
договір ---------—------
про науково-технічне співробітництво 

« лр » С&, 2019 р. м. Івано-Франківськ

Національний університет водного господарства та 
природокористування, в особі ректора Мошинського Віктора Степановича, 
що діє на підставі Статуту, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України від 10.01.2017 №32, з однієї сторони, та Івано-Франківський 
національний технічний університет нафти і газу, в особі ректора 
Крижанівського Євстахія Івановича, який діє на підставі Статуту, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18.01.2019 
№ 43, з іншої сторони (у подальшому разом іменуються “Сторони”, а кожна 
окремо -  “Сторона”), усвідомлюючи виклики національній безпеці, 
економічному та соціальному розвитку держави, відзначаючи цінність та 
унікальність наявного наукового потенціалу та досвіду Сторін в проведенні 
наукових досліджень, відповідно до Законів України “Про вищу освіту”, “Про 
наукову та науково-технічну діяльність”, Цивільного кодексу України уклали 
даний Договір про науково-технічне співробітництво (далі -  Договір).

1. Предмет Договору
1.1 Сторони домовляються спільно співпрацювати без створення 

юридичної особи для досягнення певної мети відповідно до договору, що не 
суперечить чинному законодавству.

1.2 Співробітництво за цим договором здійснюється без об’єднання 
вкладів Сторін у вигляді грошових коштів, іншого майна.

1.3. За цим договором допускається об’єднання вкладів Сторін у вигляді 
наукових, професійних та інших знань', навичок і вмінь, а також ділової 
репутації та ділових зв’язків.

1.4. Метою науково-технічного співробітництва є:
- підвищення рівня наукових досліджень відповідно до загальносвітових 

стандартів;
- проведення спільних наукових досліджень в інтересах національної 

безпеки та оборони, економіки України;
- проведення спільних наукових семінарів, конференцій;

•  • • •  • •  •- проведення заходів популяризації вищої освіти, досягнень наукових 
шкіл Сторін,

- проведення заходів патріотичного виховання студентської молоді;
- обмін досвідом впровадження інноваційних технологій в освітній 

процес;



- інформаційна підтримка наукової роботи Сторін, публікація результатів 
наукових робіт у виданнях Сторін на безоплатній основі на умовах взаємного 
обміну;

- експертне оцінювання наукової та науково-технічної продукції.

2. Взаємні зобов'язання сторін
Для досягнення мети за цим Договором Сторони зобов’язуються:
2.1. Робити внесок у співпрацю у формі наукових, професійних та інших 

знань, навичок і вмінь, ділової репутації та ділових зв’язків.
2.2. На письмовий запит іншої Сторони надавати протягом 15 днів 

інформацію про хід виконання співробітництва.
2.3. Обмінюватись наявною інформацією з предмету Договору.
2.4. Періодично проводити консультації на рівні деканів факультетів 

(директорів навчально-наукових інститутів) та завідувачів кафедр щодо 
удосконалення науково-технічного співробітництва.

3. Термін дії Договору
3.1. Термін дії Договору - 5 років, який починає діяти з моменту його 

підписання обома Сторонами.
3.2. Дія Договору автоматично продовжується на визначений у п. 3.1 строк 

у разі відсутності заяви про його розірвання.
3.3. Продовження або припинення дії Договору може бути здійснено за 

взаємною згодою Сторін з оформленням відповідної додаткової угоди.
3.4. Сторони мають право на одностороннє розірвання Договору шляхом 

письмового повідомлення іншої Сторони у ЗО денний термін.

4. Вимоги щодо забезпечення режиму конфіденційності
Ступінь конфіденційності і гриф обмеження доступу до результатів 

наукових робіт визначаються відповідно до вимог законодавства.

5. Форс-мажор
5.1. Сторони домовились, що під форс-мажорними обставинами 

(обставинами непереборної сили) вони розуміють надзвичайні та невідворотні 
за даних умов обставини, які об’єктивно унеможливлюють виконання 
зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.

5.2. У разі існування форс-мажорних обставин (обставин непереборної 
сили) понад трьох місяців, будь-яка Сторона вправі в односторонньому порядку 
відмовитися від цього Договору.
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6. Інші умови

6.1. Договір може коригуватися й уточнюватися за взаємною згодою 
Сторін.

6.2. Сторони підтверджують, що вони повідомлені про свої права 
відповідно до ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”.

6.3. Договір укладено українською мовою в двох примірниках, що мають 
однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.

6.4. Підписання зазначеного Договору не несе за собою будь-яких 
зобов’язань фінансового або майнового характеру.

6.5. Цей Договір не є перешкодою для взаємодії сторін з третіми особами 
або організаціями.

6.6. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні у тому 
випадку, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими 
представниками Сторін.

7. Реквізити і підписи Сторін:

Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу 
76019, м. Івано-Франківськ, 
вул. Карпатська, 15.
Тел.(0342)72-47-16
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Національний університет 
водного господарства та 
природокористування
33000, м. Рівне, 
вул. Соборна, 11 
Тел. (0362) 63-32-09
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