
СОТЧТКАСТ № 
де соїаЬогаге $іііп{ійса, де сегсеіаге, 

іпоуаге §і асііуіше дідасйсй 

- м. 03 2013р. 

' ШіуешШеа де $іаі „Аіеси Назво" діл 
* ВШ& К. Моїдоуа Іп регзоапа діиі 

ОЬеогцЬе РОРА, гесіог, §і ШІуегзіШеа 
Ацгагй де 8ш діл Иісоїаеу» Іісгаіпа, Іп 

Л регзоапа діиі Уеасезіау §ЕВАЬГШ, гесіог, 
.. питііе ІП сотШшіаге РЙҐ|І, сопдис&іди-зе 
•• де асогдигіїе їпсЬеіаіе, гесшюзсИпд 
* песезіїаіеа де соорегаге зйгйша т 
1 еопді|ііїе дегуоІШгіі гаріде а еипо§іш|е1ог 
* Ііііпрсе §і еуоіирог тодете, §і 
: шп^епіі де ітролапіа соіаЬогагіі 
, гесіргосе ре ріал §іїіп|Шс іпоуа|юпаї Ьі 
,, зсориї аЬогдІгіі си зиссез а ргоЬІетеїог де 
... іліегез сотію аи СОПУЄПІІ дирй сиш 
- шшеагй: 

4% 
* І. ОВІЕСТОЬ аЖТЕАСТОІЛЛ 

* 1.1. к зсориї иШігйгіі шаі деріте а 
ге$иг8е1ог тіеІесШаїе, таїегіаіе §і де 

І ргодисфе Іп шйіжагеа зсоригіїог ргіагіїаге 
« де дегуойаге а зШеїог, рйг|і1е 1§і ипезс 
•• еСогШгіІе Іп асїіуішеа сотипй де 
•• сегсе&ге, іпоувге §і едиса£іе. 
!* 

І 1.2. Р8г#е §е ап§а|еа2й оГеге аш*еп$8 
Г гесіргосй сотріеій їп геаіігагеа 
І ОЬІЄСІІУЄІОГ. 

ДОГОВІР № 
про співробітництво в області 

науково-дослідницької, інноваційної та 
освітньої діяльності 

м. _ «£/» 03 2013р. 

Бельцький державний університет 
імені Алеку Руссо, Республіка Молдова, 
в особі ректора Георге ПОПА і 
Миколаївський національний аграрний 
університет, Україна» в особі ректора 
В'ячеслава ШЕБАШНА, , іменовані 
надані «Сторони», керуючись 
досягнутими домовленостями, 
признаючи необхідність тісної взаємодії 
в умовах швидкого розвитку наукових 
знань та сучасних розробок і 
усвідомлюючи значення спільної 
науково-дослідницької діяльності для 
успішного вирішення питань, що 
становлять взаємний інтерес, 
домовились про наступне: 

1. ПРЕД МЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. З метою повнішого використання 
інтелектуальних, матеріальних та 
виробничих ресурсів при вирішенні 
пріоритетних завдань розвитку держав, 
Сторони об'єднують свої зусилля для 
спільної шуково-дослідаицької, 
інноваційної та освітньої діяльності. 

1.2. Сторони зобов'язуються надавати 
всебічну допомогу один одному в 
досягненні поставлених завдань. 

Ь 1.3. Ріесаге Іір де соорегаге зе геаіігеагй 
де р&г|і, іп совйтшШе си изі асогд 

} зерага* ІпЬге еіе саге рип !п аріісаге асезіе 
* асішЩі 

1.3. Кожен з ВИДІВ співпраці 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ Сторонами згідно з 
окремим договором, що реалізує ці 
види діяльності. 
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1.4. Репни огісе іеі де соїаЬогаге, р&фіе 
рої нрШиі виЬШушшШе согезрипгйіоаге 
Йриіііог де асііуіій{і гезресііуе, Іа саге роі 
ігаш&га йтдигі, ГасіИЩі, іпзитітепіе, 
есЬіратепіе, *еЬпо1о§іі, 1ісеп$е, сопсеріе 
§йіп$Шсе §і сотегсіаіе, ідеі, еіс, саге 
араг̂ іп рйг̂ їіог. 

2.0ЕЕГГШП.Е Р А к р Ш Е 

1.4, Для проведення кожного ввду 
співпраці Сторони можуть створювати 
відповідай підрозділи, яким будуть 
передавати кошти, приміщення, 
обладнання, прилади» розробки, 
технології, ліцензії, наукові та 
комерційні концепції» ідеї тощо, що 
належать Сторонам на тих чи інших 
правах. 

2. ПРАВА СТОРІН 

2.1 РЗфТе УОГ сопйіЬиі 1п сошші: 
іп сіотетиі асіМЩи <к сегсеіаге 

* ршіегеа іп аріісаге а ргодгатеїог §і 
ргоіесіеіог сотипе сіє сегсеіаге §і 
дегуоіфге , іпсіизіу репіш оЬ{іпегеа 
гешіїаіеіог поп-сотегсіаіе (риЬІіеагеа № 
еошип а іетиііаіеіог аеЙУІЩ» іпїеіесціаіе, 
еіс) 

* дегуоііагеа де ргоіееіе §і ІеЬііо1о§н де 
ргодшфе, огрпігагеа сотшіісйгіі 
іяГогтаропаІе ейсіете, іпсіидегеа 
есЬіреІог де сегсеіаге §йіп|Шсй № рипегеа 
іп аріісаге а рго§гате1ог ге і̂опаїе си 
ргіуіге 1а асііуішфе Р&їііоі; 

• геаіігагеа сопГегіп̂ еІог ргасіісо-§4ію|ійсе 
сошипе, зетіпагеїог, аІеКегеїог де Іисги; 

2.1. Сторони спільно сприяють: 
В сфері науково-дослідницької 
діяльності: 

здійсненню спільних науково-
дослідницьких та дослідно-
конструкторських програм і проектів, 
враховуючи отримання некомерційних 
результатів (спільні публікації, 
результати інтелектуальної діяльності 
та ін.); 

розробці проектів технологій та 
виробництв, організації ефективної 
інформаційної взаємодії, включення 
науково-дослідницьких колективів у 
виконання цільових регіональних 
програм у напрямках діяльності Сторін; 

проведенню спільних науково-
практичних конференцій та семінарів, 
робочих зустрічей. 

* 
І: 

іп сЬтепшІ іпоуйгіі; 
* сошегсіаіігагеа гегиІШеїог де сегсеіаге 
Іп Гогтй де ргоіесіе де іпоуаге §і іпуезіфі 

• айацегеа ШУЄЗШОГІІОГ репіт сегсеїйгі 
сотшге, ргогпоуагеа дегуоіійгіі. 

іп сіотепіиі/огтйгіі: 
• іп5ітиігеа §і гесаІШсагеа Бресіаііфіог іп 

в сфері інноваційної' діяльності: 
комерційній реалізації результатів 

науково-дослідницької діяльності у 
вигляді інноваційних та інвестиційних 
проектів; 

залученню інвесторів до спільних 
розробок, просування розробок. 

в сфері підготовки кадрів: 

і І* 

. . . . „ , V *? „ * * 



дотепіііе де асііуііаіе аіе раг$йог; 

• «*ітЬи1 де садге дідасйсо-*ііп<Шсе 
саІШсаіе репші аріісагеа їп ргосезиі 
едиса{іопа1 а іпоуйгіі, гегиііаіеіог аеііуіі^і 
де іпзігиіге §і сегсеїаге; 

• зсЬітЬ асадетіс де зіидеп£ 1а дііегіїе 
сісіигі де Гогтаге , ІПСІШІУ раїїісірагеа 1а 
сопГегіп̂ е, ргасііеііе де Гогтаге , 
еГесШагеа сегсеїігіїог де Іісеп|іепі, 
тазіегагш досіогаші; 

• рге̂ йгітеа §і риЬІісагеа їп сошіш а 
шапиаіеіог, тош>§гаШ1ог. 

2.2. Р&Ше рої оГегі Гтап|аге решти 
ргоіесіе сопіипе іп зитпеїе §і їп тодиі 
8іаЬі1іі де асогдигі зерагаїе. 

2.3. Репйги рішегеа їп аріісаге а ргоіесіеіог 
сотипе Р§г$іїе аІга§ гезигзеїе де ргодікфе 
§і сеіе итапе, аЯаіе 1а дізрогфа Іог. 

2.4 . !п Ьага ргосшіі Рйг$іІе рої гергегепіа 
іпіегезеїе гесіргосе, 1е§аІе де геаіігагеа 
ргоіесіеіог сотипе. 

2.5. Ілзіа дшпешіїог де соорегаге роаіе й 
сошріеіаі §і геущііі де сотип асогд їпіге 

3. ОВІЛСАїтЕ РАКТІЬОЯ 

3.1. Ріфіе УОГ деріте еГоПигі репіги а 
о&гі азізїеп$ гесіргосй тахітй їп 
геаіігагеа оЬ1%а$іі1ог азитаїе Іп ргеяепіиі 
Сопігасі. 

3.2. Рйф'іе зе ап§фаг&: 
• ай сопігіЬиіе 1а рипегеа їп аріісаге а 
ргоіесіеіог сотипе §і рго§гате1ог їп 
огдіпе, тЗгіте §і Іп тодиі ргеуЗхиі де 
асіеіе адфопаїе їпсЬеіаіе їп сопїогтіШе 

підвищенню кваліфікації і 
перепідготовці спеціалістів в напрямках 
діяльності Сторін; 

обміну провідними викладачами для 
впровадження в освітній процес 
інноваційних результатів учбово-
методичної та наукової діяльності; 

академічному обміну студентами на 
різних етапах навчання, включаючи 
участь у наукових конференціях, 
проведення навчальних практик, 
виконання досліджень бакалаврами, 
магістрами та аспірантами; 

написанню та віщанню спільних 
підручників, учбових посібників, 
монографій. 
2.2. Сторони можуть здійснювати 
фінансування спільних проектів в сумах 
та порядку, що зумовлені окремими 
договорами. 
2.3. Для реалізації спільних проектів 
Сторони залучають виробник, 
потужності та трудові ресурси, що 
знаходяться в їхньому розпорядженні. 
2.4. Сторони за дорученням можуть 
представляти інтереси один одного, що 
пов'язані з реалізацією спільних 
проектів. 
2.5. Перелік напрямків співпраці 
можуть доповнюватися і уточнюватися 
за згодою Сторін. 

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 

3.1. Сторони будуть прагнути надавати 
максимальне сприяння один одному у 
виконанні прийнятих цим Договором 
зобов'язань. 
3.2. Сторони зобов'язуються: 

сприяти реалізації спільних проектів і 
програм у порядку, розмірі і всіма 
засобами» передбаченими окремими 
договорами, укладеними дня виконання 
цього Договору; 



І ш ргегепіиі Сшїгасі; 
£ • 1а ііітф §і ре дерііп УОГ еГесГиа асфюіїе 
і Іигіді<̂ е §і геаіе, песезаге репйп геаіігагеа 
л, ргоіесіеіог сотипе; 
••Я 

4 • зсЯіітЬ де ге8ш$е тіолпа|іопа1е си 
'' геврейагеа 1е$І8Іа{іеі сеіог доий 0гі; 

: 

і 
; • 8Й т і діуиїзе іпіогтаііі сошідегаіе 
і сопГідш(іа1е де сШге Ріг|і; 
л •• ' • • ' ' ' ' - ' ' 
« * а дізсиїа зізіетаїіс азресіеіе 1е§аіе де 
•• рипегеа Іп аріісаге а дотепіііог де 
? соорегаге; 
'"' * зй іа їп сошідегаге ргоЬІетеїе арЗшіе т 
; ргосезиі де геаіігаге а ргегепіиіиі 
І СопйШ, Іиагеа десшіїог соогдопаїе. 
« -

* 4. СОІЧОІТИ 8РЕСІАУЕ 

{ 4.1. Ьа арагіра ПЄУОІІ де іїтфге а 
л Іисгйгіїог, Рйг̂ ііе іпсЬеіе асогдигі 
* 8ир1ітепіаге. 
* 4.2. Репіги йесаге асгіуіШе сопсгеШ зе 
* ксЬеіе ип асі адфопаї. 
* 4.3. Асезі Сопігаеі пи роаіе Я о Ьагіегй іп 
* геаіігагеа де сйНе рЩі а оЬІІ£а(Шог саге 1е 
* ГЄУІП Іп іетеіиі аііог сопігасіе. А • •• ' • 
І!
;

 ' ' ' 

і* 4.4. Ріесаге Райе е§£е йі дгерші зі ішріісе 
І зиЬсопігас(ап(і ремш еіесіиагеа Іисгагіїог, 

азитапд гезропзаЬШШеа репіга 
« гезресіагеа сопдфіїог Сапігасіиіиі, 
? шіегйог 1а ІисгЗгіїе геаїшгіе де сШге 
4 зиЬсопІгасГогі. 

' 5. КЕ&РОШАВПЛТАТІЬЕ 
І РАКТІЬОЯ 

« 5.1. Тоаіе ргоЬІетеїе діпіге Р&ф бшй 
« гегоіуаіе ргіп пе§осіеге §і де сотші асогд 
4 гсзресідпд іпіегезеїе гесіргосе. 

* ' 

своєчасно і в повному обсязі ; 
виконувати юридичні та фактичні дії, І 
необхідні для реалізації спільних .і 
проектів; і 

£ 

обмінюватись з дотриманням * 
законодавства обох держав в їх ] 
розпорядженні інформаційними ! 
ресурсами; 7 

а 
не розголошувати інформацію, * 

визнану Сторонами конфіденційною; 
: : .. •

 :

 «V 

і 
систематично обговорювати питання, | 

пов'язані з реалізацією напрямків | 
співробітництва; | 

розглядати проблеми» що виникають І 
в процесі реалізації цього договору» 4 
приймати по ним узгоджені рішення. ! 
. о с о ™ , ™ ; 

: І • " 
4.1. При виникненні потреби у . 
фінансуванні робіт Сторони укладають І 
додаткові договори. 1 
4.2. На кожну конкретну роботу і: 
укладається окремий договір. І 
4.3. Цей Договір не може бути х 

перепоною для виконання Сторонами | 
своїх договірних зобов'язань щодо 1 
інших договорів. Т 
4.4. Кожна Сторона мас право залучити | 
для виконання робіт субвиконавців, ... 
відповідаючи, надалі за дотриманням І 
умов Договору, що стосуються робіт, | 
які виконують субвиконавці. І 

і 
І 

5.1 .Всі питання між Сторонами 
вирішуються шляхом переговорів та * 
взаємного узгодження, що передбачав | 
дотримання спільних інтересів. 



5.2. Ьа ргоЬІетеїе пегегоіуаіе р&$1е 
ас|іопеа2а їп сопГогшіїаіе си 1е§І8Іа|іа їп 
уіводге діл К. Моїдоуа §і Іісгаіпа. 

6. ОІ8РОгіТП ЕШАЬЕ 

6.1 . РгегепШІ Сопігасі уа.іпіга їп уі§оаге 
де 1а даіа зетп&гіі де сЗіге РШ̂ і §і езіе 
уакЬіІ іітр де 5 апі. 
6.2 . СопігасШІ роаіе 6 тодШсаі заи 
сотріеіаі ргіп асогдиі гесіргос аі Рйфіог. 
СотрІеІЗгі §і тодіїїс&гі 1а ргегепіиі 
Сопігасі зе Гасе їп зсгіз» їп доий ехетріаге 
§і зе зешпеагй де сййге Рагр, 

6.3 . Ріесаге Рагіе аге дгерші де а їпсеїа 
ргегепШІ Сопігасі ргіп поїШсагеа іп зсгіз а 
ееіеііаііе Рйг|і. Сопігасіиі Іп асезі саг езіе 
Їпсеїаї дирй 3 Ішіі де 1а ргішігеа поїШсйгіі 
де сйіте сеаІаІШ Рагіе. 

6.4 . РгегепШІ Сопігасі езіе їпіостії іп 
доий ехетріаге, с§іе ип ехетріаг репіги 
Йесаге Рагіе. АтЬеІе ехетріаге аи асеіа§і 
йм^ішідісі 

7. АІЖЕ8Е ДШГОІСЕ §1 
ЗЕІШАТШШЕ РАКТІЬОК 

ЗІГ. Ри§кіп, 38, ВШ|і, 
К. Моїдоуа, МБ3121 

5.2.Щодо нерозв'язаних питань сторони 
діють згідно з чинним законодавством 
Р. Молдова та України. 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Цей Договір вступає в дію з 
моменту його підписання Сторонами і 
діє 5 років, 
6.2. Договір може бути змінений або 
доповнений при взаємній згоді Сторін. 
Доповнення або зміни до цього 
Договору оформлюються в 2 
примірниках та підписуються 
Сторонами. 
6.3. Кожна зі Сторін має право 
припинити дію цього Договору шляхом 
письмового повідомлення Іншої 
Сторони. Дія Договору в такому 
випадку припиняється по завершенню З 
місяців з моменту отримання іншою 
Стороною такого повідомлення. 
6.4. Цей договір укладений 
молдавською та українською мовами, в 
2-х примірниках, по одному примірнику 
кожній Стороні. Обидва примірника 
мають однакову юридичну силу. 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА 
ПІДПИСИ СТОРІН 

вул. Паризької Комуни, 9, 
Миколаїв, Україна, 54020 
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