ДОГОВІР
про науково-технічне співробітництво
м.Суми

14

травень 2008

Ректор СумДУ іменований надалі «Сторона-1» в особі ректора проф. Васильева Л.В..
діючого на підставі Накачу Міністра Освіти та Пауки України, з однієї сторони та ректора
У Д Х Т У , іменований надалі «Сторона-2» в особі ректора проф. Ьурмістра N4.В., діючого на
підставі Наказу Міністра Освіти та Науки України та особи, що представляють інтереси зі
( т о р о п и - ! - зав. кафедрою «Прикладна екологія» проф. Пляцук Л.Д., зі Сторони-2 - зав.
кафедрою «Технічна електрохімія» проф. Кошель М.Д. підписати даний Договір (дапі-Договір)
про спільну науково-технічну діяльність, без створення юридичної особи, про наступне:
!. Сторони за цим договором з о б о в ' я з у ю т ь с я шляхом своїх творчих зусиль, наукових
напрацювань, власності, що належить Сторонам, на відповідних правових засадах сумісно діяти
для створення нових видів техніки та прогресивних технологій, на базі отриманих наукових
дослідів.

2. Сторони зобов'язуються спільно діяти на засадах взаємної вигоди для досягнення
спільних наукових, господарських цілей у відповідності до завдань та наукових, економічних
інтересів кожної зі Сторін цього Договору.

3. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони прагнутимуть будувати свої
взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

4. У випадку необхідності Сторони забезпечуватимуть взаємне фінансування спільних
проектів на безоплатній та безпроцентній основі, заключать спільні науково-господарські
договори. Розподілення долі участі та фінансування визначаються додатковими д о г о в о р а м и .

5. Для якнайшвидшого досягнення цілей Сторони зобов'язуються обмінюватися наявною у
їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, проводити спільні
консультації, семінари, конференції, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові
зв'язки троими особами й інформувати один одного про результати подібних контактів,

6. З метою розширення та стимулювання наукової студентської роботи Сторони
зобов язуютоС^ за згодою надавати базу практики, можливості роботи на науковому
лабораторному устатк>ванні, проводити проблемні лекції, звіти аспірантів по сумісній роботі.

?. Цей Договір f передумовою і підставою для укладання, якщо Сторони визнають за
необхітне, конкретних договорів (на виконання науково-дослі дпнх. дослідне -коне І рукторських
технологічних роої» тощо).

ч

8. Д< ходи отримані в результаті спільної діячьпості та ділового співробітництва,
розподіляються в кожному окремому випадку за домовленістю Сторін. Кожна сторона
самостійно визнана* напрямок використання своєї частки прибутку, отриманого від смільної
діяльності.
'). Цеп Договір укладається на нсвизначепий строк, на увесь час. протягом якого Сторони
галичі а: п мутися зацікавленими у подовженні спільної дїяльнос ті.

К). Договір не с попереднім у розумінні ст. 635 Цивілі>иого кодексу України га ст. 1 88
Господарського кодексу України і не покладає на Сторони юридичних о б о в ' я з к і в .

1 І. Зміни до Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється
додатковою угодою до цього Договору.

і 2. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво до
дотримання л и ш е наявних у пій умов, підтримувати ділова контакти та вживати всіх необхідних
заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх наукових, комерційних зв'язків.
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