
УГОДА

про стратегічне партнерство

Дану угоду укладено між Державним вищим навчальним закладом 
«Національний гірничий університет», далі Державний ВНЗ «НГУ», в особі 
ректора, академіка Національної академії наук України Г.Г. Півняка та 
Публічним акціонерним товариством «Веско», далі ПАТ «Веско», в особі 
Генерального директора Є.В. Цимармана (разом Сторони), про співпрацю в 
області навчально-наукової, науково-технічної та дослідницької діяльності.

Надаючи великого значення розвитку довготермінових відносин між 
Державним ВНЗ «НГУ» та ПАТ «Веско», а також прагнучі досягнути високих 
результатів у розвитку наукових досліджень і розробці спільних проектів, 
сторони домовилися про наступне:

1. Державний ВНЗ «НГУ» та ПАТ «Веско» домовилися розвивати 
співробітництво на основі прями зв’язків за наступними напрямками:

- удосконалення організаційних, техніко-технологічних, економічних та 
екологічних процесів ПАТ «Веско»;
- наукове супроводження проектів із систем видобування сировини, 
водовідведення, енергозабезпечення , автоматизації та інших процесів 
технологічного ланцюга ПАТ «Веско»;
- спільна участь у конкурсах на отримання міжнародних грантів і 
виконання спільних технічних проектів і розробок;

виконання спільних науково-дослідних робіт в рамках 
загальноєвропейських і національних програм;
- підвищення кваліфікації персоналу Сторін, а також передача досвіду 
роботи;
- проведення ознайомлюваних та виробничих практик на базі ПАТ 
«Веско»;
- обмін науково-технічною та методичною інформацією, що стосується 
діяльності учасників договору;
- спільна публікація наукових статей та результатів спільних досліджень 
співробіників Сторін у спеціалізованих виданнях України та за 
кордоном;
- спільна організація, проведення та участь у міжнародних науково- 
технічних симпозіумах, конференціях, семінарах.

2. Координаторами співпраці із організаційних питань призначаються:
- з боку Державного ВНЗ «НГУ» - проректор з наукової роботи.
- з боку ПАТ «Веско» - головний інженер.

3. За співпрацю за окремими напрямами відповідають співробітники, 
призначені ректором Державного ВНЗ «НГУ» та Генеральним директором 
ПАТ «Веско».



4. Кожна зі Сторін сприяє отриманню фінансування, грантів, стипендій для 
виконання спільних проектів, наукових досліджень та академічних обмінів в 
рамках цієї угоди. Зазначена діяльність Сторін здійснюється за спільним 
планом, що забезпечує об’єднання • їх зусиль. Заходи, що вимагають 
додаткового фінансування, здійснюються за домовленістю в кожному 
конкретному випадку.

5. Рамки діяльності Сторін за даною угодою можуть бути розширені за 
взаємною згодою Сторін.

6. При розширенні тематики спільних робіт, у т.ч. у міжнародних проектах, 
Сторони дають згоду на взаємне представлення інтересів, при попередньому 
погодженні іншої Стороні цієї угоди.

7. Дана угода набирає чинності з моменту її підписання обома Сторонами. 
Термін дії угоди - необмежений. Угода може бути розірвана за бажанням 
однієї зі Сторін, про що вона повинна повідомити іншу Сторону в письмовій 
формі.

8. У разі розірвання угоди, спільні роботи, що виконуються Сторонами за 
вже укладеними угодами, виконуються до їх завершення у відповідності з 
передбаченими в них термінами.

9. Учасники угоди зобов’язуються суворо дотримуватися торгових 
таємниць, взаємної охорони інтелектуальної власності щодо третіх осіб, які 
були задіяні у спільних проектах, а також дотримуватися довіри до змісту 
укладених умов, проведених переговорів та усіх документів і кореспонденції.

10. Юридичні адреси Сторін:
Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий 

університет», пр. Дмитра Яворницького, 19, 49005, м. Дніпро, Україна.
Тел./факс: +38 (0562) 47-07-66
Публічне акціонерне товариство «Веско», вул. Індустріальна, 2, 84205, 

Донецька обл., м. Дружківка, Україна.
Тел./факс: +38 (06267) 3-29-16.

Генеральний директорРектор


