
ДОГОВІР
про наукове співробітництво

Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Дмитра Моторного 
та Державного підприємства «Науково-інженерний центр матеріалів для 

зварювання та наплавлення Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона
Національної академії наук України»

м. Мелітополь 15 жовтня 2020 р.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Моторного, у подальшому ТДАТУ, у особі ректора університету професора 
Кюрчева Володимира Миколайовича, діючого на підставі статуту університету, з 
однієї сторони, та Державне Підприємство «Науково-інженерний центр 
матеріалів для зварювання та наплавлення Інституту електрозварювання ім. Є.О. 
Патона Національної академії наук України», у подальшому ДП НІЦ, у особі 
директора Голембовського Олексія Михайловича, діючого на підставі статуту 
підприємства, з другої сторони, уклали даний договір про наступне.

ТДАТУ і ДП НІЦ беруть на себе зобов'язання з проведення сумісної 
наукової, науково-практичної і виробничо-комерційної діяльності з метою 
розширення діапазону наукових досліджень, упровадження їх результатів у 
виробництві, розробленні нових технологій, машин і обладнання.

Договірні сторони зобов'язуються розвивати існуючі і здійснювати нові дії з 
виявлення, розвитку і нарощування наукового потенціалу й інших виробничо- 
господарських аспектів господарської діяльності. Сторони планують діяти 
спільно у підготовці, розгляді, затвердженні і реалізації програм з конкретних 
напрямів і видів робіт.

З метою ефективного використання і розширення власного потенціалу 
сторони можуть об’єднувати зусилля фахівців і частину своїх засобів при 
підготовці і реалізації конкретних проектів.

При цьому:
1. ТДАТУ (кафедра «Машиновикористання в землеробстві») бере на себе 
зобов'язання:

1.1. Надавати інформацію ДП НІЦ щодо нових технологій і видів техніки 
для сільськогосподарського виробництва.

1.2. Надавати інформацію ДП ШЦ про перспективні наукові розробки за 
напрямками діяльності сільськогосподарського виробництва.

1.3. Надавати ДП ШЦ інформацію з наявних проектів і перспективних 
проектів, що надходять за науково-технічним напрямком.

1.4. Надавати ДП ШЦ технічну допомогу в реалізації її виробничо- 
господарської діяльності.

1.5. Надавати допомогу ДГІ ШЦ в комерційній діяльності шляхом 
інформаційного супроводу конкретних проектів.

1.6. Сприяти повномасштабному інформаційному забезпеченню ДП ШЦ 
щодо створення інформаційних баз даних за всіма основними 
напрямками сільськогосподарського виробництва.
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2. ДП НІЦ бере на себе зобов'язання:
2.1. Залучати своїх фахівців у науково-дослідну роботу кафедри 

машиновикористання в землеробстві.
2.2. Сприяти в організації й проведенні наукових досліджень перспективних 

наукових розробок з напрямків діяльності сільськогосподарського 
виробництва на базі ТДАТУ.

2.3. Надавати технічну допомогу ТДАТУ у проведенні випробувань.
2.4. Сприяти залученню інвестицій на реалізацію спільних проектів, що 

представляють інтерес для обох сторін.

3. Фінансування спільної діяльності й взаєморозрахунки договірних сторін.

3.1.Фінансування спільних проектів, а також взаєморозрахунки між 
договірними сторонами за зроблені послуги здійснюються (за 
необхідності) окремим додатковим договором/угодою.

4. Відповідальні особи

Від ТДАТУ: Від ДП Ш П:
проректор з наукової роботи, професор заступник директора ДП «Науково- 
кафедри «Машиновикористання в інженерний центр матеріалів для
землеробстві» Володимир НАДИКТО зварювання та наплавлення Інституту

електрозварю-вання ім. Є.О. Патона 
НАН України» Олександр ІЛАРЮНОВ

5. Інші положення.

5.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання, діє протягом 5-ти 
років, при необхідності уточнюється й за узгодженням сторін продовжується або 
анулюється.
5.2. Будь які доповнення додатки або зміни до даного договору оформлюються у 
письмовому вигляді, підписуються обома сторонами в 2-х екземплярах і є його 
невід’ємними частинами.
5.3. Виконання окремих робіт і послуг у разі необхідності виробництва 
оформлюється додатковою угодою.
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