
ДОГОВІР дГ
N про співробітництво

м.Полтава “ 0 ^  Д а _ 2020 року

Дослідна станція лікарських рослин ІАЛ ПАЛИ, в особі директора Устнменка Олексія 
Васильовича, що діє на підставі Статуту ДСЛР ІАІТ НААН з однієї сторони, .а По.тіавська 
державна аграрна академія, (надалі -  ЛДАА) в особі ректора Аранчій Валентини 
Іванівни, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, надалі разом поіменовані як «Сторони», 
а кожна окремо -  «Сторона», уклали даний Договір про співпрацю (надалі т Договір), про 
нижченаведене:

1. Предмет договору
1.1, Сторони, які домовляються беруть на себе наступні зобов’язання:
Дослідна станція лікарських рослин ІАЛ НААН
• проводити спільні дослідження дикорослих та культивованих лікарських рослин:
• вивчати біологічні, фармакогностичні та фігохімічніособливості лікарських рослин, які 

використовуються гуманною, ветеринарною та народною медицинами га представляють 
спільний інтерес для обох сторін;

• здійснювати обмін науковою інформацією для спільних наукових, науково -методи чн их 
та навчальних розробок;

• залучати співробітників -установи до роботи у наукових, науково-практичних
конференціях, семінарах, симпозіумах, які представляють спільний інтерес для обох 
сторін; ’

•- спільно розробляти наукові, науково-методичні та навчальні посібники, підручники та 
іншу науково-методичну і навчальну літературу;

• надавати базу установи для навчального процесу: практичних занять, лекцій-екскурсій, 
тощо;,

• виготовляти ексикати гербаризованих лікарських рослин та взірці лікарської рослинної 
сировини та інший матеріал унаочнення для потреб навчального процесу (згідно 
наданого переліку за окремим договором):

Полтавська державна аграрна академія
• проводити спільні дослідження дикорослих та культивованих лікарських рослин;
• вивчати фармакогностичні та фітохімічні особливості лікарських рослин, які 

використовуються гуманною, ветеринарною та народною медицинами та 
представляють спільний інтерес для обох сторін;

• здійснювати обмін науковою інформацією для спільних наукових, науково- 
методичних та навчальних розробок;

• залучати викладачів, аспірантів магістрів та студентів до роботи у наукових, науково- 
практичних конференціях, семінарах, симпозіумах, які представляють спільний 
інтерес для обох сторін;

• спільно розробляти наукові, науково-методичні та навчальні посібники, підручники та 
іншу науково-методичну і навчальну літературу;

• ефективно використовувати надану навчальну бачу та навчально-демонстраційні 
матеріали для набуття студентами практичних умінь та навичок;

Кожне завдання спільних досліджень, що проводиться згідно укладеного договору 
супроводжується технічним завданням, які є невід’ємною частиною договору.
1.2. Обидві сторони мають право використовувати результати спільної науково-технічної 
розробки для власних потреб з науковою та навчальною метою. Право використання 
отриманих результатів науково-технічної роботи, виконаної згідно даного Договору, 
належить обом сторонам в повній мірі.



2. Порядок здачі та приймання робіт
2.1. Результати завершених робіт будуть використані у спільних наукових проектах, 
публікаціях, навчальному процесі, доповідях на наукових конференціях.

3. Інші умови
3.1 Розроблений згідно цього Договору науково-технічний продукт в рівній мірі є власністю 
обох сторін. При цьому кожна з сторін не має права передавати свої права власності третій 
стороні без письмової згоди іншої сторони. Використання науково-технічних розробок, які 
будуть створені у результаті співпраці, регулюється додатковими договірними документами.
3.2. В разі опублікування однією договірною стороною матеріалів, які є результатом 
виконання даного договору і предметом спільної інтелектуальної власності обох сторін, 
посилання на другу договірну сторону обов'язкове.
3.3. Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу і зберігаються
в обох сторін.

4. Форс-мажорні обставини
4.1.3а умов виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які не можливо на час 
підписання договору термін використання робіт відкладається на час дії цих обставин.
4.2.Сторона у якої існують обставини непереборної сили, повинна обов'язково повідомити 
іншу сторону про їх настання та припинення.

5. Термін дії договору
5.1.Договір набирає чинності з моменту підписання і діє протягом п’яти років та буде 
автоматично продовжений на наступні п’ятирічні періоди, якщо сторони не приймуть іншого
рішення.

. 6. Юридичні адреси та реквізити сторін
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