
УГОДА
ПРО НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

м. Київ „4^"’ 2019 р.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини „Україна”, 
в особі президента, д.тех.н., професора Таланчука Петра Михайловича, що 
діє на підставі Статуту (далі - Університет "Україна"), з однієї сторони, та 
Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика (далі 
НМАПО імені П. Л. Шупика) в особі проректора з наукової роботи, д.мед.н, 
професора Савичук Наталії Олегівни, що діє на підставі довіреності від 
20.01.2017 № 12/106-145, з другої сторони, (далі - іменуються Сторони), 
уклали цю Угоду про таке:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Метою Угоди є проведення якісних наукових досліджень та 

вдосконалення перебігу навчального процесу кафедри фармації Університет 
«Україна» та кафедри фармацевтичної технології і біофармації НМАПО імені 
П. Л. Шупика.

1.2. Сторони зобов’язуються співпрацювати з метою проведення 
наукової роботи в галузі фармації та підвищення якості навчання студентів та 
осіб, які навчаються.

1.3. В процесі співробітництва сторони проводять спільні консультації, 
зустрічі, наукові дослідження з використанням лабораторного потенціалу 
обох Сторін з метою досягнення максимальної ефективності в підвищенні 
наукового потенціалу.

1.4. Дані, отримані в результаті співробітництва, використовуються 
сторонами для наукових публікацій, доповідей після обов’язкового 
узгодження та з посиланням на сторони співробітництва.

1.5. Здійснюючи дане співробітництво, сторони не об’єднують своє 
майно і не ведуть спільної діяльності, що не вимагає у відповідності з діючим 
законодавством України ведення балансу такого роду діяльності.

1.6. При наявності взаємної згоди, окремі аспекти даного 
співробітництва можуть бути врегульовані додатковими угодами сторін, які з 
моменту їх підписання є невід’ємними частинами даної угоди. Додаткові 
угоди можуть бути укладені як шляхом складання єдиного документа, так і 
шляхом обміну листами, телеграмами, факсами та в іншій об’єктивно 
вираженій формі.

1.7. Сторони даної угоди надають одна одній різні послуги 
(інформаційно-консультативні, методичні) у відповідності з предметом 
діяльності, а також можуть надавати іншу допомогу, що не вимагає 
фінансових затрат.

1.8. Виконавцем цієї Угоди зі сторони Університет «Україна» виступає — 
завідувач кафедри фармації, д.фарм.н., професор Новиков Д. О., а зі сторони 



НМАПО імені П. Л. Шупика - завідувач кафедри фармацевтичної технології і 
біофармації, д.фарм.н., професор Давтян Л. Л.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Сторони даної угоди координують і узгоджують свої дії самостійно, 

дотримуючись при цьому вимог діючого законодавства України.
2.2. В рамках співробітництва за даною угодою Сторони зобов’язуються:
- спільно діяти для досягнення спільної мети у відповідності з задачами 

та інтересами Сторін;
- в процесі досягнення наміченої мети будувати свої взаємовідносини на 

основі чесного партнерства, рівності та захисту взаємних інтересів;
- здійснювати взаємний обмін інформацією та результатами виконаних 

робіт;
- проводити спільні консультації;
- при необхідності встановлювати контакти з третіми сторонами та 

інформувати Сторони про результати подібних контактів;
- не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у 

ході співробітництва.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторона, що не виконала або неналежним чином виконала свої 

обов’язки по даній угоді, зобов’язана відшкодувати іншій стороні завдану 
цим шкоду, якщо не доведе, що шкода завдана не по її вині або внаслідок 
непереборної сили.

4. ДІЯ УГОДИ
4.1. Дана угода вступає в силу з моменту її підписання сторонами та діє 

на протязі п’яти років. Вона автоматично продовжується на такий же строк, 
якщо жоднв із Сторін не заявить у письмовій формі про бажання розірвати 
дану угоду.

4.2. Сторони за взаємною згодою можуть розірвати дану угоду на будь- 
якому етапі її дії. Не допускається одностороння відмова від виконання 
обов’язків сторін або одностороння зміна умов угоди.

4.3. При наявності ініціативи однієї із сторін розірвати дану угоду, 
сторона-ініціатор розірвання зобов’язана у письмовій формі попередити іншу 
сторону про розірвання даної угоди не менш, ніж за два місяці до його 
розірвання.

4.4. Всі спори по даній угоді вирішуються шляхом переговорів між 
сторонами, а при недосягненні згоди таким шляхом, вони вирішуються в 
порядку, передбаченому діючим законодавством України.
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5. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Сторона 1
Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини 
„Україна”

Сторона 1
Національна медична академія 
післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика

вул. Львівська, 23, м. Київ, 03115

Пр 
й пре М. Таланчук 

__ 2019 р. ’

Відповідальні виконавці: Відповідальні виконавці:

оь-реботи
Н. О. Савичук 

’___ 2019 р.

Завідувач

ожицька, 9/іи. Київ, 04112

Завідувач 
кафедри фармації
Університет «Україна»

кафедри фармацевтичної технології і 
біофармації НМАПО шені П. Л. Шупика

професор Новиков Д.О. професор автян Л.Л.

Ж” 2019 р. Pf” 2019 р.



ДОДАТОК № 1

до Угоди про наукове співробітництво від « О / 2019 р.

Лабораторне обладнання кафедри фармацевтичної технології і біофармації 
НМАПО імені П. Л. Шупика

1. Спектрофотометр РД-303 HV (госповірка№ П 50 PR 1355 083 18)
2. Колориметр фотоелектричний концентричний КФК-3 

(госповірка № П 50 PR 1356 083 18)
3. Рефрактометр ИРФ-454 БМ-2
4. Рефрактометр ИРФ-454 БМ 

(госповірка № П 50 PR 1357 083 18)
5. Центрифуга «Орбіта» 

(атестат № 045/262)
6. Центрифуга ОПН-3
7. Центрифуга ОПН-3
8. Прилад для визначення плинності порошків ТК-1
9. Прилад для визначення насипного об’єму НО-1-00
10. Ваги лабораторні AXIS ANGlOOc 

(госповірка № П 40 М 639054 18)
11. pH метр pH-150 МА 

(госповірка № П 50 QM 1361 083 18)
12. Колориметр КФК-2
13. Термостат ТС-20
14. Термостат ТС-80
15. У льтратермостат ТС-16
16. Шафа сушильна ШС-80
17. Шафа вакуумна ШСВ-45К
18. Установка для приготування мазей
19. Стерилізатор ГК-10
20. Стерилізатор повітряний ГП-80
21. Полуавтомат ЗПР
22. Установка для приготування мазей
23. Мішалка для приготування ін’єкційних розчинів
24. Мішалка лабораторна однофункційна RW 11 basik Lab Egg в комплекті 

з винтовою насадкою
25. Облучатель ОП-450
26. Мікроскоп «Віолам Р-1»
27. Диспергатор погружний Т8 ULTRA-TURRAX
28. Інфундирний апарат
29. Лупа штативна з підсвітлюванням

В. В. Трохимчук


