
ДОГОВІР 

про науково-технічне співробітництво  

та організацію взаємовідносин 

 

м. Кременчук       02 вересня 2019 р. 

 

Лікарня відновного лікування (надалі іменується «Сторона 1») в особі головного лікаря  

Чипа Миколи Миколайовича, що діє на підставі положення, з однієї сторони, та Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського (надалі іменується  «Сторона 2») в 

особі Проректора Костіна Віктора Володимировича, що діє на підставі довіреності                               

№  32-10/1519 від 20.12.2018, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна 

окремо – «Сторона») уклали цей договір про науково-технічне співробітництво та організацію 

взаємовідносин (надалі іменується «Договір»), який включає наступні положення:  

 

1 Засади взаємовідносин 

1.1 У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони прагнутимуть будувати свої 

взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного. 

1.2 Сторони зобов'язуються спільно діяти на засадах взаємної вигоди для досягнення спільних 

наукових цілей у відповідності до статутних завдань та інтересів кожної із Сторін цього Договору. 

1.3 Для якнайшвидшого досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються 

обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, 

проводити спільні консультації і семінари, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові 

зв'язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів. 

1.4 Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво до 

дотримання лише наявних у ньому умов, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних 

заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх  зв’язків. 

1.5 Цей Договір є передумовою і підставою для укладання, якщо Сторони визнають за 

необхідне, конкретних договорів про форми та розміри участі Сторін у здійсненні спільних проектів 

(виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних робіт, поставки, позики 

(кредиту), про спільну діяльність тощо). 

2 Співробітництво в НДР 

2.1 Сторони цим Договором підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільна і 

погоджена реалізація Сторонами проектів у сфері науково-технічної діяльності, об'єднання зусиль 

задля проведення науково-дослідних робіт (створення нових методик, нових видів техніки, 

прогресивних технологій та інших видів наукової продукції). 

2.2 При необхідності та за умов двосторонньої згоди створюватимуть творчі колективи при 

кожній зі Сторін та спільні колективи, орієнтовані на виконання наукових робіт, передбачених 

додатковими угодами. 

2.3 Науково-практичні результати, отримані при виконанні спільних робіт, є виключною 

інтелектуальною власністю їх безпосередніх виконавців і можуть бути використані лише за їх 

відповідним дозволом. 

2.4 За результатами спільних робіт та при взаємній згоді Сторони готуватимуть та 

видаватимуть наукові статті, тези, монографії та інші види публікацій наукового характеру. 

3 Підготовка фахівців 

3.1 Лікарня відновного лікування зобов’язується: 

3.1.1 Прийняти студентів на практику згідно з навчальним планом спеціальності 227 – 

«Фізична терапія, ерготерапія»; створити необхідні умови для використання студентами програм 

практики. 

3.1.2 Призначити кваліфікованих спеціалістів від підприємства для безпосереднього 

керівництва практикою. 

3.1.3 Надати студентам і викладачам-керівникам від навчального закладу можливість 

користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою 

документацією, необхідною для виконання навчальних програм, яка не містить конфіденційних 

відомостей і комерційної таємниці. 

3.1.4 Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. 

3.1.5 Пропонувати теми дипломних, магістерських і дисертаційних робіт із проблематики 

підприємства. 



 


