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ДОДАТКОВА УГОДА №  З  

до Договору про співпрацю №  08/05/2018/1984 від 08.05.2018 р.

м. Київ ЗО  .(°б2020 р.

ТОВАРИСТВО З ОБМ ЕЖ ЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  “АНТИПЛАГІАТ”,
ідентифікаційний номер юридичної особи 40086350, яке зареєстровано за адресою: 04073, м. Київ, 
Оболонський район, проспект Степана Бандери, буд. 28-А, літера Г, іменоване далі як 
“Товариство”, в особі директора Ткаченка Сергія Петровича, що діє на підставі Статуту, з однієї 
Сторони, та Державний вищ ий навчальний заклад «Приазовський державний технічний 
університет», ідентифікаційний номер юридичної особи 02070812, яке зареєстровано за адресою: 
м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Університетська, 7, іменоване далі як “Університет”, в особі 
ректора університету Волошина В я̀чеслава Степановича, що діє на підставі Статуту, з іншої 
Сторони, далі спільно іменуються “Сторони”, а окремо -  “Сторона”, уклали цю Додаткову угоду 
№ 3  (іменована далі як “Додаткова угода”) до Договору про співпрацю № 08/05/2018/1984 від 
08.05.2018 р. (іменований далі як “Договір”), про наступне.

1. Керуючись п. 6.3. Договору, Сторони домовились зафіксувати максимальну кількість 
сторінок Пошукових запитів, яку Університет може використати для перевірки дисертацій на 
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та освітньо-наукового ступеня доктора 
філософії, на наявність ознак збігів/ідентичності/схожості протягом наступного Календарного 
року в обсязі 8950 сторінок Пошукових запитів.

2. Сторони домовились, що обсяг максимальної кількісті сторінок Пошукових запитів, 
вказаний в п. 1 цієї Додаткової угоди ґрунтується на інформації наданій Університетом нижче:

Номер спеціалізованої вченої ради та 
спеціальності

Кількість докторських та 
кандидатських дисертацій в 
Календарний рік

Приблизна 
кількість 
сторінок у 
дисертації

Спеціалізована вчена рада Д  12.052.02 
із захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора 
(кандидата) економічних наук.

докторських 5 2250

кандидатських 10 2500

Спеціалізована вчена рада 
Д 12.052.01 із захисту дисертацій на 
здобуття наукового ступеня доктора 
(кандидата) наук за спеціальностями. 
05.03.06 -  Зварювання та споріднені 
процеси і технології, технічні науки; 
05.16.01 -  Металознавство та термічна 
обробка металів, технічні науки;  05.16.02 
-  Металургія чорних і кольорових металів 
та спеціальних сплавів, іїршічні науки

докторських 6 2700

кандидатських 6 1500

Товариство / В. С. Волошин
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3. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту укладення і є невід’ємною частиною 
Договору. Умови цієї Додаткової угоди застосовуються до відносин між Сторонами, які виникли на 
підставі Договору, з моменту набрання нею чинності.

4. Ця Додаткова угода укладена в двох оригінальних примірниках -  по одному для кожної із 
Сторін та є невід’ємною частиною Договору.

5. Реквізити та підписи Сторін:

ТОВАРИСТВО УНІВЕРСИТЕТ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ДВНЗ «ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АНТИПЛАГІАТ” ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»


