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м. Кам'янець-Подільський

Подільський державний аграрно-технічний університет (ПДАТУ) в
особі ректора, професора Іванишин Володимира Васильовича, який діє на
підставі статуту ПДАТУ з одного боку і директора
Інституту
біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, професора Роїка
Миколи Володимировича з другого боку, уклали даний договір про
наступне:

1. Предмет договору
Сторони здійснюють спільну діяльність з питань:
.
. . 1. проведення наукових досшджень;
- оргаюзац�я
- підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
Сторони володіють рівними правами щодо питань обумовлених даним
договором.
Розбіжності, що виникають між сторонами при виконані договору,
розглядаються керівниками сторін або уповноваженими особами.

2. Права сторін
Сторони вправні вносити пропозиції щодо напрямків спільної діяльності,
вибору виконавців, напрямків тематики наукових досліджень, тощо.
Сторони вправі в односторонньому порядку розривати даний договір,
якщо не виконуються його умови, попередивши іншу сторону в 1 О - денний
термш.

З. Обов'язки сторін

.

Сторони при виконанні умов даного договору зобов'язуються:
.
.
.
.
.
оргаНІзовувати 1 проводити СПІЛЬНІ наукою дослщження;
організовувати спільні наукові конференції, семінари, тощо;
приймати участь в розробці 1 написанНІ сПІльних наукових 1
методичних матер�ашв;
приймати участь в навчаннях здобувачів вищої освіти, оргаНІзованих
кафедрою енергозберігаючих технологій та енергетичного менеджменту
Подільського державного аграрно-технічного університету;
надавати можливість підвищення кваліфікації співробітникам;
При виконанні умов даного договору обидві сторони зобов'язуються:
.
. .
.
.
шщ1ювати 1 проводити сшльНІ наукою досшдження;
приймати участь в організації і проведені спільних наукових і науково
практичних семінарів і конференцій;
надавати інформацію про проведення наукових і науково-практичних
заходш;
приймати участь в розробці і написанні спільних науково-методичних
матер1алш;
надавати можливість підвищення кваліфікації викладачам.
Сторони можуть брати на себе інші зобов'язання, не передбачені умовами
даного договору, шляхом обумовлення 1х письмовими додатками
(протоколами, актами) до даного договору.

4. Відповідальність сторін та вирішення спорів
4.1. Спори, що можуть виникнути з приводу невиконання чи неналежного
виконання умов даного договору, вир1шуються за згодою сторін або в
порядку, передбаченому діючим законодавством.

5. Термін чинності договору
Даний договір укладений терміном 5 років.
Термін чинності даного договору починається з моменту його підписання
сторонами.
Даний договір укладено у чотирьох примірниках, які мають однакову
юридичну чинність і зберігаються:
- два вПДАТУ
- два в ІБКіЦБ НААН

б. Реквізити сторін та підписи
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