
Договiр /V/0 
про спiвробimвцтво та оргавiзацiю взаЕ:Мовiдвосин 

м.Квiв 

Нацiональнвй унiверситет бiоресурсiв i природокористувавня Украiнв в особi 
ректора, академiка НiколаЕ:нка Ставiслава Миколайовича (в подальшому Сторона 1 ), що 
дiЕ: на пiдставi Статуту, з однki сторони, 

та ТОВ «Бiтеко Бiогаз►► в особi генерального директора Боровввського Юрiя 
Аватолiйоввча (в подальшому - Сторона 2), що дk на пiдставi Статуту, з iншого боку, (в 
подальшому разом iменуютьс.я «Сторони», а кожна окремо - «Сторона») уклали цей договiр 
про спiвробi1нищвu та органiзацiю взаемовiдносин про наступне: 

1. Загальнi положении 
1.1. Сторони зобов'.язуютьс.я спiвпрацювати у сферi реалiзацп освiтньо-наукових 

програм пiдготовки фахiвцiв за спецiальност.ями: 141 - Електроенергетика, електротехнiка та 
електромеханiка; 151 -Автоматизацi.я та комп'ютерно-iнтегрованi технолоrii. 

1.2. Сторони зобов'.язуютьс.я спiльно дi.яти на засадах взаемноi виrоди для дос.ягненн.я 
спiльних цiлей у вiдповiдностi до поставлених завдань кожноi iз Сторiн цього Договору. 

1.3. У процесi виконанн.я намiчених спiльних цiлей Сторони прагнутимуrь будувати 
своi взаемовiдносини на пiдставi рiвностi, чесного партнерства та захисту iнтересiв один 
одного. 

2. Права та обов'язки Сторiв 
2.1. Для дос11ГВенвя мети Сторона здiйснюють навчальне, науково-технiчне й 

методвчве спiвробi1ввц1во у таких формах: 
- залучения до процесу перiодичного перегляду з метою покращенн.я .якостi освiтньо

наукових програм та iнших процедур навчального, науково-технiчного й методичного 
забезпечения; 

- забезпечения повноцiнноi пiдготовки аспiрантiв до дослiдницькоi дiя.дьностi за 
спецiальнiстю та галуззю; 

- дослiджения проблем енергозабезпеченн.я на основi використанн.я бiогазових заводiв 
та автоматизацii процесiв збиранн.я, переробки та утилiзацii с,i:льськогосподарських вiдходiв з 
отриманням рiзних видiв eнeprii; 

- дослiджения систем керуванн.я електротехнiчними .комплексами сучасних бiогазових 
установок з урахуванням бiолоriчноi складовоi i розробленн.я на цiй основi систем 
~томатизацii та перспе~них комп'ютерно-iнтегрованих техн~огiй з використанн.ям 
штелектуальних алгоритм1в; . , •, · 

- наданн.я доступу до використанн.я необхiдного' обладнанн.я та макетних бiогазових 
установок для проведения наукових дослiджень; 

- органiзацi.я i проведения регулярних конференцiй, семiнарiв; виставок; 
- мотивуванн.я аспiрантiв в участi у мiжнародних проектах, що реалiзуються в рамках 

ТОВ «Бiтеко Бiогаз», результати .яких регулярно публiкувати та практично впроваджувати; 
- спiльне написания й виданн.я монографiй, навчальних посiбникiв, наукових статей 

тощо; 

обмiн науково-методичними матерiалами i програмами, результатами 
експериментальних дослiджень, бiблiографiчною i довiдковою лiтературою; 

- розробления технiчноi документацii, iнструкцiй, методичних рекомендацiй, патентiв. 

3. ВзаЕ:мнi розрахункв Сторiн 
3.1. Сторони забезпечуватимуть виконанн.я спiльних проектiв на безоплатнiй основi. 
3.2. Цей Договiр не передбачае фiнансових зобов' .язань мiж Сторонами. У випадку 

необхiдностi фiнансуванн.я спiльних проектiв, мiж Сторонами укладаються вiдповiднi 
огов й. 



. . 
4.1. За умов виникнення форс мажорних обставин, передбачити якi неможливо нs i1.ac 

пiдписання договору, термiн виконання робiт вiдкладасться на час дii цих обставин. 
4.2. Сторона, у якоi iснуюtь обета.вини непереборноi сили, повинна обов'яз.ково 

повiдомити iнmy сторону про ix настання i припинення. 

5. Строк: дii Договору та iвmi умови 
5.1. Цей Договiр вважае:ться укладеним i набирае: чинностi з моменту його пiдписання 

Сторонами та його скрiплення печатками, а закiнчуе:ться 1 сiчня 2027 р. 
5.2. Змiни до цъого Договору можуrь бути внесенi за взае:мною згодою Сторiн, що 

оформляе:ться додатковою угодою до цього Договору. 
5.3. Додатковi угоди та додатки до цього Договору е: його невiд'смною частиною i 

мають юридичну силу у разi, якщо вони викладенi у письмовiй формi, пiдписанi Сторонами 

та скрiпленi ix печатками. 
5.4. Сторони зобов' язуються при виконаннi цъоrо Договору не зводити 

спiвробiтництво до дотримання лиmе наявних у нiй умов i вживати всiх необхiдних заходiв 
для забезпечення ефективностi та ix розвитку. 

5.5. Bci спори мiж Сторонами, що можуть виникнути при виконаннi Договору, або у 
зв' язку з ним, вирimуються шляхом переговорiв вiдповiдно до чинного законодавства 

Украiни. 

5.6. Безпосереднiми виконавцями та iнiцiаторами цього Договору с: 
5.6.1. Вiд Стороии 1: Шворов Cepriй Андрiйович, доктор технiчних. наук, професор 

кафедри автоматики та робототехнiчних систем iм. акад. 1.1. Мартиненка lПП енергетики, 
автоматики та енергозбереження (контактнi данi: тел. 067-427-25-19, E-mail: sosdok@i.ua); 

5.6.2. Вiд Сторови 2: lванов Вiталiй Вiкторович, комерцiйний директор ТОВ «Бiтеко 
Бiогаз» (контактнi данi: тел. 066-558-42-38, E-mail: vi@Ьiteco-energy.com). 

5.7. Договiр складено украiнською мовою у 2 (двох) автентичних примiрниках, що 
мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожноi Сторони. 
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