
ДОГОВІР 
про науково-технічне співробітництво 

м. Запоріжжя « / Л 2020 р. 

Запорізький науково-дослідний центр механізації тваринництва ННЦ 

«ІМЕСГ» Національної академії аграрних наук України (далі - ЗНДЦМТ 

ННЦ «ІМЕСГ») у особі директора Парієва Андрія Олександровича, з однієї Сто-

рони, та Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмит-

ра Моторного (далі - ТДАТУ) у особі ректора Кюрчева Володимира Миколайо-

вича, з другої Сторони, уклали цей Договір про науково-технічне співробітництво 

в галузі досліджень та механізації енергоощадних технологічних процесів у тва-

ринництві. 

1 Загальні положення 

1.1 Цей Договір визначає загальну мету і напрями співпраці між Сторона-

ми. Договірні сторони вирішуватимуть загальні завдання в науково-дослідній ро-

боті у конкретно визначених напрямках із залученням окремих структурних під-

розділів своїх закладів (установ). 

1.2 Співпраця Сторін направлена на встановлення і здійснення організацій-

них та науково-технічних зв'язків між ЗНДЦМТ ННЦ «ІМЕСГ» і ТДАТУ в галузі аг-

роінженерних питань механізації енергоощадних технологічних процесів у тва-

ринництві. 

1.3 Сторони співпрацюють у питаннях створення науково-технічної про-

дукції, її виробничої перевірки, пропаганди, комерціалізації та широкого 

впровадження у виробництво. 

2 Права та обов'язки 

2.1 Договірні сторони, співпрацюватимуть в таких напрямах: 

- взаємна координація науково-дослідних робіт з визначеного напрямку; 

- обмін викладачами, науковими співробітниками, аспірантами, докторан-

тами з метою проведення науково-дослідної роботи. Витрати на проїзд бере на 



себе Сторона, яка відправляє, а Сторона, яка приймає, забезпечує проживання; 

- спільна організація, проведення і участь в Міжнародних наукових конфе-

ренціях, симпозіумах, семінарах; 

- можливість публікацій результатів наукових досліджень і навчально-

методичних матеріалів в наукових виданнях ЗНДЦМТ ННЦ «ІМЕСГ» і ТДАТУ. 

Безкоштовний обмін цими виданнями; 

- з метою виконання спільних науково-дослідних робіт Сторони домовля-

ються про взаємне безкоштовне використання відповідного устаткування. 

2.2 Сторони мають однакові права на результати спільної науково-

дослідної роботи (публікація, пропаганда, впровадження, комерціалізація та 

інше). 

2.3 Сторони зобов'язуються дотримуватися умов цього Договору і не 

передавати третій стороні результати спільної праці без взаємної згоди. 

З Взаємні розрахунки сторін 

3.1 Цей Договір не встановлює фінансових зобов'язань між Сторонами, 

що його уклали, але кожен партнер зобов'язується проявляти ініціативу для фі-

нансового забезпечення реалізації цього Договору. 

3.2 Проведення і фінансування відповідних власних науково - дослідних ро-

біт забезпечується кожною із Сторін, що уклали цей Договір. 

3.3 Сторони можуть залучати фінансову підтримку різних організацій, підп-

риємств, регіональних структур, а також Міжнародних фондів для проведення 

науково-дослідних робіт. 

3.4 Фінансування спільно виконуваних робіт за замовленням третіх 

сторін розподіляється між Сторонами пропорційно обсягам виконаних робіт. 

4 Строк дії договору та інші умови 

4.1 Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє 

до 31 грудня 2023 року. 

4.2 Цей Договір є рамковим і не заперечує укладення Сторонами окремих 



договорів у напрямі науково-дослідної та інших видів робіт і послуг. 

4.3 Обидві організації домовляються, що за бажанням однієї із Сторін роз-

ширити сферу наукових контактів чи співпраці в інших країнах із залученням за-

кладів вищої освіти, то жодна з них не повинна обмежувати інтереси іншої Дого-

вірної сторони, а за можливості - сприяти розширенню наукових контактів і спів-

праці. 

4.4 Договір може бути розірваний у випадку невиконання умов даного До-

говору або у випадку припинення необхідності у даному співробітництві. Якщо 

жодна із Сторін не виявить бажання Договір розірвати, то дія Договору продов-

жується на наступний дворічний період. 

4.5 Зміни і доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 

згодою Сторін і оформлюватися у вигляді додатку до цього договору, який є не-

від'ємною частиною Договору. 

Договір складено українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають од-

накову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 

Місцезнаходження та реквізити сторін 


