
УГОДА № 3 2 ^ /^  -(РЗ 
про співпрацю

м. Харків « 20

Національний технічниіі університет «Харківський політехнічний 
інститут» в особі ректора університету Сокола Євгена Івановича, який діє на 
підставі Статуту (далі -  НТУ «ХШ») з однієї сторони та Військовий інстит̂ т̂ 
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут в особі начальника 
інституту Остапчука Вікі’ора Миколайовича, який діє на підставі Статуту 
(далі -  ВІТІ) з іншої сторони, разом іменовані Сторони, уклали цю Угоду про 
співпрацю (далі -  Угоду) про таке

1. Загальні положення

1.1. Сторони керуються взаємною зацікавленістю в спільноіугу розвитку 
їхнього наукового та інноваційного потенціалу, в тому числі проведенні 
спільних наукових досліджень. 5 .

1.2. Співпраця здійснюється на основі рівноправності, взаємної вигоди, 
чесного ділового партнерства, а також підтримки взаємних ділових контактів.

1.3. Ця Угода не накладає на її Сторони жодних майнових і фінансових 
зобов’язань, а також не встановлює жодних обмежень їхньої самостійності та 
автономності при здійсненні ними своєї статутної діяльності.

2. Предмет Угоди

2.1. Предметом У годи є організація партнерства та співпраця Сторін.
2.2. Сторони домовились:
2.2.1. Брати участь у спільних наукових та інноваційних проектах, 

спрямованих на вирішення актуальних проблем, які становлять спільний 
інтерес Сторін.

2.2.2. Спільно виконувати науково-дослідні роботи у галузі інф орм аційної 
безпеки (кібербезпеки).

2.2.3. Проводити спільні наукові та освітні заходи.
2.2.4. Здійснювати обмін інформацією, необхідною для спільної діяльності 

Сторін.
2.2.5. Запрошувати представкиїсів Сторін для чіггання лекцій, обміну 

досвідом та інформацією з навчально-методичної роботи, здійснення 
академічної мобільності (студентів та викладачів).

2.2.6. Здійснювати публікацію наукових, навчальних і методичних 
матеріалів за результатами виконання спільних робіт.



1.1.1. проводити обмін науково-технічною та навчально-методичною 
літературою, періодичними виданнями.

3. Форми співпраці

3.1. Співпраця між Сторонами здійснюється на основі цієї Угоди та / або 
додаткових угод і договорів, що укладаються між Сторонами на виконання цієї 
Угоди.

3.2. Визначити відповідальними особами за виконання Угоди від НТУ 
«ХШ» -  Євсеєв С. П., в.о. завідувача кафедри кібербезпеки, (095)-360-66-13, 
8ег1ііі.р.уеу8еіеу@кьрі.есіи.иа та від ВІТІ -  Чевардін В. Є., начальник кафедри 
кібербезпеки, 096-078-35-84, у1асІу8Іау.сЬеуагсііп@§таі1.сот.

4. Права інтелектуальної власності

4.1. Розподіл прав інтелектуальної власності, створених в результаті 
співпраці Сторін за цією Угодою, здійснюється в кожному окремому випадку 
додатковими договорами, що укладаються між Сторонами на виконання цієї 
Угоди.

5. Відповідальність сторін

Сторони несуть відповідальність за:
5.1. Дотримання та порядок виконання Сторонами умов цієї Угоди.
5.2. Невиконання або неякісне виконання взятих на себе зобов’язань згідно 

з чинним законодавством України.
5.3. Порушення авторських прав та суміжних прав при проведення 

спільної діяльності.

6. Фінансові умови

6.1. Ця Угода не є угодою про спільну діяльність і не містить фінансових 
зобов’язань.

6.2. Усі фінансові зобов’язання, що можуть виникнути у процесі реалізації 
цієї Угоди, визначаються окремими договорами.

7. Порядок вирішення спорів

7.1. Всі спори, пов’язані з виконанням умов цієї Угоди, вирішуються 
шляхом переговорів між представниками Сторін.



7.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами відповідно до Угоди, 
вирішуються в установленому порядку, згідно з чинним законодавством 
України.

8. Зміни і доповнення

8.1. Сторони можуть вносити за взаємною згодою зміни і доповнення до 
умов цієї Угоди.

8.2. Всі зміни та доповнення до умов цієї Угоди подаються в письмовій 
формі за підписом Сторін.

9. Заключні положення

9.1. Угода набирає чинності з дати її підписання Сторонами та діятиме 
протягом пяти років.

9.2. Угода може бути достроково припинена кожною зі Сторін шляхом 
направлення відповідного письмового повідомлення. Дія Угоди припиняється 
через два місяці з дати отримання письмового повідомлення.

9.3. Угода укладена у двох примірниках по одному для кожної Сторони, 
кожен з яких має однакову юридичну силу.

9.4. У разі, яюцо жодна зі Сторін не повідомила письмово іншу Сторону 
про бажання припинити дію цієї Угоди не пізніше, як за три місяці до 
закінчення строку його дії, він вважається таким, ш;о автоматично 
пролонгований на тих же умовах на той же термін дії.

10. Юридичні адреси Сторін
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