 

2.3.5. спiльне написания й видання монографiй, наукових статей та iнше; 

2.3.6. спiльна участь у европейських та мiжнародних проектах. 

3. Обов'язки Сторiн 

3.1. Обмiнюватись iнформацiею з аспектiв творчо'i науково-дослiдно1 
. . 

сшвпращ. 

3.2. Розrюряджап1(;Ь результатами спiльно'i науково-дослiдноi спiвпрацi 

згiдно дано1 )!годи-меморанду1.,~у та дiючuго законодавства Укра'iни. 

3.3. Створювати необхiднi умови для роботи i користування бiблiотекою 

представникам Сторiн . 

3.4. Залучати цо науково-дослiдно1 роботи науковi кадри вищо'i квалiфiкацii. 

4. Iншi умови 

4.1.. Ci:o::·(, JШ будутъ ::прияти: представникам Сторiн у встановленнi 

контактiв з науковнм.и устг.новами, що не входять у 'iхню органiзацiйну структуру. 

4.2. При взасчнiй зацiкавленостi, спiльна науково-дослiдна робота та iнmi 

форми спiвпr"ч.:j можутъ здiйсшоnатися на комерцiйнiй основi з укладанням 

додаткових договорш. 

5. Термiн дii' Угоди-меморандуму 

5.1. Дзrи Угода-меморачдум набувае чинностi вiд дня пiдписання обома 

сторонами й пiе пr()тягом J"x рокiв. 
5.2. Д1i"!,. Уrо,аn--меморандум може бути розiрвана за письмовим 

повiдомленням c-,1mic,· зi сторiн за 6 мiсяцiв до дати витiкання строку П дi1. 

-6. Анти..-оруш1,iйне застереженни 

6.1. Сторони поnинпi дотримуватись всiх норм та правил дiлово1 етики, 

норм корпоративноi· гюведiнки, дотримуватись конфiденцiйностi, здiйснювати 

документообi r. в imювJд(ю до встановлених чинним законодавством Укра1ни 

правил. 

6.2. Сторони ::,обов 'язан i дотримуватись норм антикорупцiйного 

законодавств .:t, BC:1-ШIOBJJ C: :lИ ,: Ч'.f:ЧНI IМ э ~11 : :-1но,1щвством Укра1ни, основними 

вимогами якuго f.. JабоJн)на дачi ха.барiв , заборона отримання хабарiв, заборона 

комерцiйного 1 J iцr:_y 1Jy те:.. забuрона поссредниuтва у хабарництвi. 

6.3. Стщюю1м ·заfiuроня с rыя Jipяiю та/або опосередковано, особисто та/або 

через посерс,.1Jшцт&v трспх осiб брати участь у корупцiйних дiях, пропонувати, 

давати, обiцяти , просити та отримувати хабарi, та/або здiйснювати платежi 

бюрократичних та iнших формальностей в будь-якiй формi, у тому числi у формi 
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грошових коштiв, цiнно\.:тей , послуг або iншоi' вигоди будь-яким особам та вiд 

будь-яких осiб органiзацiй, включаючи комерцiйнi органiзацii', органи влади та 

органи мiсцевш-о самоврядування, державних службовцiв, приватних компанiй та 

i'x представникiв . 

6.4. За порушсння антикорупцiйноrо застереження, передбаченого роздiлом 

6 даноi' Угоди-меморандуму наступае вiдповiдальнiстъ, встановлена чинним 

законодавство м У кuai'r-ш: . 

Дана Угода-меморандум пiдписаний у двох екземплярах (украi'нсъкою 

мовою ). Bci пiдписанi екземпляри мають однакову юридичну чиннiсть. 

7. Ацреси й реквiзити Сторiн 

Нацiоналышй нау~<:tший центр 

«Iвститут ексn:еµшиента.~1ы10i' i 
клiвiчноi' sетеµи1-~арно'i l\•!ед1щин1ш 

Мiсцезнаходжс;г.ня : 61023: м. Харкiв 

вул. Пушкiнська, 83 

Державне пiдприсмство 

«Хар1сiвський реriональний науково

зиробничий центр стандартизацii, 

метрологii та сертифiкацfi» 

МiсцезнаходжеШIЯ: 61002, м. Харкiв, 
в л.Мироносицька,36 


