ДОГОВІР №
про науково-технічне співробітництво між
Одеським національним університетом імені І.І. Мечникова та
Державною установою Національний антарктичний науковий центр
МОН України
«___» _____________ 202_ р.

м. Київ

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (далі –
Університет) в особі ректора, професора Труби Вячеслава Івановича, що діє
на підставі Статуту, з однієї сторони, та Державна установа Національний
антарктичний науковий центр МОН України (далі – ДУ НАНЦ) в особі
директора Дикого Євгена Олександровича, що діє на підставі Статуту, з
іншої сторони, а разом Сторони,
– приймаючи до уваги значення полярних досліджень для всебічного
вивчення глобальних змін клімату та екологічних наслідків таких змін,
– наголошуючи на важливості наукового співробітництва в галузі
досліджень геологічної будови Західної Антарктики, оцінки її мінеральноресурсного потенціалу,
– вивчення рослинного і тваринного світу Антарктики та збереження
його різноманіття,
– враховуючи спільність наукових і виробничих інтересів та бажаючи
розвивати зв’язки між науковими установами,
уклали даний Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. За цим Договором Сторони здійснюють співробітництво
з
урахуванням інтересів основної діяльності Сторін у відповідності до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших нормативноправових актів, які регулюють таку діяльність.
Основними напрямками співробітництва є:
а) проведення спільних досліджень на базі інфраструктури Сторін із
залученням наукових установ-партнерів, фінансування діяльності яких
здійснюється за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування
відповідно до чинного законодавства;
б) участь на конкурсній основі у реалізації завдань і заходів Державної
цільової науково-технічної програми проведення досліджень в Антарктиці на
2011-2023 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3
листопада 2010 р. № 1002, в редакції постанови КМУ від 20 січня 2021 р.
№ 32;
в) формування для українських антарктичних експедицій спільних
завдань та долучення до вивчення отриманого та доставленого в Україну
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матеріалу (за тематикою досліджень);
г) проведення на базі та силами Сторін на безкоштовній основі
підвищення кваліфікації / стажування наукових і науково-педагогічних
працівників, з метою вдосконалення їхньої професійної підготовки шляхом
поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття
досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності;
д) підготовка та видання наукових публікацій за результатами спільних
науково-дослідних робіт; обмін науковою та науково-технічною
інформацією, науковими фаховими виданнями, довідковими матеріалами;
висвітлення спільних наукових проєктів на веб-сайтах Сторін;
е) участь науковців та фахівців у конференціях, семінарах, форумах,
круглих столах, брифінгах, які організовуються Сторонами, спільна участь у
міжнародних дослідницьких проєктах, грантах тощо;
є) організація інших спільних заходів, які відповідають інтересам
основної діяльності Сторін та не суперечать законодавству України.
1.2. Взаємовідносини Сторін, які визначені цим Договором, базуються
на принципах рівності та ділової співпраці.
1.3. Цим Договором Сторони підтверджують повне взаємопорозуміння з
питань, порушених у ньому.
2. Порядок співпраці та обов’язки Сторін
2.1. На виконання цього Договору Сторони укладатимуть додаткові
договори на здійснення окремих наукових і науково-технічних робіт в
рамках державних програм і конкурсів, а також міжнародних проєктів. Такі
договори визначатимуть терміни і обсяг конкретних форм співробітництва,
очікувані витрати Сторін, а також будь-які інші питання, за якими може бути
досягнута взаємна згода Сторін.
2.2. У процесі співпраці Сторони ознайомлюватимуться з досягненнями
партнера, розв’язуватимуть конкретні питання, які будуть виникати під час
виконання
спільних
досліджень,
обговорюватимуть
результати,
розроблятимуть та координуватимуть спільні дії.
2.3. Обов’язки координатора та наукового консультанта від ДУ НАНЦ
покладено на Козерецьку Ірину Анатоліївну, заступника директора з
наукових питань, доктора біологічних наук, доцента.
3.4. Обов’язки координатора та наукового консультанта від
Університету покладено на ________________________________.
3. Інтелектуальна власність
3.1.За винятком того, що було домовлено Сторонами у письмовій
формі, Сторони спільно володіють правами на інтелектуальну власність,
набуту за будь-якими результатами, отриманими внаслідок їхнього
співробітництва.
Сторони разом визначають і вживають заходів, необхідних для захисту
таких прав.
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3.2. Результати досліджень з використанням первинних матеріалів та
зразків, отриманих в українських антарктичних експедиціях на антарктичній
станції «Академік Вернадський», опубліковуються у вітчизняних та
міжнародних наукових фахових виданнях з обов’язковим посиланням на
підтримку Державної установи Національний антарктичний науковий центр
МОН України.
3.3. Питання захисту інтелектуальної власності на винаходи, технології
тощо, що виникають в ході співробітництва, Сторони вирішують за спільною
згодою та у відповідності до чинного законодавства України.
4. Відповідальність сторін
4.1. Будь-які непорозуміння, що можуть виникнути між Сторонами в
ході виконання спільних заходів у рамках цього Договору, вирішуються за
взаємною згодою сторін.
4.2. Фінансування своєї частини заходів здійснюється у рамках цього
Договору за взаємною згодою, а у разі необхідності – окремими договорами.
4.3. Укладання даної Угоди не несе фінансових зобов’язань між
Сторонами.
4.4. Суперечки, пов’язані з виконанням або розірванням цієї Угоди,
вирішуються Сторонами у відповідності до законодавства України.
5. Термін дії Договору
5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами та
діє протягом 5 (п’яти) років.
5.2. Термін дії Договору автоматично подовжується на чергові періоди,
якщо жодна зі Сторін у письмовій формі не повідомить іншу Сторону про
свій намір припинити його дію не пізніше, ніж за місяць до закінчення
терміну його дії.
5.3. Зміни до Договору вносяться за взаємною згодою Сторін у
письмовій формі.
5.4. Договір може бути розірваний достроково:
а) за взаємною згодою Сторін;
б) в односторонньому порядку у разі невиконання однією із Сторін
взятих на себе зобов’язань, викладених у цьому Договорі.
5.5. Цей Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної зі
Сторін, тексти яких мають однакову юридичну силу.
6. Юридичні адреси сторін
Одеський національний
університет
імені І.І. Мечникова
вул. Дворянська, 2,
Одеса, 65082, Україна,

Державна установа Національний
антарктичний науковий центр
МОН України
бул. Тараса Шевченка, 16,
Київ, 01601,Україна,
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тел.: (048) 723-52-54,
факс: (048) 723-35-15
ел. пошта: rector@onu.edu.ua

тел.: (044) 2463880
факс: (044) 2463880
ел. пошта: uac@uac.gov.ua

Ректор,

Директор,
кандидат біологічних наук

_______________ В.І. Труба

_____________ Є.О. Дикий

(Підпис)

(ПІБ)

«____»___________ 202_ р.

«____»___________ 202__ р.

