
Доrовiр N ✓<f tJ 
про спiвробiтництво та орrанiзацiю взаrмовiдносин 

м. Киiв "сМ" --~-~ ___ 2019 р. 

Нацiональний унiверситет бiоресурсiв i природокористування Украiни 
в особi ректора, академiка Нiколаrнка Станiслава Миколайовича (в 
подальшому Сторона 1), що дiе на пiдставi Статуту, з однiеI сторони, 

та Бiоенерrетична асоцiацiя Украiни в особi голови правлiння Гелетухи 

Георriя Георriйовича (в подальшому- Сторона 2), що дk на пiдставi Статуту, 
з iншого боку, (в подальшому разом iменуються «Сторони», а кожна окремо -
«Сторона>>) уклали цей договiр про спiвробiтництво та оргаюзац~ю 
взаемовiдносин про наступне: 

1.Загальнiположення 

1.1. Сторони зобов'язуються спiвпрацювати у сферi реалiзацiI освiтньо
наукових програм пiдготовки фахiвцiв за спецiальностями: 141 
Електроенергетика, електротехнiка та електромеханiка; 151 - Автоматизацiя та 

комп 'ютерно-iнтегрованi технологiI. 

1.2. Сторони зобов'язуються спiльно дiяти на засадах взаемноI вигоди для 
досягнення спiльних цiлей у вiдповiдностi до поставлених завдань кожноI iз 
Сторiн цього Договору. 

1.3. У процес1 виконання намiчених спiльних цiлей Сторони 

прагнутимуть будувати своI взаемовiдносини на пiдставi рiвностi, чесного . . 
партнерства та захисту штересш один одного. 

2. Права та обов'язки Сторiн 
2.1. Для· досягнення мети Сторони здiйснюють навчальне, науково

технiчне й методичне спiвробiтництво у таких формах: 

- залучення провiдних фахiвцiв до процесу перiодичного перегляду та 
покращенню якостi освiтньо-наукових проrрам та iнших процедур навчального, 

науково-технiчного й методичного забезпечення; 

- монiторингу освiтньо-наукових проrрам з метою визначення, чи е 
призначення кредитiв, означенi результати навчання та розраховане н_авчальне . 
навантаження досяжними, реал1стичними та адекватними; 

- забезпечення повноцiнноr пiдготовки аспiрантiв до дослiдницькоI . . . . 
д~яльносп за спец1альюстю та галуззю; 

- дослiдження та обrрунтування напрямiв розвитку зеленоI енергетики, 
вирiшення проблем енергозабезпечення шляхом використання 
вiдновлювальних джерел енергiI та автоматизацiI процесiв збирання, переробки 
та утилiзацiУ сjльськогосподарських вiдходiв з отриманням рiзних видiв енергiI; 

- обrрунтування методiв та засобiв контролю i керування об'ектами 
зеленоr енергетики на основ~ застосування комп'ютерно-iнтеrрованих 
технологiй, розроблення метод1в пiдтримки та прийняття рiшень в 
автоматизованих системах управшння бiотехнiчними 1 енергетичними 
комплексами; 



r 
- дослiдження проблем автоматизацн процесiв монiторингу стану 

енергетичних рослин, програмування врожаiв, рацiоналъного використання 

добрив, а також систем керування робототехнiчними комплексами збирання та 

П'ереробки енергетичних культур. 

- дослiдження систем керування електротехнiчними комплексами 

сучасних бiогазових установок з урахуванням бiологiчноI складовоI i 

розробления на цiй основi систем автоматизацiI та перспективних 

комп'ютерно-iнтегрованих технологiй з використанням штелектуальних 

алгоритм~ в; 

сприяння забезпеченню в межах освiтнъо-науковоI програми 

можливостi для проведения i апробацiI результатiв наукових дослiджень 

вiдповiдно до тематики аспiрантiв; 

- надання доступу до використання лабораторiй, обладнания та макетних 

бiогазових установок для проведения наукових дослiджень; 

- органiзацiя та проведения регулярних конференцiй, семiнарiв та 

виставок за безпосереднъоI участi аспiрантiв, науково-педагогiчних працiвникiв 

i представникiв членiв Бiоенергетичноi acoцiaцiI Украiни як в Украiнi та за П 

межами; 

- мотивувания аспiрантiв в участi у мiжнародних дослiдницьких 

проектах, що реалiзуються в рамках БiоенергетичноI acoцiaцii Украiни, 

результати яких регулярно публiкувати та практично впроваджувати; 

- спiльне написания й видання монографiй, навчальних посiбникiв, 

наукових статей тощо; 

- обмiн науково-методичними матерiалами i програмами" результатами 

експериментальних дослiджень, бiблiографiчною i довiдковою лiтературою; 

розроблення технiчноi документацiУ, iнструкцiй, методичних 

рекомендацiй, патентiв. 

3. Взаtмнi розрахунки Сторiн 

3.1. Сторони забезпечуватимуть виконання спiльних проектш на 

безоплатнiй основi. 

3.2. Цей Договiр не передбачае фiнансових зобов'язань мiж Сторонами. У 

випадку необхiдностi фiнансувания спiльних проектiв, мiж Сторонами 

укладаються вiдповiднi договори. 

4. Форс мажорнi обставини 

4.1. За умов виникнения форс мажорних обставин, передбачити якi 

неможливо на час пiдписания договору, термiн виконания робiт вiдкладаеться 

на час дii цих обставин. 

4.2. Сторона, у якоI iснують обставини непереборноI сили, повинна 

обов' язково повiдомити iншу сторону про Ix настання i припинения. 

5. Строк дii Договору та iншi умови 

5.1. Цей Договiр ·вважаеться укладеним i набирае чинностi з моменту його 

пiдписания Сторонами та його скрiпления печатками, а закiнчуеться 1 сiчия 
2027 р. 

5.2. Змiни до цього Договору можуть бути внесенi за взаемною згодою 

Сторiн, що оформляеться додатковою угодою до цього Дого~орf--.~ 

~ -



5.З. Додатковi угоди та додатки до цього Договору ·е його невiд'емною 

частиною i мають юридичну силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiй 

формi, пiдписанi Сторонами та скрiпленi Ух печатками. 

5.4. Сторони зобов' язуються при виконаннi цього Договору не зводити 

спiвробiтництво до дотримання лише наявних у нiй умов i вживати всiх 

необхiдних заходiв для забезпечення ефективностi та Ух розвитку. 

5.5. Bci спори мiж Сторонами, що можуть виникнути при виконаннi 

Договору, або у зв 'язку з ним, вирiшуються шляхом переговорiв вiдповiдно до 

чинного законьдавства у краУни. 
5.6. Безпосереднiми виконавцями та iнiцiаторами цього Договору е: 

5.6.1. Вiд Сторони 1: Шворов Сергiй Андрiйович, доктор технiчних. 

наук, професор кафедри автоматики та робототехнiчних систем iм. акад. I.I. 

Мартиненка lПП енергетики, автоматики та еRергозбереження (контактнi данi: 

тел. 067-427-25-19, E-mail: sosdok@i.ua); 
5.6.2. Вiд Сторони 2: Кучерук Петро Петрович, член БiоенергетичноУ 

асоцiацн Украiни (контактнi данi: тел. 097-917-70-47, E-mail: 

kucheruk@Ьiomass.ki ev .ua ). 
5.7. Договiр складено украУнською мовою у 2 (двох) автентичних 

прим1рниках, що мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для
 

кожноУ Сторони. 
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