
Договір
про співробітництво та організацію взаємовідносин

м. Київ " К гУ Ж к,*  2019 р.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. 
Ґжицького (далі -  Сторона 1), в особі Ректора Стибеля Володимира Володимировича, що діє 
на підставі Статуту з однієї сторони, та Бюджетна установа «Методично-технологічний центр з 
аквакультури», (далі -  Сторона 2), в особі директора Шарила Юрія Євгенійовича, що діє на
підставі Положення, з другої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна 
окремо -  «Сторона») уклали Договір про співробітництво та організацію взаємовідносин (надалі 
іменується «Договір») про таке:

1. Загальні положення
1.1. Сторони зобов’язуються співпрацювати за напрямами проведення спільних заходів у 

сфері розвитку української аквакультури; обмін професійним досвідом; обмін інформацією 
щодо сталого розвитку аквакультури; провадження спільних наукових досліджень; 
впровадження наукових розробок; спільна організації конференцій, наукових семінарів; взаємна 
підтримка діяльності, яка спрямована на розвиток обох установ.
1.2. Сторони зобов’язуються спільно діяти на засадах взаємної вигоди для досягнення спільних 
цілей у відповідності до поставлених завдань кожної із Сторін цього Договору.
1.3. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони прагнутимуть будувати свої 
взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

2. Обов’язки Сторін
2.1. Сторони зобов’язуються:

- сприяти обміну досвідом в сфері аквакультури;
об’єднати зусилля стосовно створення виробничо-наукової рециркуляційної 

аквакультурної системи;
- сприяти співпраці в аспекті проведення семінарів, круглих столів та конференцій.

2.2. Відповідальною за співробітництво та організацію взаємовідносин зі Сторони 1 є заступник 
завідувача кафедри водних біоресурсів та аквакультури, доцент Пукало П.Я.
2.3. Відповідальним за співробітництво та організацію взаємовідносин зі Сторони 2 є перший 
заступник директора Бюджетної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури» -  
М О Федоренко.

3. Взаємні розрахунки Сторін
3.1. Сторони забезпечуватимуть виконання спільних проектів на безоплатній основі.
3.2. Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У випадку необхідності 
фінансування спільних проектів між Сторонами укладаються відповідні договори.

4.Строк дії Договору та інші умови
4.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до «31» грудня 2022 року.
4.2. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що оформляється 
додатковою угодою до цього Договору.
4.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені їх печатками.
4.4. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво до 
дотримання лише наявних у ній умов і вживати всіх необхідних заходів для забезпечення 
ефективності та розвитку їх зв ’язків.
4.5. Всі спори між Сторонами, що можуть виникнути при виконанні Договору або у зв ’язку з 
ним, вирішуються шляхом переговорів відповідно до чинного законодавства України
4.6. Договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін.
4.7. Договір складено українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, що мають



однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної Сторони.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

СТОРОНА 1 СТОРОНА 2
Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького,
79010, м. Львів, вул. Пекарська 50, 
р/р 35223298002642 
ГУ ДКУ у Львівській обл.,

Бюджетна установа «Методично- 
технологічний центр з аквакультури» в\
Тургенєвська, 82а, м. Київ, 04050 
ГУ ДКСУ у  м. Києві, код ЄДРПОУ 
38977322
р/р 35216081087287, М ФО 820172



ДОГОВІР 
про співпрацю

м. Львів '4 ^ 1 ________ 0%  2019 п.

ТзОВ „Карпатський водограй”, (надалі -  «Товариство») в особі директора Габуди Олега 
Андрійовича, який діє на підставі статуту, з одного боку, та Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, (надалі -  «Навчальний заклад»), в 
особі ректора, який діє на підставі статуту, з іншого боку, надалі разом поіменовані як «Сторони», а 
кожна окремо -  «Сторона», уклали даний Договір про співпрацю (надалі - Договір), про 
нижченаведене:

1. Предмет Договору

1.1. Відповідно до умов даного Договору Сторони зобов’язуються співпрацювати у галузі 
навчання, виховання, професійної підготовки громадян України з метою поліпшення якості 
підготовки, закріплення їх знань та практичного застосування здобутих знань на виробництві.

2. Н апрям ки можливої співпраці

2.1. Надання стипендій та грантів Товариства студентам навчального закладу.
2.2. Програми стажування та практик для студентів Навчального закладу в юридичних особах, 

афілійованих з Товариством.
2.3. Підтримка Товариством конференцій семінарів та інших подій, що відбуваються у 

Навчальному закладі.
2.4. Проведення Товариством акцій, та інших заходів для студентів Навчального закладу (в тому 

числі, проведення лекцій, семінарів, навчань за участю спеціалістів Товариства тощо).
2.5. По можливості, удосконалення матеріально-технічної бази Навчального закладу 

Товариством.
2.6. Участь представників Товариства у формуванні тем курсових та дипломних робіт, програм 

практик та окремих курсів.

3. Зобов’язання Н авчального закладу

3.1. Н авчальний заклад зобов'язується:
3.1.1. Назначити контакту особу(особи), яка буде відповідальна за комунікації з Товариством 

та надання Товариству необхідної інформації.
3.1.2. На запит Товариства, надавати інформацію про студентів.
3.1.3. Надавати Товариству інформацію про навчальні плани Навчального закладу, програми 

практик та іншу релевантну інформацію.
3.1.4. Сприяти Товариству у проведенні обумовлених цим Договором заходів із студентами 

Навчального закладу.
3.1.5. Дотримуватись умов, що ставляться Товариством щодо кожного виду співпраці, у тому 

числі дотримуватись положень про порядок проведення: конкурсів на отримання 
грантів та стипендій, практик та стажувань, інших видів співпраці. Положення 
надаватимуться Товариству та погоджуватимуться спільно Товариством та Навчальним 
закладом.

4. Зобов’язання Товариства

4.1. Товариство зобов’язується:
4.1.1. Назначати контактну особу (особи), яка буде відповідальна за комунікації з 

Навчальним закладом та надання Навчальному закладу необхідної інформації.
4.1.2. Надавати Навчальному закладу інформацію про Товариство, окрім тієї, що є 

конфіденційною.
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4.1.3. Надати та погодити спільно із Навчальним закладом положення про порядок 
проведення: конкурсів на отримання грантів та стипендій, практик, стажувань та інших 
видів співпраці.

4.1.4. Дотримуватись умов, що ставляться Товариством щодо кожного виду співпраці, у тому 
числі дотримуватись положень про порядок проведення: конкурсів на отримання 
грантів та стипендій, практик та стажувань, інших видів співпраці. Положення 
надаватимуться Товариству та погоджуватимуться спільно Товариством та Навчальним 
закладом.

5. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів.

5.1. Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках даного Договору в межах прийнятих 
на себе зобов'язань і в порядку передбаченому законодавством України.

5.2. Усі спірні питання, які виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів з 
урахуванням прав та інтересів Сторін.

6. Ін ш і ум ови.

6.1. Хід та результати виконання цього Договору розглядаються щорічно на спільному засіданні 
представників Навчального закладу та Товариства.

6.2. Перелік видів співпраці й обов'язків сторін не є вичерпним і може бути доповнений або 
переглянутий за згодою сторін, що оформляється додатковими угодами до Договору.

6.3. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 
та скріплення підписів печатками.

6.4. Термін дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.3. цього 
Договору та діє протягом 5 років.

6.5. Кожна із Сторін за власним бажанням може розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за ЗО календарних днів до 
дати, з якої пропонується припинити Договір.

6.6. Зміни і доповнення до цього Договору, а також всі додаткові угоди, Додатки до нього 
вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані 
уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками.

6.7. Сторони погодили, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація і відомості, які 
стосуються Договору та стали відомі в процесі його виконання, є конфіденційними і не 
можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони 
Договору, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, 
документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а 
також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, -  по 
одному для кожної із Сторін.

7. Місце знаходження, реквізити та підписи Сторін. 

ТОВАРИСТВО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ТзОВ „Карпатський водограй” 
8 1100, Львівська обл„ 
м. Пустомити, 

вул. Ставкова, 60,

Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького, 
79010, м. Львів, 
вул. Пекарська 50,

.... : р/р35223298002642 
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ДОГОВІР 
про співпрацю

"__ ' С Ш _  2<УІ9р.

_ _ ____________ , (надалі -  «Товариство») в особі директора
'(О  (У\а Ьь ОоОІО - який діє на підставі статуту, і одного боку, та
Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені 
С 3 Гжицького, (надалі «Навчальний заклад»), в особі ректора, який діє на підставі статуту, з 
іншого боку, надалі разом поіменовані як «Сторони», а кожна окремо -  «Сторона», уклали даний 
Договір про співпрацю (надалі - Договір), про нижченаведене

1, Предмет Договору

1 1 Відповідно до умов даного Договору Сторони зобов'язуються співпрацювати у галузі
навчання, виховання, професійної підготовки громадян України з метою поліпшення якості 
підготовки, закріплення їх знань та практичного застосування здобутих знань на виробництві

2. Напрямки можливої співпраці

2 1 Падання стипендій та грантів Товариства студентам навчального закладу
2.2. Програми стажування та практик для студентів Навчального закладу в юридичних особах, 

афілійованих з Товариством
2.3. Підтримка Товариством конференцій семінарів та інших подій, що відбуваються у 

Навчальному закладі
2 4 Проведення Товариством акцій, та інших заходів для студентів Навчального закладу (в тому 

числі, проведення лекцій, семінарів, навчань за участю спеціалістів Товариства тошо)
2.5 По можливості, удосконалення матеріально-технічної бази Навчального закладу 

Товариством
2.6. Участь представників Товариства у формуванні тем курсових та дипломних робіт, програм 

практик та окремих курсів

3. Зобов'язання Навчального закладу 

3.1. Навчальний заклад зобов’язується:
3 11 Назначити контакту особу(особи), яка буде відповідальна за комунікації з Товариством 

га надання Товариству необхідної інформації
3 12 На запит Товариства, надавати інформацію про студентів
3.1 3 Надавати Товариству інформацію про навчальні плани Навчального закладу програми 

практик та іншу релевантну інформацію
З 1 4 Сприяти Товариству у проведенні обумовлених цим Договором заходів із студентами 

Навчального закладу.
3 15. Доз римуватись умов, що ставляться Товариством щодо кожного виду співпраці, у тому 

числі дотримуватись положень про порядок проведення конкурсів на отримання 
грантів та стипендій, практик та стажувань, інших видів співпраці. Положення 
надаватимуться Товариству та погоджуватимуться спільно Товариством та Навчальним 
закладом

4. Зобов’язання Товариства 

4.1. Товариство зобов'язується:
4 11. Назначати контактну особу (особи), яка буде відповідальна за комунікації з 

Навчальним закладом та надання Навчальному закладу необхідної інформації 
4 1.2. Надавати Навчальному закладу інформацію про Товариство, окрім тієї, що є 

конфіденційною
4 13. Надати та погодити спільно із Навчальним закладом положення про порядок

siedziba: j filia:
ul. Wolnosci 154 a ul. Grochowska 324 paw. 9 
41-800 Zabrze 03-838 Warszawa
Tel.0-32-271-19-76 I Tel.0-793-163-370

T-Aqua
Tomasz Niewiadomski



нкурсів на отримання фантів та стипендій, практик, стажувань та інших

;ет,трп\п'*#гись умов, що ставляться Товариством щодо кожного виду співпраці, у тому 
числі дотримуватись положень про порядок проведення: конкурсів на отримання 
грантів та стипендій, практик та стажувань, інших видів співпраці. Положення 
надаватимуться Товариству та погоджуватимуться спільно Товариством та Навчальним 
закладом.

5. Відповідальність сторін. Порядок вирішення спорів.

5.1. Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках даного Договору в межах прийнятих 
на себе зобов'язань і в порядку передбаченому законодавством України.

5.2. Усі спірні питання, які виникають між Сторонами, вирішуються шляхом переговорів з 
урахуванням прав та інтересів Сторін

6. Інші умови.

6.1. Хід та результати виконання цього Договору розглядаються щорічно на спільному засіданні 
представників Навчального закладу та Товариства

6.2. Перелік видів співпраці й обов'язків сторін не є вичерпним і може бути доповнений або 
переглянутий за згодою сторін, що оформляється додатковими угодами до Договору.

6.3 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 
та скріплення підписів печатками.

6.4. Термін дії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п 6.3. цього 
Договору та діє протягом 3 років.

6 5. Кожна із Сторін за власним бажанням може розірвати цей Договір в односторонньому 
порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за ЗО календарних днів до 
дати, з якої пропонується припинити Договір

6.6 Зміни і доповнення до цього Договору, а також всі додаткові угоди. Додатки до нього 
вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані 
уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками

6.7 Сторони погодили, шо текст Договору, будь-які матеріали, інформація і відомості, які 
стосуються Договору та стали відомі в процесі його виконання, є конфіденційними і не 
можуть передаватись третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони 
Договору, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, 
документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а 
також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6 8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, -  по 
одному для кожної із Сторін

7. Місце знаходження, реквізити та підписи Сторін.

Ректор
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УГОДА
ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ СПІВПРАЦЮ № Л /

м. Львів « оУ » 07-______2014 р.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 
біотехнологій ім. С.З. Гжицького України (далі -  Університет) в особі ректора 
Стибеля Володимира Володимировича, який діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони, та Карпатський біосферний заповідник (далі -  Заповідник) в особі 
заступника директора-головного природознавця Рибака Миколи Петровича, 
який діє на підставі Положення про Карпатський біосферний заповідник № 336 
від 23.09.2011 року з іншої сторони, (далі разом -  Сторони) уклали цю Угоду 
про нижченаведене:

1. Предмет угоди
Угода спрямована на виконання спільних наукових програм, взаємну

допомогу під час реалізації робочих планів, підготовки кадрів, випуску наукової
продукції, з метою впровадження результатів наукових досліджень у практику
форелівництва.

2. Зобов’язання Сторін
2.1. Університет зобов’язується:

• погоджувати з дирекцією Заповідника свої наміри і плани щодо наукових 
досліджень на його території;

• передавати Заповіднику результати наукових досліджень, проведених на 
його території, з метою їх використання в Літописі природи та інших звітних 
матеріалах (за умови збереження авторства);

• направляти студентів на переддипломну практику;
• сприяти публікації друкованих праць співробітників Заповідника у 

“Науковому віснику ЛНУВМ та БТ імені С.З. Гжицького”;
• сприяти зміцненню кадрового наукового потенціалу Заповідника.

2.2. Заповідник зобов’язується:
• сприяти науковцям, аспірантам, студентам Університету під час проведення 

досліджень на території Заповідника;
• надавати для користування інформативні, статистичні, картографічні та інші 

матеріали Заповідника, що стосуються предмету спільних досліджень (за 
умови збереження авторства);

• дотримуватися збереження авторських прав за співробітниками університету 
щодо матеріалів, переданих у використання Заповідника;

• забезпечувати необхідні умови для проведення на території Заповідника 
практик студентів.

2.3. Сторони зобов’язуються:
• взаємно погоджувати плани наукових досліджень і практик студентів на 

території Заповідника;



• спільно обговорювати результати проведених досліджень;
• передбачати підготовку спільних публікацій.

3. Відповідальність сторін
3.1. Сторони зобов’язуються дотримуватись усіх пунктів взятих на себе 

зобов’язань і сприяти іншій стороні у виконанні умов угоди.
3.2. Ця угода не покладає на Сторони жодних фінансових зобов’язань. 

Конкретні фінансові зобов’язання Сторін визначаються в окремих угодах.

4. Термін дії угоди
4.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання сторонами. Термін 

дії угоди -  5 (п’ять) років з правом подальшої пролонгації.
4.2. Не вважається підставою для припинення дії угоди зміна керівництва 

та уповноважених представників Сторін.

5. Інші умови
5.1. Угода може бути змінена чи доповнена за взаємною згодою Сторін, 

яка оформлюється письмово додатковою угодою, що є її невід’ємною 
частиною.

5.2. Всі зміни та доповнення до цієї Угоди підписуються обома 
Сторонами і вступають в силу з моменту їх підписання на термін дії угоди.

5.3. Угода складена у двох примірниках, кожен із яких має однакову 
юридичну силу.

6. Юридичні адреси сторін

Львівський національний університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С.З. Ґжицького 
79010, м. Львів-10, вул. Пекарська 50, 
тел. 260-28-89; факс: 275-67-95 
E-mail: admin@vetuniver.lviv.ua

Карпатський біосферний 
заповідник
90600, Закарпатська обл., 
м. Рахів, вул. Красне Плесо, 77 
тел. (03132) 2-21-93

mailto:admin@vetuniver.lviv.ua


Д О Г О В ІР
про співпрацю

м. Львів " М " _ 20 //р .

ФОН .Топатинська І.М.. (надалі «Товариство») в особі директора Лопатинської Ірин 
Миколаївни, який ліс на підставі статуту, з одного боку, та Львівського національного університет 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, (надалі -  «Навчальний заклад»), 
особі ректора, який діє на підставі статуту, з іншого боку, надалі разом поіменовані як «Сторони», 
кожна окремо «Сторона», уклали даний Договір про співпрацю (надалі - Договір), пр 
нижченаведене:

І. IIредметДоговору

1.1. Відповідно до умов даного Договору Сторони зобов'язуються співпрацювати у галу: 
навчання, виховання, професійної підготовки громадян України з метою поліпшення якосі 
підготовки, закріплення їх знань га практичного застосування здобутих знань на виробництві

2. Напрямки можливої співи раці

2.1. Надання стипендій та ( рантів Товариства ст удентам навчального закладу.
2.2. Програми стажування та практик для студентів Навчального закладу в юридичних особа? 

афілійованих з Товариством.
2.3. Підтримка Товариством конференцій семінарів та інших подій, що відбуваються 

Навчальному закладі.
2.4. Проведення Говариством акцій, та інших заходів для студентів Навчального закладу (в том; 

числі, проведення лекцій, семінарів, навчань за участю спеціалістів Товариства тощо).
2.5. По можливості, удосконалення матеріально-технічної бази Навчального заклад; 

Товариством.
2.6. Участь представників Товариства у формуванні тем курсових та дипломних робіт, програв 

практик та окремих курсів.

3. Зобов'язання Навчального закладу

3.1. Навчальний заклад зобов'язується:
3.1.1. 1 Іазначити контакту особу!особи), яка буде відповідальна за комунікації з Товариство*, 

та надання Товариству необхідної інформації.
3.1.2. 1 Іа запит Товарист ва, надавати інформацію про студентів.
3.1.3. Надават и Товариству інформацію про навчальні плани Навчального закладу, програмі 

практик та іншу релевантна інформацію.
3.1.4. Сприяти Товарист ву у проведенні обумовлених цим Договором заходів із студентамг 

! Іавчальної о закладу.
3.1.5. Дотримуватись умов, що ставляться Товариством щодо кожного виду співпраці, у том) 

числі дотримуватись положень про порядок проведення: конкурсів на отриманні 
грантів та стипендій, практик та стажувань, інших видів співпраці. Положенні
надаватимуться Товарист в) та погоджуватимуться спільно Товариством та Навчальним
закладом.

4. Зобов'язання Товариства 

4.1. Товариство шбов’язусгься:
4.1.1. Назначати контактну особу (особи), яка буде відповідальна за комунікації з 

І Іавчальним закладом та надання 1 Іавчальному закладу необхідної інформації.
4.1.2. Надавати Навчальному закладу інформацію про Товариство, окрім тій. що с 

конфіденційною.
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4.1.3. І Іа;кп и іа погоди ти спільно із Навчальним закладом положення про порядс 
проведення: конкурсів па отримання грантів та стипендій, практик, стажувань та і ніш 
видів співпраці.

4.1.4. Дотримуватись умов, що ставляться І овариством щодо кожного виду співпраці, у том 
числі дотримуватись положень про порядок проведення: конкурсів на отриманн 
грантів їй стипендій, практик та стажувань, інших видів співпраці. Положенії 
надаватимуться Говариетву та погоджуватимуться спільно Товариством та Навчальниі 
іакладом.

5.1. Сторони нссугь відповідальність та діяльність у рамках даного Договору в межах прийняти 
на себе зобов'язань і в порядку псреібаченому гакоиодавегвом України.

5.2. Усі спірні питання, які виникають між Стропами. вирішуються шляхом переговорів 
урахуванням прав та інтересів Сторін.

6.1. Хід та результати виконання нього Договору розглядаються щорічно на спільному тасіданн 
представників і іавчального закладу та Товариства.

6.2. Перелік видів співпраці й обов’язків сторін не є вичерпним і може бути доповнений абс 
переглянутий за згодою сторін, що оформляється додатковими угодами до Договору.

6.3. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами 
та скріплення підписів печатками.

6.4. Термін тії цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.3. цього 
Договору л а діє протягом 3 років.

6.5. Кожна із Сторін за власним бажанням може розірвали цей Договір в односторонньому 
порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за ЗО календарних днів до 
дал и, з якої пропонується припинити Договір.

6.6. Зміни і доповнення до цього Договору, а також всі додаткові угоди. Додатки до нього 
вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій формі і підписані 
уповноваженими представниками обох Сторін га скріплені їх печатками.

6.7. Сторони погодили, шо іексл Договору, будь-які матеріали, інформація і відомості, які 
сгоеуюлься Договору та слали відомі в процесі його виконання, є конфіденційними і не 
можуть передавались третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони 
Договору, крім випадків, коли гака передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, 
документів для виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а 
також у випадках, передбачених чинним законодавством України.

6.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 
українською мовою у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 
одному ДЛЯ КОЖНОЇ І 5 Сторін.

5. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів

6. Іпші vмови.

7. Місце знаходження, реквізити та підписи Сторін.

ТОВАРИСТВО
ФОН Дшттииська І.М
82630. Ді.пінська області, і еолійський район 
с Коростін. н_\,і. І.Франки 6?
II р 26(10306(0445'!2 « О і’у  іірю  . по 
СДРПОУ 24451 Оох:^’

I ІД ВЧАЛЬН И Й ЗА КЛАД:
Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біогехишіонй імені С.З. Ґжицького. 
"оо 10. м Львів. пул Пекарська 50.
Р'Р 31251211202642 
n ДКТ'У в м. Київ 
ІКІІО; 00402900 

МФО 820172
Свідоцтво- 100105020 /
hut № 004929913062 /
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м. Львів

ДОГОВІР
про проведення науково-дослідної роботи (НДР)

- ill"  о б  20/^р.

ФОН Доиатиігеькя І.М.. (надалі «Замовник») в особі директора Лопатинської Ірини
Миколаївни, що діє на підставі статуту, з однісї сторони, та Львівського національного університету 
ветеринарної медицини та біотехнологій імені (ІГж ицького, (надалі ~ «Виконавець»), в особі 
ректора Стибеля Володимира Володимировича, що діс на підставі статуту, і другої сторони, уклали 
цей Договір про наступне:

І. Предмет Дні «нору

1.1. «Замовник» доручає, а «Виконавець» бере на себе юбон'язання виконати такі роботи: 
провести моніторинг технологій відтворення та вирощування об'єктів прісноводною 
рибництва і аквакультури, здійснити профілактично-лікувальні заходи.

2. Умови виконання та форми оплати

2 .1. Загальна сума договору становить 10 000 гривень 00 копійок (десять тисяч гривень 00 
копійок).

2.2. «Виконавець» виконує роботи згідно ? нормативними документами.
2.3. «Виконавець» зобов'язується виконати робот и до 30 листопада 2018 року.
2.4 Робота приймається «Замовником» згідно акту нередачі-прийомки.

3. {міни умов Доі овору

3.1. будь-які ?міни та доповнення до даного Договору повинні бути оформленні в письмовому 
вигляді і підписані обома сторонами, якщо інше не передбачено даним Договором.

4. Відповідальність сторін

4.1.3а невиконання умов Договору сторони несуть відповідальність згідно чинного 
законода вства У країн и.

4.2 Вирішення спорів здійснюється у відповідності із Законодавством України, якщо не можуть 
бу ги вирішені за згодою сторін.

5. Термін дії Договору

5.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання і дійсний до 30 листопада 2018 року, а по 
грошових операціях до повного взаеморозрахуику.
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про проведення науково-дослідної роботи (НДР)

М и. нищ е підписані, представники підприєм ства директор Л опатинської

представники Л ьвівського національного університету ветеринарної медицини 

та біотехнологій  імені С .З.Гжииького, кафедра водних біоресурсів та 

аквакультури  з ін ш о ї  сторони, склали даний А К Т про те, щ о у 2018 році 

проведено м оніторинг технологій  відтворення та вирощ ування о б ’єктів 

прісноводного рибництва і аквакультури, здійснено профілактично-лікувальні 

заходи.
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