
ДОГОВІР  
про наукове співробітництво

м. Харків * / /  _______ 2018 р.

Н аціональний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
імені О. Н. Соколовського», надалі Н Н Ц  «ІГА імені О. Н. Соколовського», в 
особі директора Балю ка Святослава А нтоновича, д ію чого відповідно до 
Статуту, з одного боку, та Уманський національний університет садівництва, 
надалі УНУС, в особі ректора Непочатенко Олени Олександрівни, дію чої 
відповідно до Статуту, з іншого боку, в подальш ому разом Сторони, а кожна 
окремо -  Сторона, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору

1.1 П редметом договору є партнерство та наукове співробітництво між 
Сторонами за напрямами наукової діяльності наукових і науково- 
педагогічних працівників Сторін, спрямовані на підвищ ення якості науки і 
освіти з використанням наукового та науково-педагогічного потенціалу 
Сторін та збільш ення можливостей їх розвитку, сприяння розвитку 
співробітництва між Н Н Ц  «ІГА імені О. Н. Соколовського» та кафедри 
агрохімії і ґрунтознавства УНУС у визначених напрямах науково-дослідної 
та освітньої діяльності.

1.2 О сновними напрямами співпраці є:

- розробка наукових засад оптимізації застосування добрив для 
відтворення родючості грунтів, моделей та методів прогнозування 
ефективності м інеральних добрив за різних грунтово-кліматичних умов, 
адаптації с ільськогосподарських культур до екстремальних змін клімату, 
комплексних способів діагностування та коригування мінерального 
живлення рослин, методів оптимізації м інерального живлення 
сільськогосподарських культур для одержання продукції високої якості;

- проведення спільних наукових досліджень в рамках Державних 
цільових програм, програм наукових дослідж ень НААН, на замовлення 
міністерств і відомств, договорів із су б ’єктами господарювання, 
м іжнародних проектів, грантів;



- проведення спільних конференцій, наукових семінарів, виставок, 
нарад, інших заходів, підготовка спільних наукових публікацій;

- п ідвищення кваліфікації, стажування на базі Сторін;

- обмін професійним досвідом, інформацією, що має значення для 

наукової, освітньої діяльності;

- впровадження результатів наукових дослідж ень в науковій, освітній 
діяльності;

- налагодження наукових зв ’язків між Радою молодих вчених Н Н Ц  
«ІГА імені О. Н. Соколовського» і УНУС.

2. Зобов’язання Сторін

2.1 Н Н Ц  «ІГА імені О.Н. Соколовського» координувати наукову 
роботу в межах виконання П Н Д  НААН, надавати методичну допомогу під 
час проведення науково-дослідних робіт.

2.2 У Н У С погоджувати плани наукових дослідж ень з Н Н Ц  «ІГА імені 
О.Н. Соколовського» щодо наукової тематики у межах П Н Д  НААН, 

звітувати про виконання НДР, спільно обговорю вати результати досліджень, 
брати участь у роботі координаційно-методичної ради з проблем 
ґрунтознавства, агрохімії, охорони грунтів.

2.3 Сторонам дотримуватись збереження авторських прав за 
співробітниками щодо матеріалів, переданих на використання.

2.4 Передбачати підготовку спільних наукових публікацій та 
забезпечення авторських прав виконавців.

2.5 Сприяти публікації результатів науково-дослідних робіт 
співробітників у періодичних наукових виданнях Сторін.

2.6 Результати науково-дослідних робіт, що отримано за виконання 
цього Договору, є предметом інтелектуальної власності кожної Сторони у 
відповідності з законодавчими актами України і не підлягаю ть комерційному 
використанню  без спеціальної додаткової Угоди між Сторонами.

2.7 Надавати можливість працівникам Сторін користуватися своїми 
бібліотеками, архівами, лабораторним обладнанням на умовах окремих 
двосторонніх угод.



2.8 Витрати, п ов’язані з реалізацією напрямів Д оговору визначаються 
окремими Угодами.

2.9 3 метою реалізації цього Договору Сторони можуть залучати 
фінансову підтримку різних організацій, підприємств, регіональних структур, 
фондів.

2.10 Форми, терміни і фінансування умов співпраці є предметом 
додаткових домовленостей між Сторонами і узгоджую ться окремо у 
кожному випадку.

3. Фінансування Договору

3.1 Всі роботи за Договором виконуються без взаємних фінансових 
розрахунків.

4. Відповідальні за співпрацю в рамках Договору

4.1 Відповідальними особами за організацію співпраці в рамках цього 

договору є:

професор кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського 
національного університету садівництва, доктор с.-г. наук, проф. 
Господаренко Г. М.;

- заступник директора з наукової роботи Національного наукового 
центру «Інститут грунтознавство та агрохімії імені О. Н. Соколовського», 
доктор біол. наук, М ірош ниченко М. М.

5. Інші умови

5.1 Хід та результати виконання спільних наукових досліджень 
щорічно розглядаю ться на засіданнях уповноваж ених структур Сторін.

5.2 Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може 
бути доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється 
додатковими угодами.

5.3 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту 
його підписання Сторонами та скріплення підписів печатками.

5.4 Цей Договір укладений на невизначений строк -  на увесь час, 
протягом якого Сторони залишатимуться зацікавленими у продовженні 
співробітництва.



5.5 Якщ о інше прямо не передбачено цим Д оговором або чинним в 
Україні законодавством, зміни у цього Договору можуть бути внесені тільки 
-За домовленістю  Сторін.

5.6 Кож на зі сторін за власним бажанням може розірвати цей Договір в 
односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій 
формі за ЗО календарних днів до дати, з якої пропонується припинити 
Договір.

5.7 Зміни і доповнення до цього Договору, а також усі додаткові угоди, 
додатки до нього вважаються дійсними лиш е в тому випадку, якщ о вони 
мають письмову форму і підписані уповноваж еними представниками обох 
Сторін та скріплені їх печатками.

5.8 Цей договір складений при повному розумінні Сторонами його 
умов і термінології українською  мовою у двох ідентичних примірниках, які 
мають однакову ю ридичну силу, -  по одному для кож ної зі сторін.

6. Адреси і підписи Сторін

Національний науковий центр Уманський національний університет
«Інститут грунтознавства та агрохімії садівництва 
імені О. Н. Соколовського»

вул. Чайковська, м. Харків, 4, 61024;
вул. Інститутська, 1, м. Умань, 

тел.: (057) 704-16-69, 704-16-64, Черкаська обл., 20305;

704-16-68; тел.: (04744) 4-69-81, 3-20-11; 

факс: (04744) 4-69-87; 

e-mail: udau@ udau.edu.ua , 

naunus@ udau.edu.ua

факс: 704-16-69;

e-mail: pochva@ m eta.ua

mailto:udau@udau.edu.ua
mailto:naunus@udau.edu.ua
mailto:pochva@meta.ua

