ДОГОВІР №
ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
м. Одеса

«_13_» __07___ 2020 р.

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (далі – ОНУ імені
І.І. Мечникова), в особі ректора Коваля Ігоря Миколайовича, що діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, і Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича (далі - ЧНУ імені Ю. Федьковича), в особі ректора Петришина
Романа Івановича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір
про нижчезазначене:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Сторони домовилися спільно розвивати наукове та науково-технічне
співробітництво у проведенні спільних досліджень стану природних,
напівприродних і агроекосистем, біогеохімічних циклів біогенних речовин,
біорізноманіття, у вирішенні регіональних проблем збереження та раціонального
використання природних ресурсів, зокрема в басейнах річок Дністер і Прут, а
також за згодою проведення науково-навчальної роботи студентами, аспірантами,
науковими співробітниками і викладачами ОНУ імені І.І. Мечникова і ЧНУ імені
Ю. Федьковича на базі існуючих в їх структурі науково-дослідних станцій,
стаціонарів, асоційованих національних парків тощо.
1.2. Сторони домовилися, що співробітництво в межах цього Договору
здійснюється без взаємних фінансових зобов’язань.
2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Зобов’язання ЧНУ імені Ю. Федьковича:
2.1.1. Приймати участь у розробці спільних національних та міжнародних наукових
програм і проектів з науковими підрозділами ОНУ імені І.І. Мечникова з вивчення
стану природних екосистем.
2.1.2. Сприяти проведенню спільних наукових досліджень і відборів зразків
науковим підрозділам ОНУ імені І.І. Мечникова.
2.1.3. При необхідності допомагати науковим підрозділам ОНУ імені
І.І. Мечникова проводити дослідження на території національних парків
розташованих в Чернівецький області та збирати первинні матеріалів при
проведенні наукових досліджень.
2.1.4. За попередньою згодою забезпечувати технічними засобами (наприклад,
плавзасобами) співробітників наукових підрозділів ОНУ імені І.І. Мечникова при
проведенні спільних науково-дослідних робіт.
2.2. Права ЧНУ імені Ю. Федьковича:
2.2.1. Користуватися науковими фондами Наукової бібліотеки ОНУ імені
І.І.Мечникова та біологічного і геолого-географічного факультетів ОНУ імені
І.І. Мечникова.
2.2.2. Отримувати від ОНУ імені І.І. Мечникова методичну та технічну допомогу
при здійсненні наукової, еколого-освітньої та іншої діяльності в басейні Нижнього
Дністра.
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2.2.3. Отримувати від ОНУ імені І.І. Мечникова консультації щодо розвитку
наукових та науково-технічних робіт, розглядати звіти про наукову, науковотехнічну роботу.
2.2.4. Надавати до опублікування в збірниках та журналах ОНУ імені
І.І. Мечникова статті своїх співробітників.
2.3. Зобов’язання ОНУ імені І.І. Мечникова:
2.3.1. Приймати участь у розробці спільних національних та міжнародних наукових
програм і проектів з науковими підрозділами ЧНУ імені Ю. Федьковича з вивчення
стану природних екосистем тощо.
2.3.2. Сприяти проведенню спільних наукових досліджень і відборів зразків
науковим підрозділам ЧНУ імені Ю. Федьковича.
2.3.3. При необхідності допомагати науковим підрозділам ЧНУ імені
Ю. Федьковича проводити дослідження на території національних парків
Нижньодністровського регіону та збирати первинні матеріалів при проведенні
наукових досліджень.
2.3.4. За попередньою згодою забезпечувати технічними засобами (наприклад,
плавзасобами) співробітників наукових підрозділів ЧНУ імені Ю. Федьковича при
проведенні спільних науково-дослідних робіт.
2.4. Права ОНУ імені І.І. Мечникова:
2.4.1. Користуватися науковими фондами Наукової бібліотеки ЧНУ імені
Ю. Федьковича.
2.4.2. Отримувати від ЧНУ імені Ю. Федьковича методичну та технічну допомогу
при здійсненні наукової, еколого-освітньої та іншої діяльності в басейні Дністра і
Прута.
2.4.3. Отримувати від ЧНУ імені Ю. Федьковича консультації щодо розвитку
наукових та науково-технічних робіт, розглядати звіти про наукову, науковотехнічну роботу.
2.4.4. Надавати до опублікування в збірниках та журналах ЧНУ імені
Ю. Федьковича статті своїх співробітників.
3. РЕЗУЛЬТАТИ РОБІТ
3.1. Створення спільної наукової продукції договірними сторонами у вигляді
написання статей, монографій, збірників, підготовки інших інформаційних
матеріалів, проведення спільних нарад, семінарів та конференцій.
3.2. Форма надання звітів та інших матеріалів вільна за згодою сторін.
3.3. Первинні матеріали, отримані в результаті проведення спільних наукових
досліджень, можуть використовуватися сторонами з обов’язковим посиланням на
співвиконавця досліджень.
3.4. Результат спільної діяльності може бути використаний тільки за згодою сторін.
Договірні сторони мають рівні авторські права на створення наукової продукції.
3.5. Результати наукових досліджень співробітників ОНУ імені І.І. Мечникова та/
або ЧНУ імені Ю. Федьковича можуть бути використані за згодою їх виконавців та
з обов’язковим посиланням на авторство.
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