
ДОГОВІР 
про співробітництво

м. Умань

Київський національний торговельно-економічний університет (далі - КНТЕУ), в особі першого 
проректора Притульскої Наталії Володимирівни, що діє на підставі Статуту КНТЕУ з однієї Сторони, 
та Уманський національний університет садівництва (далі УНУС), в особі ректора Непочатенко 
Олени Олександрівни, що діє на підставі Статуту університету з другої Сторони, разом надалі - 
Сторони, уклали цей договір про творчу науково-технічну співдружність (далі - Договір) з теми 
«Управління безпечністю та якістю продуктів переробки плодів, овочів і грибів».

1. Предмет Договору
1.1. Співробітництво здійснюється на засадах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів з 
метою розширення та поглиблення змісту їх наукової, освітньої та практичної діяльності.

2. Загальні положення
2.1. Сторони на підставі вибору організаційних форм співробітництва здійснюють спільну діяльність 
за такими напрямками:
- зобов’язуються підтримувати контакти в науковій, методичній та навчальній роботі за темою;
- сприяти обміну досвідом між науковцями за темою.

3. Обов’язки сторін
3.1. Сторони зобов ’язуються:
3.1.1. Підтримувати зв’язки у сфері наукових досліджень за темою.
3.1.2. Організувати проведення наукових досліджень згідно спільно розроблених та узгоджених тем 
науково-дослідних робіт і навчальних робочих програм на базі лабораторії кафедри технології 
зберігання і переробки плодів та овочів.
3.1.3. Сприяти виконанню спільних науково-дослідних, науково-практичних, науково-просвітницьких 
робіт по впровадженню наукових розробок.
3.1.4. Обидві сторони мають рівні права у використанні результатів досліджень.

4. Взаємовідносини сторін
4.1. Кожна сторона може ініціювати нові форми співробітництва, які після обговорення з іншою 
Стороною, за письмовою домовленістю включаються до Договору.
4.2. Доповнення, зміни до Договору та конкретизація напрямів діяльності оформлюються 
додатковими угодами.

5. Строк дії Договору та порядок його розірвання
5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2022 року 
включно.
5.2. Договір може біти розірваний за згодою Сторін або за вимогою однієї із Сторін, при цьому про 
день припинення його дії Сторона повинна попередити іншу Сторону письмово за місяць до моменту
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ястичного припинення відносин з цим Договором.

6. Форма підведення підсумків співробітництва
6.1. Спільні публікації, доповіді та участь у науково-практичних конференціях.

7. Інші умови договору
7.1. Цей Договір укладено українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну 
силу, по одному для кожної зі Сторін.
7.2. Цей Договір, в залежності від змісту співробітництва Сторін, може бути доповнено або змінено.
7.3. Зміни та доповнення до цього Договору набувають чинності після їх оформлення в письмовому 
вигляді та їх підписання повноважними представниками Сторін.
7.4. Жодна із Сторін не може передавати свої права та обов’язки за цим договором третій особі без 
письмової згоди іншої Сторони.

8. Юридичні адреси та підписи Сторін

Уманський національний 
садівництва
вул.Інститутська, 1, м. Умань, 
Черкаська обл.

університет Київський національний торговельно' 
економічний університет
вул. Кіото, 19, м. Київ
02156

20305
Телефон: +38-04744-3-20-11 
Факс: +38-04744-3-20-41
Email: udau@udau.edu.ua
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