
ДОГОВІР № 5-21 

про науково-технічне співробітництво  

 

 

« 6  »           04         2021 р.          м. Дніпро 

 

 

 

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (далі 

ДНУ) в особі в. о. ректора Соколенко Ольги Леонідівни, яка діє на підставі 

Статуту ДНУ, та Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка HAH 

України (далі НБС) в особі директора Заіменко Наталії Василівни, яка діє на 

підставі Статуту НБС, (разом та надалі Сторони), враховуючи взаємну 

зацікавленість у співпраці, прагнучи розширити та зміцнити співробітництво 

працівників науки, освіти і бізнесу, керуючись законодавством України, 

уклали цей Договір про таке. 

 

1. Мета та предмет договору 

 

1.1 Метою договору є здійснення спільного науково-технічного 

співробітництва із залученням осіб, що навчаються і працюють в ДНУ та 

НБС, в галузі біології та екології. 

1.2 Предметом договору є розробка та впровадження новітніх 

технологій у галузях екології, ландшафтного дизайну, інтродукції рослин, 

фізіології рослин, відновлення рідкісних видів флори, біологічних методів 

захисту рослин та інше.  

 

2. Напрями співробітництва 

 

2.1 Формуються у відповідності до законодавства України («Про 

наукову та науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», «Про 

пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» та ін.). Основні напрями 

співробітництва Сторін передбачають: 

2.1.1 підготовку спільних наукових проєктів для участі у національних 

й міжнародних конкурсах; 

2.1.2 організацію та проведення спільних наукових семінарів, 

конференцій та симпозіумів; 

2.1.3 сприяння захистам дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора філософії  та доктора наук співробітниками Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара та співробітниками 

Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка HAH України; 

2.1.4 надання можливостей для проходження взаємних наукових 

стажувань науковим співробітникам, докторантам та аспірантам; 
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2.1.5 обмін досвідом, інформацією та методичними матеріалами з 

питань впровадження інноваційних біологічних та екологічних технологій, їх 

інформаційного забезпечення та супроводження; 

2.1.6 підготовку спільних тематичних методичних посібників, 

підручників та на замовлення іншої Сторони. 

2.1.7 обмін друкованою продукцією видавництв для формування 

фондів бібліотек установ. 

 

3. Принципи співробітництва 

 

3.1 Сторони здійснюють співробітництво в рамках цього Договору 

відповідно до вимог законодавства України, в межах їх повноважень, 

керуючись принципами рівноправності та захисту інтересів один одного. 

3.2 Сторони оперативно і комплексно використовують свої 

потенціали при виконанні спільних дій, передбачених даним Договором. 

3.3 Сторони призначають відповідальних за виконання Договору для 

контролю та вирішення поточних питань: від ДНУ д-ра біол. наук, проф. 

Пахомова О. Є., від НБС д-ра біол. наук, проф. Заіменко Н.В. 

 

 

4. Обов'язки і права Сторін 

 

Укладаючи даний Договір, Сторони приймають на себе такі 

зобов’язання: 

4.1 ДНУ: 

- брати участь у розробці та впровадженні інноваційних технологій в 

галузях екології, ландшафтного дизайну, інтродукції рослин, фізіології 

рослин, відновлення рідкісних видів флори, біологічних методів захисту 

рослин та інших сферах господарства; 

 брати участь у плануванні наукових і навчальних заходів, що 

проводяться спільно з співробітниками НБС; 

 висвітлювати отримані результати в публікаціях у наукових виданнях 

та доповідях на конференціях різного рівня; 

 залучати наукових співробітників та викладачів до організації та 

проведення експериментальних і моніторингових досліджень; 

 залучати студентів та пошукачів ступеню доктора філософії та 

докторантів біолого-екологічного факультету до виконання науково-

дослідних та організаційних робіт; 

 інформувати ЗМІ про результати спільної діяльності, сприяти 

екологічному вихованню населення. 

4.2 НБС: 

 забезпечувати виконання запланованих робіт за темами спільних 

досліджень та відповідних робіт; 

 залучати наукових співробітників до організації та проведення 

спільних досліджень, конференцій; 
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 надавати наукові консультації студентам, аспірантам та викладачам 

ДНУ щодо проблем розробки та застосування новітніх біологічних та 

екологічних технологій. 

При виконанні умов договору Сторони мають такі права: 

4.3 ДНУ: 

4.3.1 Залучати осіб із числа співробітників ДНУ та осіб, які навчаються 

в університеті, до виконання робіт за спільними проєктами. 

4.3.2 Контролювати процес виконання науково-дослідних робіт. 

4.3.3 Перевіряти стан приміщень, наявність та стан обладнання, що 

використовується, тощо.  

4.4 НБС: 

4.4.1 Залучати осіб із числа співробітників до виконання робіт за 

спільними проєктами. 

4.4.2 Контролювати процес виконання науково-дослідних робіт. 

 

5. Очікувані результати  

 

5.1 У результаті виконання спільної роботи, викладеної в даному 

договорі, має бути отримано: 

– наукові публікації з питань вивчення, теоретичного й практичного 

обґрунтування застосування інноваційних технологій галузях екології, 

ландшафтного дизайну, інтродукції рослин, фізіології рослин, відновлення 

рідкісних видів флори, біологічних методів захисту рослин та інших сферах 

господарства; 

– рецензії наукових статей, дипломних, магістерських та 

дисертаційних робіт, методичні розробки. 

 

6. Строк дії договору 

 

6.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту 

його підписання Сторонами та скріплення їх печатками.  

6.2. Цей договір діє до 31.12.2026 року. 

6.3. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від 

відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього 

Договору. 

6.4. Дія цього Договору може бути припинена за заявою однієї із 

Сторін, у разі невиконання другою Стороною своїх зобов’язань. У даному 

випадку всі невигідні наслідки дострокового розірвання Договору 

покладаються на винну Сторону. 

 

7. Відповідальність сторін 

 

7.1 За невиконання або неналежне виконання своїх договірних 

зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з законодавством 

України. 
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8. Порядок вирішення спорів 

 

8.1 Усі спори та розбіжності щодо виконання умов цього Договору 

вирішуються шляхом переговорів. 

8.2 У разі, якщо спори та розбіжності не будуть врегульовані шляхом 

переговорів між Сторонами, вони підлягають вирішенню в судовому порядку 

відповідно до законодавства України. 

 

9. Інші умови 

 

9.1 Даний договір не обмежує прав Сторін щодо застосування ними 

інших форм співробітництва і не підміняє їх. 

9.2 Умови цього договору можуть бути змінені за взаємною згодою 

Сторін, шляхом оформлення Додаткової угоди. 

9.3 Жодна із Сторін не має права передавати свої зобов’язання за 

даним Договором третій стороні без письмової згоди другої Сторони 

Договору. 

9.4 Даний Договір має відношення лише до взаємодії Сторін у сферах 

науки і освіти. 

9.5 У випадку виникнення майнових стосунків укладаються окремі 

договори. 

9.6 У випадку створення об’єктів права інтелектуальної власності за 

результатами спільної діяльності укладається окрема угода про розподіл 

майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності. 

9.7 Сторони покладають відповідальність за виконання вимог техніки 

безпеки, пожежної безпеки та інших вимог щодо проведення науково-

дослідної та навчальної роботи на площах ДНУ на керівників окремих 

проєктів, що виконуватимуться в межах даного Договору. Загальний 

контроль з цих питань покладається на службу охорони праці ДНУ. 

9.8 Цей Договір укладений у двох оригінальних примірниках 

українською мовою, що мають однакову юридичну силу, по одному 

примірнику для кожної зі Сторін. 

9.9 У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються 

чинним законодавством України. 

9.10 Після підписання цього Договору, всі попередні по ньому: 

листування, угоди і протоколи про наміри з питань, що так чи інакше 

стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

9.11 Додаткові угоди та додатки до даного Договору являються його 
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невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у 

письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 

 

10. Юридичні адреси і підписи Сторін 

 

Дніпровський національний 

університет імені Олеся Гончара  

просп. Гагаріна, 72,  

м. Дніпро, 49010 

тел. (056) 374-98-00, 374-98-01, 

факс: (056) 374-98-41, 374-98-42 

E-mail:  rector.dnu@gmail.com  

 Національний ботанічний сад імені 

М.М. Гришка HAH України,  

вул. Тимірязєвська, 1 

м. Київ, 01014  

тел. (044) 285-41-05 

 

E-mail: nbg@nbg.kiev.ua 

 

 

В. о. ректора Дніпровського 

національного університету імені 

Олеся Гончара, 

доктор юридичних наук, професор  

 

 

_____________ Ольга СОКОЛЕНКО 

  

Директор Національного 

ботанічного саду ім. М.М. Гришка 

НАН України, член-кореспондент 

НАН України, доктор  

біологічних наук, професор  

 

 

______________ Наталія ЗАІМЕНКО 
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