
ДОГОВІР №
про наукову співпрацю між навчально-науковим підрозділом 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка та ДУ 
«Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної Академії наук України»

від _11__січня 2021 р.

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка в особі 
ректора Лянного Юрія Олеговича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, таДУ 
«Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної Академії наук України» в
особі директора Блюма Ярослава Борисовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони 
(надалі в тексті при спільному згадуванні -  Сторони) уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Сторони, в рамках статутної діяльності навчально-наукового підрозділу -  

природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка і Лабораторії екстракції рослинної сировини та біоконверсії 
здійснюють співпрацю відповідно до своїх цілей, що включають:

- надання консультаційної допомоги з актуальних напрямків природничих наук, 
впровадження результатів досліджень з урахуванням досягнень науки і техніки;

- розвиток, популяризацію і поширення природничо-наукових знань;
- співпрацю у фундаментальних наукових дослідженнях (в якості взаємного обміну 

науковими експертами та консультантами з відповідної проблематики);
- створення наукової та методичної продукції (монографій, науково-методичних 

посібників, довідників тощо), обмін інформацією, довідковими матеріалами;
- участь в апробації, рецензуванні та впровадженні у практику наукових, навчальних 

і методичних матеріалів, науково-методичних досліджень;
- публікацію результатів спільних досліджень та участь у заходах у режимі, який не 

порушує інтереси основної діяльності Сторін (організація конференцій, «круглих» столів, 
семінарів, участь у дослідницьких проектах, грантах тощо);

- проведення апробації положень і матеріалів, розроблених згідно з програмами 
та методиками інноваційних науково-дослідницьких робіт;

- організація підвищення кваліфікації (стажування) викладачів та науковців;
- виконання інших функцій, які відповідають меті та завданням діяльності Сторін 

та не суперечать чинному законодавству України.
1.2. Укладенням цього Договору Сторони підтверджують повне взаєморозуміння 

у питаннях, які порушені в ньому.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Сторони цим Договором підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає 
спільна та погоджена реалізація проектів у сфері науково-педагогічної діяльності, 
об’єднання зусиль для створення нових видів знань і прогресивних технологій.

2.2. Сторони зобов’язуються спільно діяти на засадах взаємної вигідності 
для досягнення спільних цілей відповідно до статутних завдань кожної зі Сторін.

2.3. У випадку необхідності Сторони можуть виконувати спільні фінансовані проекти 
за окремими угодами. Для якнайшвидшого досягнення цілей, Сторони зобов’язуються 
обмінюватися наявною інформацією, проводити спільні консультації і семінари.

2.4. Цей Договір є передумовою та підставою для укладання, у разі необхідності, 
конкретних договорів на проведення науково-дослідних чи інших робіт.



3. ФІНАНСОВІ УМОВИ
3.1. Договір не накладає на Сторони будь-яких фінансових зобов’язань.
3.2. Кожна Сторона повністю несе витрати по виконанню прийнятої на себе частини 

робіт відповідно до робочих планів спільної діяльності.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Цей Договір вступає в силу з дати його підписання обома Сторонами.
4.2. Термін дії Договору до «31» грудня 2023 року. Якщо за один місяць до закінчення 

терміну дії Договору, жодна із Сторін у письмовій формі не заявить про його розірвання, цей 
Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Дія Договору припиняється:
- за згодою обох Сторін;
- якщо виконання стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку 

з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо 
спільної діяльності, і будь-яка зі Сторін не погоджується із внесенням змін до Договору;

- з інших підстав, передбачених чинним законодавством України.
5.2. Цей Договір може бути змінено та доповнено за письмовою згодою Сторін, 

а також в інших випадках, які передбачені чинним законодавством України.
5.3. Жодна зі Сторін не має права передавати права та обов’язки за цим Договором 

третій стороні без отримання письмової згоди іншої Сторони
5.4. Цей Договір складений українською мовою в двох примірниках (по одному 

для кожної зі Сторін), тексти мають однакову юридичну силу.
5.5. Відповідальними за організацію та виконання Договору зі сторони Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка є декан природничо- 
географічного факультету Л. П. Міронець, зі сторони ДУ «Інститут харчової біотехнології та 
геноміки Національної Академії наук України» -  завідуючий Лабораторії екстракції 
рослинної сировини та біоконверсії В.Ю. Барштейн.

Відповідальний за організацію 
та виконання Договору, к.пед.н.

Відповідальний за організацію 
та виконання Договору, к.т.н.

Міронець Л. П. Барштейн В. Ю.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Сумський державний 
педагогічний університет 
імені А. С. Макаренка,
40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, 
тел.: (0542) 68-59-02; факс: (0542) 22-15-17 
Е-таі1: гесїог@5зри.ес1и.иа

ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки 
Національної Академії наук України»

04123, м. Київ, вул. Осіповського, 2а,
тел.: (044) 434-37-77
Е-шаіІ: оШсе.і1Ь§@паз.§оу.иа

Т.в.о. ДУ «Інститут 
геноміки 
к.ф.-м.

біотехнології та 
наук України»,

Шульга


