ДОГОВІР №
про науково-технічне співробітництво
« /0

»

2019 р.

м. Дніпро

Полтавська державна аграрна академія (далі ПДАА), в особі ректора
академії Аранчій Валентини Іванівни, що діє на підставі Статуту, з однієї
сторони та Дніпровський державний аграрно-економічний університет (далі
ДДАЕУ), в особі ректора університету Кобець Анатолія Степановича, що діє
на підставі статуту з іншої сторони (разом іменуються «Сторони», а кожна
окремо - «Сторона»), враховуючи взаємну зацікавленість у співпраці,
прагнучі розширити та зміцнити співробітництво працівників науки, освіти і
бізнесу, керуючись чинним законодавством України, уклали цей Договір про
наступне.
1. М ета та предмет договору
Метою
договору
є здійснення
спільного
науково-технічного
співробітництва із залученням осіб, що працюють і навчаються в ПДАА та
ДДАЕУ, в галузі фізіології продуктивних тварин.
Предметом договору є дії Сторін відповідно до характеру Договору
науково-технічного співробітництва між ПДАА та ДДАЕУ.
2.
Напрями співробітництва
Напрями співробітництва спрямовані на вирішення актуальних проблем
у галузі тваринництва та здійснюються у відповідності до чинного
законодавства України (ЗУ «Про наукову та науково-технічну діяльність»,
«Про вищу освіту», «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та
ін.)
3.
Принципи співробітництва
3.1
Сторони здійснюють співробітництво в рамках цього Договору
відповідно до вимог чинного законодавства України, в межах їх повноважень,
керуючись принципами рівноправності та захисту інтересів один одного.
3.2 Сторони оперативно і комплексно використовують свої
потенціали при виконанні спільних дій, передбачених даним Договором.
3.3 Сторони призначають відповідальних за виконання Договору для
контролю та вирішення поточних питань:
від ПДАА - завідувач кафедри технології виробництва продукції
тваринництва, проф. Шостя А. М.
від ДДАЕУ - завідувач кафедри фізіології та біохімії с.-г. тварин,
науковий керівник науково-дослідної лабораторії з гумінових речовин ім.
проф. Л.А. Христєвої проф. Степченко Л.М.
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4. Обов'язки і права Сторін
даний Договір, Сторони приймають

Укладаючи
на себе такі
зобов’язання.
4.1 ПДАА:
- застосовувати кормові добавки та препарати гумінової природи, що
отримані та апробовані у науково-дослідній лабораторії з гумінових речовин
ім. проф. Л.А. Христєвої під керівництвом проф. Степченко Л.М., та надавати
інформацію щодо ефективності їх використання при вирощування свиней;
- приймати участь у спільних дослідженнях;
- дотримуватися техніки безпеки та правил користування лабораторним
обладнанням;
- згідно законодавства щодо інтелектуальної власності зазначати участь
ДДАЕУ у науково-господарських експериментах у публікаціях за
результатами сумісних досліджень.
4.2
ДДАЕУ:
надавати кормові добавки та препарати гумінової природи з
зазначенням якісних та кількісних характеристик їх складу. Приймати участь у
спільних дослідженнях.
дотримання
техніки
безпеки
та
правил
користування
лабораторним обладнанням;
згідно законодавства щодо інтелектуальної власності зазначати
участь ПДАА у науково-господарських експериментах у публікаціях за
результатами сумісних досліджень.
При виконанні умов договору, Сторони мають наступні права
4.3
ПДАА:
4.3.1 Залучати осіб із числа співробітників ПДАА та осіб, які
навчаються в університеті, до виконання робіт за спільними проектами.
4.3.2 Контролювати процес виконання науково-дослідних робіт.
4.3.3 Перевіряти стан приміщень, наявність та стан обладнання,
що використовується, тощо.
4.4
ДДАЕУ:
4.4.1 Залучати осіб із числа співробітників ДДАЕУ та осіб, які
навчаються в університеті, до виконання робіт за спільними проектами.
4.4.2 Контролювати процес виконання науково-дослідних робіт.
4.4.3 Перевіряти стан приміщень, наявність та стан обладнання,
що використовується, тощо.
5. Очікувані результати
За підсумками спільної роботи, що обговорена у даному договорі про
науково-технічне співробітництво, буде доведена доцільність та ефективність
застосування біологічно активних добавок та препаратів гумінової природи
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при вирощуванні свиней та розроблені методи кормової корекції якості
спермопродукції у кнурів-плідників.
По закінченню терміну договору результати оформляються науковотехнічним звітом, що затверджується обома сторонами.
При оформленні результатів досліджень у вигляді статей, ТУ, ДСТУ,
патентів, рекомендації та впровадження результатів досліджень за темою,
незалежно від місця і строку, відображення авторства обох сторін та частки їх
участі у роботі є обов’язковим.
Відповідальними виконавцями по виконанню цього договору
призначаються:
від ПДАА - завідувач кафедри технології виробництва продукції
тваринництва, проф. Шостя А. М.
від ДДАЕУ - завідувач кафедри фізіології та біохімії с.-г. тварин,
науковий керівник науково-дослідної лабораторії з гумінових речовин ім.
проф. Л.А. Христєвої проф. Степченко Л.М.
Кошти.
Сторони, що домовляються, виконують роботу, передбачену цим
договором, за рахунок власних коштів без взаємних фінансових розрахунків.
6. Строк дії договору
6.1. Цей договір вважається укладеним і набуває чинності з моменту
його підписання Сторонами та скріплення їх печатками.
6.2. Цей договір укладений і діє з 12.06.2019 р. до 31.12.2020 року.
6.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього
Договору.
6.4. Дія цього Договору може бути припинена за заявою однієї із
Сторін, у разі невиконання другою Стороною своїх зобов’язань. У даному
випадку всі невигідні наслідки дострокового розірвання Договору,
покладаються на винну Сторону.
7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх договірних
зобов'язань, у тому числі, порушення термінів дії цього Договору, Сторони
несуть відповідальність відповідно до вимог чинного законодавства України.
7.2
У
разі
завдання
шкоди майну
Сторін,
що
спільно
використовується при виконанні цього Договору, Сторона, з вини якої
заподіяна шкода, зобов'язана відшкодувати завдані збитки (полагодити за
власні кошти пошкоджене майно або придбати нове, тощо) протягом строку,
що є необхідним та достатнім для відшкодування у даному конкретному
випадку.
Заподіяна шкода відшкодовується винною Стороною у термін до ЗО
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календарних днів, з дня пред'явлення письмової вимоги щодо відшкодування
збитків іншою Стороною.
8.
Порядок вирішення спорів
8.1
Усі спори та розбіжності щодо виконання цього Договору
вирішуються шляхом переговорів.
8.2
У разі, якщо спори та розбіжності не будуть врегульовані шляхом
переговорів між Сторонами, вони підлягають вирішенню в судовому порядку,
відповідно до чинного законодавства України.
9.
Інші умови
9.1
Даний договір не обмежує прав Сторін щодо застосування ними
інших форм співробітництва і не підміняє їх.
9.2
Умови цього договору можуть бути змінені за взаємною згодою
Сторін, шляхом оформлення Додаткової угоди.
9.3
Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов’язання за
даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони
Договору.
9.4
Даний Договір має відношення лише до взаємодії Сторін у сферах
науки і освіти.
9.5
У випадку виникнення майнових стосунків укладаються окремі
договори.
9.6
У випадку створення об’єктів інтелектуальної власності за
результатами спільної діяльності укладається окрема угода про розподіл
майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності.
9.7
Сторони покладають відповідальність за виконання вимог техніки
безпеки, пожежної безпеки та інших вимог щодо проведення науководослідної та навчальної роботи на площах ПДАА та ДДАЕУ на керівників
окремих проектів, що будуть виконанні в межах даного Договору. Загальний
контроль з цих питань покладається на службу охорону праці ПДАА та
ДДАЕУ.
9.8
Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках
українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному для
кожної зі Сторін.
9.9
У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України.
9.10 Після підписання цього Договору, всі попередні по ньому:
листування, угоди і протоколи про наміри з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
9.11 Додаткові угоди та додатки до даного Договору являються його
невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у
письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.
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10.

Юридичні адреси і підписи Сторін

Полтавська державна аграрна
академія (ПДАА)
36003, м. Полтава,
вул. Сковороди 1/3.
тел. +380 532 500273
факс:+380 532 500273
E-mail: pdaa@pdaa.edu.ua

Дніпровський державний
аграрно-економічний університет
вул. Сергія Єфремова, 25
м. Дніпро, 49027
тел .(056) 744-81-32
факс: (056) 744-08-67
E-mail: info@dsau.dp.ua

Ректор Полтавської державної
аграрної академії (ПДАА),
професор

Ректор Дніпровського державного
аграрно-економічного
університету (ДДАЕУ),
професор

А. С. Кобець

Узгоджено:
Начальник НДЧ
_

ь-

Начальник НДЧ
Яснолоб І.О.

Ситник С.А.

—
Головний бухгалтер
III

—
Начальник юридичного відділу
Коляденко

І

IIII

_______ Щабельська С.В.

ІГ

Начальник юридичного відділу
2___ Пастернак Л.Ф.
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КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РО БІТ
№
з/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Найменування робіт
Підготувати кормові добавки
гумінової природи. Формування
груп аналогів кнурів-плідників за
якістю спермопродукції.
Встановити біологічну активність
кормових добавок гумінової
природи за тестами.
Визначити ефективність
застосування кормових добавок
гумінової природи на кількісні та
якісні показники
спермопродукції.
Встановити показники, що
характеризують формування
прооксидантно-антиоксидантного
гомеостазу у кнурів-плідників в
умовах теплового стресу.
Визначити морфо-функціональні
характеристики сперміїв кнурівплідників за дії кормової добавки
гумінової природи.
Підготувати спільні статті до
фахових видань України, щодо
ефективності використання
кормової добавки гумінової
природи на якість
спермопродукції у кнурівплідників.
Підготувати Патент, щодо
ефективності використання
кормової добавки гумінової
природи на якість
спермопродукції у кнурівплідників.
Підготовка та оформлення звіту

Строк виконання

червень 2019 р.

Виконавець
Степченко Л.М.,
Платонова Т.С.,
Павлова І.В.

Степченко Л.М.,
червень Платонова Т.С.,
вересень 2019 р.
Галузіна Л.І.
Степченко Л.М.,
Платонова Т.С.,
липень Галузіна Л.І.,
вересень 2019 р.
Шостя А.М.,
Павлова І.В.
вересень жовтень 2019 р.

Шостя А.М.,
Павлова І.В.

Шостя А.М.,
Степченко Л.М.,
жовтень
лисі опал 2019 р. Павлова І.В.
Галузіна Л.І.
Степченко Л.М.,
Шостя А.М.,
листопад 2019 р.
Галузіна Л.І.,
- грудень 2020 р.
Павлова І.В.,
Платонова Т.С.
Степченко Л.М.,
Шостя А.М.,
листопад 2019 р.
Галузіна Л.І.,
- грудень 2020 р.
Павлова І.В.,
Платонова Т.С.
грудень 2020 р.

Шостя А.М.,
Степченко Л.М.

