
ДОГОВІР М||про спільну діяльність
між Інститутом телекомунікацій і глобального інформаційного простору

НАНУкраїнита Національним університетомхарчових технологій.
м. Київ «25 » рб/лькиА 3021 року
Їнституг телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН
України (м. Київ) в особі директора Трофимчука Олександра Миколайовича,
що діє на підставі Статуту, (Сторона 1) з одного боку, і Національного
університету харчових технологій (м.Київ) в особі ректора Шевченка
Олександра Юхимовича, щодіє на підставі Статуту, (Сторона2) з іншого боку,
уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
11. Сторони встановлюють між собою довгострокові відношення

співробітництва |з метою підвищення ефективності та|забезпечення
оптимальних результатів своєїдіяльності згідно питань, що відповідають їхнім
статутним завданням.

12. Сторони будуть здійснювати співробітництво за наступними
напрямками:
- організація ознайомчої, виробничої та інших видів практик для
здобувачівосвіти, що є невід'ємною складовоючастиною навчального процесу,
які будуть проводитись напідставі окремих угод;
-Ф допомогав проведенні спільних науково-експериментальних досліджень,
зборі інформаціїта матеріалів для написання бакалаврських, магістерських та
аспірантських робіт;
б участь у розробці ОНП для докторів філософії зі спеціальності 122
«Комп'ютерні науки»;
- роботанад спільними дослідницькими проектами;
- спільні публікації (тези доповідей, наукові статті у вітчизняних та
закордонних виданнях, патентита монографії);
- обмін науковою та науково-методичною літературою, проведення
наукових консультацій;
з взаємне запрошення представників обох сторін на конференці
семінари, наукові симпозіуми;
З допомогаУ підготовці наукових кадрів;
й проведення стажувань, тренінгів (виробничих, технологічних, науковихінавчальних).

13. При необхідності можливе співробітництво в інших напрямках, яке
буде здійснюватися шляхом підписання додатковихугод до цього договору

14. Сторони підтверджують своє прагнення щодокоректного плідного
співробітництва, яке грунтується на взаємній (повазі, взаємовигоді та
усвідомленості вагомості проблем, на вирішення яких воно спрямоване.
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1.5. За даним Договором не виникають жодні фінансові зобов'язання

між Сторонами.

2. Правата обов'язки сторін
2.1. Сторони не несуть відповідальності за зобов'язання однаодної, якщо

вонине пов'язанізі здійсненням діяльності, передбаченої Договором.
22. Кожназі сторін приймає на себе зобов'язання дотримуватися вимог

щодо використання переданої інформації та у разі пред'явлення вимого про
конфіденційність дотримуватися відповідноїугоди.

2.3. Питання, які пов'язані з виконанням цього Договору, вирішуються
шляхом перемовин Сторін та, при потребі, укладаннямвідповідних додаткових
угод. У випадках, не передбачених даним0Договором, сторони керуються
чинним законодавством України.

3. Інші умови договору договору
3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та є діє до

31 грудня 2021 року. Договір автоматично подовжується на наступний

календарнийрікза умови, щожодназі сторін не висловить заперечень
32. Кожна зі сторін може в односторонньому порядку припинити дію

Договору, повідомивши проце іншу сторону заздалегідь за 3 тижні
3.3. Усі спори, які виникають у процесі укладання, виконання та

розірвання цього Договору, вирішуються Сторонами відповідно до чинного
законодавства України.

3. Всі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними,
якщо вони виконані у письмовій формі та підписані уповноваженими
представниками обох сторін.

3.5. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, по

одному примірнику для кожноїзі сторін, та мають однакову юридичнусилу.
6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Інститут телекомунікацій і глобального Національний університет
інформаційного простору Національної Харчових технологій
академіїнаук України 01601, м. Київ-33,
03186, м. Київ, Чоколівський бульвар, 13||вул. Володимирська 68
Тел.: (044) 245 87 97 Тел. (044) 289-54-72,
Факс (044) 245 88 38 (044) 287-93-33
Ешаїї: Ештаї!: іпбо(дпий.еди ма
Директор, член-кор.НАН України, Ректор Націонадьного університету

дон, профілямиЗа 22


