ДОГОВОР
о научно-техническом сотрудничестве
Аграрньїй университет - Пловдив, в лице ректора, профессора, доктора
Янчева

Христина, с одной сторони, и Институт разведения и генетики

животньїх имени М.ВЗубца Национальной академии аграрньїх наук Украиньї
в лице директора, академика Национальной академии аграрньїх наук Украиньї
Гладия Михайла Васильевича, с другой стороньї, именуемьіе в дальнейшем
«Сторонні», подписали настоящий договор о нижеследуюпдем:
Статья 1
Аграрньїй университет - Пловдив и Институт разведения и генетики животньїх
имени М.В.Зубца НААН заключили настоящий договор о научно-техническом
сотрудничестве с целью взаимовьігодного проведения научньїх исследований,
совершенствования научного персонала, подготовки и переиодготовки научньїх
кадров, обмена научно-технической информацией.

Для достшісения посптвленной цели «Стороньї» обязуются:
- проводить совместньїе научно-исследовательские работьі по комгшексной
оценки животньїх на основе современньїх методов генетики, разведения, селекции и
биотехнологии сельскохозяйственньїх животньїх;
- проводить консультации относительно разработки програми селекции
сельскохозяйственньїх
животньїх,
современньїх
технологий
управлення
генетическими ресурсами животноводства;
- проводить совместньїе работьі по подготовке и переподготовке научньїх
кадров, проведении научньїх исследований;
- способствовать обмену информацией относительно исследований в областе
генетических ресурсов животньїх;
- по материалам исследований публиковать совместньїе научньїе работьі в
сборниках научньїх трудов и профильньїх журнапах;
- сообщать о проводимьіх той или иной стороной научньїх симпозиумах,
форумах, конференциях;
- использовать по взаимной договоренности другие формьі научного
сотрудничества.
Программа сотрудничества может бьіть изменена или дополнена на основании
договоренности «Сторон».
Сгатья 2
Полученньїе
научньїе
материальї
совместньїх
исследований
собственностью «Сторон» и используются по взаимному согласованию.

являются

Стагья З
Договор вступает в силу с момента его подписания и может бьіть изменен,
дополнен или расторгнут по согласованию обеих «Сторон», сообщив заранее не
позднее ЗО дней о намерениях.
Данньїй договор вьшолняется сторонами без взаимньїх финансовьіх обязательств и
заключен на неограниченньїй срок.
Статья 4
Настоящий договор составлен в двух зкземплярах имеющих одинаковую
юридическую силу.
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
«01» января 2016 г.
Институт разведения н генетики животньїх Национальной Академии
Аграрньїх наук Украиньї, в лице директора доктора зкономическических наук,
академика НААН Гладий Михайла Васильевича, действующего на основании
Устава с одной стороньї и Институт животноводческих наук - Костинброд
Сельскохозяйственной академии Республики Болгария, в лице директора
доктора сельскохозяйственньїх наук Игнатовой Май Митковой, действующего на
основании Устава с другой сторони, при совместном упоминании именуемьіе в
дальнейшем - «Стороньї», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящее
Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Настоящее Соглашение определяет взаимньїе намерения Сторон в
отношении партнерства и сотрудничества в сфере:
- координации
и
проведення
совместньїх
исследований,
научноисследовательских и опьітно-конструкторских работ;
- организации симпозиумов, семинаров, научно-практических конференции,
рабочих встреч и других мероприятии каждой из сторон с участием ученьїх
другой стороньї;
- обмена опьітом по разработке и внедрению перспективних технологий, научнотехнической информацией;
- предоставления информации и совместного участия в конкурсах по
программам международньїх организаций;
- повьішения квалификации, прохождення научно-практических стажировок
ученьїх, сотрудников и асппрантов;
- взаимного командирования и обмена делегациями ученьїх связанного с
вопросами реализации проектов совместньїх работ, осуществляемого на основе
зквивалентного безвалютного обмена;
- другие форми сотрудничества, не указанние в данном соглашении и
органнзованнне по взаимному согласию сторон.
Командирование сотрудников осуіцествляется на следующих условиях:
- направляющая сторона оплачивает гіроезд в оба конца;

-

принимающая сторона, при наличии соответствующей возможности и с
уведомлением об зтом направляющей стороньї, несет расходьі, связанньїе с
пребьіванием командированного (гостиница, питание, внутренний транспорт).
1.2. Целью сотрудничества является формирование зффективного механизма
взаимодействия Сторон по созданию условий для инновационного развития,
обеспечению социальной и зкологической безопасности.

2. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН
2.1. Стороньї участвуют в совместной деятельности, направленной на
реализацию предмета настоящего Соглашения, а также оказьівают друг другу
содействие в решении задач, закрепленньїх в документах, регламентирующих их
деятельность.
2.2. Стороньї признают необходимость оперативного обмена актуальной
информацией по вопросам, представляющим для них взаимньїй интерес. Стороньї
подтверждают готовность детальной проработки совместного участия в
инновационньїх и иньїх проектах в рамках предмета Соглашения.
2.3. Стороньї обязуются не разглашать информацию, предоставляемую им в
рамках настоящего Соглашения, в случае отсутствия согласия другой стороньї.
2.4. Стороньї осуществляют обмен опьітом в сфере внедрения нових
информационннх, и иньїх технологий, а также научно - технических разработок.
2.5. Порядок применения п. 2.4. регламентируется дополнительньїми
соглашениями, в том числе финансовнми, в формах и порядке определяемих
сторонами.
2.6. В ходе осуществления сотрудничества и в целях обмена опитом
Стороньї могут создавать совещательние и зкспертние органи (комиссии, рабочие
группи и пр.). Для достижения целей, указанннх в настоящем Соглашении
Стороньї могут проводить рабочие встречи, семинари, совещания и иние
необходимьіе мероприятия. При взаимном согласии каждая из Сторон может
направлять своих представителей для участия в мероприятиях, проводимих другой
Стороной.
2.7. Сотрудничество Сторон может осуществляться также и в иньїх,
взаимосогласованних формах.
2.8. Порядок взаимодействия Сторон по вопросам, не урегулированньш
настоящим Соглашением, устанавливается на основании дополнительних
договоренностей Сторон.
2.9. Стороньї осуществляют сотрудничество в рамках законодательства
Республики Украйна и Республики Болгария, международних правових актов и
внутренних документов.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
3.1.
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами, и действует до момента, пока одна из Сторон не потребует его
расторжения в письменной форме.

3.2.
Настоящее Соглашение может бьіть расторгнуто по инициативе любой
из Сторон, при зтом расторгающая Соглашение Сторона обязана уведомить
другую Сторону о своем намерении за ЗО дней.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЬІЕ ПОЛОЖЕННЯ
4.1. Настоящее Соглашение составлено на русском язьіке в двух
зкземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу и находящихся по одному
у каждой Стороньї.
4.2. Настоящее Соглашение может бьіть изменено или дополнено на
основании письменного соглашения сторон.
5. ЮРНДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
Институт разведения и генетики
животньїх Национальной Академии
Аграрньїх наук Украиньї

08321, Украйна, Киевская обл.,
Бориспольский р-н, с.Чубинское,
ул.Погребняка 1
Тел.:+380 (44) 568-13-62,
Гах: +380 (4495) 3-05-40;
Зл. адрес: коуіип зі@,і.иа
коуйіп зі@,аа1а.пе1
Сайт: \у\у\¥.іг£І:.ог§.иа
Директор ИРГЖ Украиньї
Гладий.
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ТЬе Рагііез а§гее поі Іо сіізсіозе апу іпґогтаііоп іЬаІ із поі ргоіесіесі Ьу іпіеііесіиаі ргорегіу
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ехесиїіоп оґ а ТСР ітріетеп іесі луііЬіп ІЬе зсоре о ґ іЬіз Метогапсіиш, ргоуісіесі іЬаІ іЬе
п атез о ґ ІЬе оіЬег гезеагсЬегз аге сіиіу аскпо\УІесІ£ес1 іп аіі рарегз апсі/ог оіЬег риЬІісаІіопз.
Рага§гарЬ Т\уо - ЕасЬ Рагіу а§геез Іо зиЬ тіі Іо ІЬе оіЬег Рагіу апу іп ґогтаііоп іЬеу \уізЬ Іо
сііззетіпаїе ог риЬІізЬ, аі Іеазі йґіееп (15) сіауз Ьеґоге сііззетіпаїіоп апсі/ог риЬІісаІіоп
ргоуісіесі Ьу ГЄСЄІУЄСІ іЬе \УГІІІЄП сопзепі.
Рага§гарЬ ТЬгее - Іп іЬе є у є п і по гезропзе із г є с є і у є с і х у і іЬ і п йАееп (15) сіауз, іЬе Рагіу сап
аиіотаїісаііу аиіЬогіхесі Іо сііззетіпаїе ог риЬІізЬ заісі іпґогтаііоп.
Рага§гарЬ Гоиг - Аі ргосіатаїіоп ог риЬ1ізЬіп§ рагііаі гезиііз о ґ ТСР асііуіііез
ітр іе те п іе с і \уііЬіп іЬе зсоре о ґ іЬіз М етогапсіиш Ьу апу Рагііез, ІЬе Рагіу іЬаІ Ьаз сіопе
із гезропзіЬіе ґог іЬе арріісаЬШіу апсі аззигапсе о ґ ІЬе іпґогтаііоп. Оігесі ог іпсіігесі созіз,
саизесі Ьу зисЬ асііопз, аге іЬе гезропзіЬіііІу о ґ іЬе Рагіу, луЬісЬ Ьаз сіізсіозесі зисЬ гезиііз.
Сіаизе 8 є у є п - ІІпГогезееп С ігситзіапсез
Апу Рагіу іЬаІ т а к е з сЬап§ез сопсегпіп§ іЬе 1е§а1 епіііу ог сеазез ііз асііуіііез аз а гезиіі оґ
§ о у е т т е п І асііоп, зиссеззіоп, Ігапзґег ог апу оіЬег 1е§а11у арргоуесі асі зЬаіі сіиіу ґогтесі
ІЬе сіоситепіз \л ііЬ іпґогтаііоп о ґ іпсогрогеаі гі§Ьіз іЬаІ \уеге пе^оііаіесі апсі іЬаІ сопіаіпесі
іп ІЬе ТСРз.
Рага§гарЬ Опе - Апу ассісіепі гези11іп§ іп ипґогезееаЬіе Іоззез ог <3ата§ез зЬаіі Ье герогіесі
іп \угіііп§ Ьу іЬе аґґесіесі Рагіу, Іо ІЬе оіЬег Рагіу, ґог іЬе ригрозе о ґ гєуізіп§ іЬе с о т т іїт е п із
ргеуіоизіу тасіе, Ьиі зЬаіі поі ех етр і ІЬе аґґесіесі Рагіу ґгош апу зсЬесІиіесі раутепіз.
Рага§гарЬ Т\уо - Рагііез зЬаіі ргосиге асіециаіе іпзигапсе а§аіпзІ іоззез апсі с1ата§ез соуєгіп§
ііз рагіісіраііоп іп ІЬе ТСРз, ассогсііп£ Іо ІЬе 1е§ізіаІіоп оґ еасЬ соипігу.

Сіаше Еі§Ьі - Ье^аІ-ІпзШиІіопаІ Кеіаііопз
ЕасЬ Рагіу із ап іпсіерепсіепі асітіпізігаїіуе іпзіііиііоп. N 0 оіЬег геїаііопз оґ соттипісаїіоп
(іпсогрогагіоп, аззосіаііоп ог сопігасіз) ехсері ґогезее Ьу іЬіз М ето гап сіи т аге поі 1е§а1.
Сіаиве №пе - Кергезепіаіїоп апсі Сопґаеіз
ТЬе іпсііуісіиаіз патесі апсі ^иа1ійес1 Ьу іЬе Рагііез, аз сопіасі регзопз ЬєПуєєп ІЬе іпзіііиііопз
аиіЬогігесІ Іо саггу оиі ІЬе сотти п ісаїіоп апсі Іо соогдіпаїе ІЬе іоіпі асііопз.
2Ьеііап§ Асасіету оґ А§гіси11ига1 8сіепсе8:
Ьи ЬігЬі, Оігесіог оґ Роиіігу ЬаЬ Іпзіііиіе оґ А пітаї НизЬипсігу & Уеіегіпагу 8сіепсе
2АА8
ІтШ иіе оґ А п ітаї Вгеегііп§ апсі Сепеїісз псі. а. М.У.2иЬеіз оґ ^ ііо п а ї Асасіету
оґ А§гагіап 8сіепее оґ Іікгате:
Коуіип Зуіііапа, Бериіу оґ сіігесіог Іпзіііиіе ґго т ІЬе асіуапсесі зіисіу
* ЕасЬ Рагіу зЬаіі поііїу ІЬе оіЬег, іп у/гійеп ґо гт аЬоиІ зиЬзІЇІиІіоп оґ ііз гергезепіаііуе.

Сіаиве Теп - Бигаііоп
М етогапсіит уаіісі ґог а регіосі о ґ йує (5) уеагз ґго т ІЬе сіаіе оґ зі§па1иге апсі сап Ье
гепе\уесі ґог асідіїіопаї йуе-уеаг регіосіз іЬгои§Ь зиЬзсгірІіоп о ґ Асісііііопаї Т егтз, поі Іаіег
іЬап Ьеґоге опе Ьипсігесі апсі еі§Ьіу (180) сіауз ргіог Іо ІЬе епсі Т е гт о ґ іЬіз М етогапсіит.
Ехсерііоп: ЕііЬег Рагіу т а у ^е^иез^ іп \угіііп§ ІЬе сапсеііаііоп апсі/ог уоісіпезз оґ а ТСР іп
ІЬе єуєпі ІЬе оіЬег Рагіу ґаііз Іо ґиійіі апу сіаизе оґ іЬіз М етогапсіит. Іґ опе Рагіу із зоіеіу
гезропзіЬіе ґог уіо1аІіп§ іЬе Іегтз о ґ іЬіз М етогапсіит, ог зиЬзециепІ ТСР, іЬеп іЬе зисЬ
Рагіу зЬаіі соуєг аіі сіата^ез іЬаІ аге гезиіІіп§ ґго т ІЬе сапсеііаііоп оґТСР.
Іп У/ііпезз \УЬегеоґ, ІЬе Рагїіез іЬе ХЬе]іап§ Асасіету оґ А§гіси11ига1 8сіепсез апсі іЬе
ІИ8ІііиІе оґ А п ітаї Вгеесііпц апсі Сепеіісз псі. а. М.У.ХиЬеІз оґ N8110031 Асасіету оґ
А§гагіап 8сіепсе оґ Икгаіпе іп ІЬе регзоп о ґ іЬеіг гергезепіаііуез, зиЬзсгіЬесі ІЬеіг зі§па1игез
(п атез) оп іЬгее ісіепіісаі соріез оґ М етогапсіит іп ІІкгаіпіап, Еп§1ізЬ апсі СЬіпезе. Іп сазе оґ
апу сііуег§епсе, іЬе ЕпдіізЬ уегзіоп зЬаіі ргеуаіі.
ІпзШиїе оґ А п іт а ї Вгеейіп§ апсі Сепеїіез
псі. а. М.У.2иЬеІ8 оґ Ш їіопаї Асасіету оґ
А^гагіап 8сіепсез оґ Цкгаіпе_____________
Мг. V

Баїї

ДОГОВОР
о научно-техническом сотрудничестве
между Институтом разведения и генетики животньїх имени М.В.Зубца
Национальной академии аграрньїх наук Украиньї и
Научно-практическим институтом биотехнологий в зоотехнии и
ветеринарной медициньї Республики Молдова на 2016-2020 годьі
Институт разведения и генетики животньїх имени М.В.Зубца НААН в
лице директора Гладий Михайла Васильевича, с одной стороньї и Научнопрактический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной
медициньї в лице директора Фокша Валентина Федосеевича, с другой
стороньї,
именуемьіе в дальнейшем “Стороньї” подписали настоящий
договор о нижеследующем:
Статья 1
Институт разведения и генетики животньїх имени М.В.Зубца НААН и
Научно-практический институт биотехнологий в зоотехнии и ветеринарной
медициньї,
заключили
настоящий договор
о научно-техническом
сотрудничестве с целью взаимно-вьігодного развития научньїх направлений
исследований, совершенствования научного персонала, подготовки и
переподготовки научньїх кадров, обмена научно-технической информацией.
В рамках научно-исследовательского сотрудничества стороньї будут
осуществлять совместньїе исследования с использованием передовьіх
генетических_______методов_______совершенствования_______популяций
сельскохозяйственньїх животньїх и сохранения биоразнообразия.
Тематика сотрудничества может бьіть изменена или дополнена на
основании договоренности “Сторон”.
Статья 2
Для вьіполнения поставленньїх задач “Стороньї” обеспечат проведение
следующих мероприятий:
- Осуществление совместньїх научно-исследовательских работ по вопросам
селекции, разведения, генетики и биотехнологии сельскохозяйственньїх
животньїх.
- Разработка методов сохранения биоразнообразия сельскохозяйственньїх
животньїх.
- Совместная разработка и внедрение в производство зффективньїх программ
селекции сельскохозяйственньїх животньїх, современньїх технологии
племенного дела и воспроизводства.
- Командирование научньїх сотрудников для вьіполнения задач НИР,
подготовки и переподготовки научньїх кадров.
Обеспечивание обменом информаций по конечньїм результатам
проведенньїх исследований.
- По материалам исследований опубликовьівать совместньїе научньїе работьі
в профильньїх журналах.

- Сообщение о проводимьіх той или иной стороной научньїх симпозиумах,
форумах, конференциях и принимать бесплатное участие в их работе.
- Проведение взаимного обмена публикуемьіми научньїми трудами
(сборники, тезисьі докладов и т.д.).
- Использование по взаимной договоренности другие формьі научного
сотрудничества.
Программа сотрудничества может бьіть изменена или дополнена на
основании договоренности “Сторон”.
Статья З
Командирование сотрудников по вьіполнению положений настоящего
договора осуществляется на следующих принципах:
- “Сторона”, которая командирует сотрудников оплачивает проезд в оба
конца, а также затрати на их страхование от несчастньїх случаев и
медицинское обслуживание;
- принимающая “Сторона” обеспечивает за свой счет проживание
командируемьіх сотрудников и условия проведення исследований;
- не позже месячного срока, “Стороньї” согласуют планьї работ и сроки
командировок.
Статья 4
Полученньїе научньїе материальї совместньїх исследований являются
собственностью “Сторон” и используются по согласованию обоих
институтов.
Статья 5
Договор вступает в силу с 01 января 2016 года и может бьіть изменен,
дополнен или расторгнут по согласованию обеих “Сторон”, сообщив
заранее не позднее 30 дней о намерениях.
Данньїй договор вьіполняется сторонами без взаимньїх финансовьіх
обязательств.

4 Уб

08321, Украйна, Киевская область,
Бориспольский район,
с. Чубинское, ул. ПогребнякаД
Институт разведения и генетики
животньїх имени М.В.Зубца
Национальной академии
ьіх наук Украиньї

6525 Республика Молдова,
Ново-Аненский район,
с. Максимовка
Научно-практический институт
биотехнологий в зоотехнии и
ветеринарной медициньї

