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Нацiональний унiверситет кЛьвiвська полiтехнiкa> MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
- Унiверситет) в особi проректора з науковоТ роботи I. В. ,Щемидова, що дiе на пiдставi
НаказУ J\Ъ 644-1-10 вiд 12.1I.2019, та Чорноморського нацiонального унiверситету iM. Петра
Могили в особi ректора унiверситету Л. П. Клименка, що дiе на пiдставi Статуту ЧНУ iM.
Петра Могили, разощ iMeHoBaHi як <Сторони>, уклаJIи цю Угоду про спiвпрацю (далi - Угоду)
про таке
(далi

1.

зАгАльнI положЕнIIя

1.1.Сторони керуIоться взаемною зацiкавленiстю в спiльному розвитку iхнього наукового

та iнновацiйного потенцiалу, в тому числi проведеннi спiльних наукових дослiджень.
1.2. Спiвпраця здiйснюеться на ocHoBi рiвноправностi, взаемноi вигоди, чесЕого дiлового
партнефства, а також пiдтримки взаемних дiлових KoHTaKTiB.
1.3. Щя Угода не накладае на iT Сторони жодних майнових i фiнансових зобов'яз€tнь, а
Також не ВстановJIюе }кодних обмежень ixHboТ саплостiЙностi та aBToHoMHocTi гrри здiйсненнi
ними cBoei статутноi дiяльностi.

угоди

2. прЕдмЕт
2.1. Предплетом угоди е органiзацiя партнерства та спiвпраця CTopiH.

2.2. Сторони домовились:

- брати Участь у спiльних наукових та iнновацiйних про€ктах, спрямованих на вирiшення

проблем, якi становJIять спiльний iHTepec CTopiH;
- спiльно виконувати науково-дослiднi роботи;
- проводити спiльнi HayKoBi та ocBiTHi зz}ходи;
- пiдвищрати квалiфiкацiю, проводити cTzDKyBaHH я NIя викладачiв CTopiH;
- здiйснювати обмiн iнформацiею, необхiдною для спiльноi дiяльностi CTopiH.
акту€rльних

3.

Форми спIвIIрАцI

3.1. Спiвпраця MirK Сторонаrrща здiйснюеться на ocHoBi цЁТ Угод" та/або iодатко"их угод
i договорiв, що укJIадаються мiж Сторонами на виконання цiеi Угоди.
3.2. ВиконаншI науково-дослiдних робiт у галузях передбачених цiею Угодою, ixцi
термiни i порялок розрахункiв мiж Сторонами визначаються окремими договорами.

4.

ПРАВА IНТЕЛЕКТУАЛЬIIОI ВЛАСНОСТI

4.1. Розподiл прав iнтелектуа-пьноi власностi, створених в результатi спiвпрацi CTopiH за
цiею Угодою, здiйснюеться в ко>IсrIому окремому випадку додатковими договорzll\{и, що
укладаються мiж Сторонами на виконання цiеi Угоди.

5.2. Bci змiни та доповнення до умов цiеi Угоди подtIються

пiдписом CTopiH.

б.

в пксьмовiй формi

за

зАключнI положЕння

6.1. Угода набирае чинностi з дати if пiдписання та дiятиме впродовж 5 (п'яти) poKiB.

6.2. Угода може бути припинена кожною зi CTopiH шJuIхом направленшя вiдповiдного
письмового повiдомлення. ,Щiя Угоди припиня€ться через 2 (два) мiсяцi з дати отримаЕня
письмового повiдомлення.
6.3. Угода укJIаденау двох примiрниках по одному дJuI коrIшоi Сторони, кожен з яких мае
однакову юридичну силу.
7.

ЮРИДИЧНI АДРЕСИ CTOPIH, ЩО ДОМОВЛЯЮТЬСЯ
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