
ІИТА 
МЕМОКАРГОІІМ ОР ІЛЧВЕКВТА^ШС 

ЬЄІ*¥ЄЄІ1 
N3110031 А§гісиІїигаІ ТесЬпоіо§у ІпзШиІе, 

Аг§еіііша, апсі 
Мукоіауіу N31101181 А§гагіап Ііпіуегзіїу, 

ІІкгаіпе 

Піе ригрове оГ їЬіз Метогапсіит оґ 
Шдегзіапдіпе із Хо ргоуісіе сіеуеіортепї апсі 
сопііпийу оГ геїайопзііір ЬЄІ\УЄЄП ИаНопаІ 
А§гісиЙига1 ТесЬпо1о§у ІпзЙиіе, Аг§еп1іпа, 
апсі Мукоіауіу ИагіопаІ А§гагіап Шіуегзіїу, 
ІІкгаіпе, Іо &ЗІЄГ апсі епЬапсе зсіепгійс, 
іпзіішйопаї апсі сиійігаї 1іпка§ез ЬЄПУЄЄП їЬе 
соорегайп§ рагШегз. 
Агіісіе І 

ТЬе рагііез ЬЄІІЄУЄ іЬаї тиШаї ЬепеШ 
сап Ье СІЄГІУЄСІ Ггош зсЬоІагІу ітегасгіоп, 
соорегагіуе гезеагсЬ апсі оШег ґогшз о^ 
асадетіс соІІаЬогаїіоп. 
Агйсіе П 

ТЬе о^есгіуез оґ їЬіз Ііпдегзіапсііпд 
зЬаІІ іпсіисіе Йіе Го1Іо\¥Іп§: 
a) Йіе сіеуеіоршепі оґ соІІаЬогаііуе 
гезеагсЬ рпуесіз; 
b) Йіе ог§апігагіоп о? ]оіп! зсіепіійс 
асґіуіїіез, зисЬ аз зешіпагз, сопіегепсез ог 
зушрозіа; 
c) іїіе ехсЬап§е гезеагсЬ чапс1 іеасЬіп§ 
регзоппеї; 
Агйсіе ПІ 

ТЬе їегшз оГ зресійс агеаз ої 
соорегагіоп зЬаІІ Ье ГшіЬег сопзісіегед апсі 
а^геесі ироп Ьу Йіе раггіез ргіог іо Ше іпігіаїіоп 
о? апу рагіісиїаг асгіуіїу. Апу зресійс рго§гат 
\уі11 Ье зи^есі Хо шиїиаі сопзепі, ауаіІаЬіІіІу оГ 
ЙІПСІЗ апсі арргоуаі оГЬоЙї раггіез. 
Агіїсіе IV 

ТЬіз Шсіегз1апс1т§ ЛУІН Ье ЄЙГЄСЇІУЄ 
айег іі із зі§песі Ьу ЬоЙї рагііез. 

її сап Ье ГЄУІЗЄСІ, гепе\уесі, ог Іегтіпаіесі 
аі апу гіше Ьу тиіиаі сопзепі ог Ьу зЬс топЙіз' 
погісе іп асіуапсе іп \УГЙІП§ Ьу еііЬег райу. 

МЕМОРАНДУМ ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ 
між 

, Національним інститутом аграрних 
технологій, Аргентина, і 

Миколаївським національним аграрним 
університетом, Україна 

Метою цього Меморандуму про 
взаєморозуміння € забезпечення розвитку і 
спадкоємності відносин між Національним 
інститутом аграрних технологій, Аргентина, і 
Миколаївським національним аграрним 
університетом, Україна, з метою заохочення та 
зміцнення наукових, освітніх, організаційних і 
культурних зв'язків між партнерами. 
Стаття І 

Сторони вважають, що взаємна вигода 
може бути отримана в результаті спільної 
наукової діяльності, спільних досліджень та 
інших форм академічного співробітництва. 
Стаття II 

Цілі цієї домовленості повинні включати 
наступне: 
а) розробка спільних дослідницьких проектів; 
б) організація спільних наукових заходів, таких, 
як семінари, конференції і симпозіуми; 
в) обміни з метою досліджень та навчання 
персоналу; 
Стаття ПІ 

Будь-яка діяльність, що стосується 
конкретних напрямів співробітництва, має бути 
погоджена сторонами до її початку. 
Розпочнеться реалізація спільних проектів лише 
за умови взаємної згоди та наявності необхідних 
коштів. 
Стаття IV 

Даний договір набуде чинності після його 
підписання обома сторонами. 

Меморандум може бути переглянутий, 
перепідписаний, або розірваний у будь-який час 
за взаємною згодою або за умови повідомлення 
за шість місяців наперед у письмовій формі 
однієї зі сторін. 

Е1 ІшШиіо №сіопаі 
Де ТеспоІо§і*\ А§горесиагЦ 

РгеаМепіе 
Іп§. А§г."Са 
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