
Угода
про співпрацю в галузі еколого-освітньої, наукової та творчої діяльності

між Відкритим міжнародним університетом розвитку людини „Україна” та 
Національним природним парком “Голосіївський” Мінприроди України

м. Київ ” MUUffr 2012 р

1. Предмет угоди

1.1. Ця угода укладена Відкритим міжнародним університетом розвитку людини „Україна”, 
далі - університет „Україна”, в особі першого проректора Романенко Лариси Федорівни та 
Національним природним парком “Голосіївський”, далі - НПП “Голосіївський”, в особі 
заступника директора Мельничука Тараса Васильовича, задля виконання спільних наукових, 
еколого-освітніх, природоохоронних завдань та проектів, взаємної допомоги у виконанні 
робочих планів, випуску публікацій та задоволенні спільних інтересів у межах своєї діяльності.

2. Обов’язки сторін

2.1. Взаємні зобов’язання сторін

2.1.1. Погоджувати плани спільних наукових досліджень, їх тематику, об’єкти та обсяг робіт на 
території «НПП Голосіївський».
2.1.2. Проводити спільні експедиційні дослідження на території НПП «Голосіївський».
2.1.3. Спільно обговорювати результати проведених досліджень на території НПП 
«Г олосіївський».
2.1.4. Проводити спільні науково-освітні екологічні проекти та програми, конференції, 
семінари, тощо.
2.1.5. Залучати обдаровану студентську молодь до наукової роботи.
2.1.6. Організовувати стажування, індивідуальні форми роботи із студентською молоддю на 
базі НПП.
2.1.7. Обмінюватися інформацією, наявною в розпорядженні сторін, з тематики спільної 
діяльності.
2.1.8. Виконувати на пріоритетній та пільговій основі взаємні замовлення стосовно спільної 
ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1.9. Проводити консультації з питань, які стосуються спільної діяльності.

2.2. Факультет біомедичних технологій університету „Україна” зобов’зується:

2.2.1. Дотримуватися природоохоронного режиму НПП «Голосіївський».
2.2.2. Проводити збір матеріалу працівникам НПП «Голосіївський» без порушень екологічної 
рівноваги.
2.2.3. Надавати допомогу працівникам НПП «Голосіївський» у вирішенні науково- 
організаційних питань.
2.2.4. У випадку активної участі співробітників НПП «Голосіївський» у наукових дослідженнях 
у рамках цієї угоди, включити їх до складу авторського колективу публікацій за результатами 
досліджень.

2.3. НПП «Голосіївський» зобов’язується:

2.3.1. Сприяти дослідженням факультету біомедичних технологій університету „Україна” в 
межах НПП «Голосіївський».



2.3.2. Забезпечувати дослідників факультету провідниками та інформаційними, статистичними 
й картографічними матеріалами, що стосуються предмету спільних досліджень (за умови 
збереження авторських прав).
2.3.3. Проводити навчальні екскурсії.
2.3.4. У разі підготовки публікацій співробітниками НПП «Голосіївський» з використанням 
даних, отриманих представниками факультету, включити їх до складу авторського колективу.

3. Відповідальність сторін

3.1. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань Сторони 
несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Сторони не несуть відповідальність за даним Договором, якщо невиконання своїх 
зобов’язань сталося не з їх вини або внаслідок настання форс-мажорних обставин.

4. Інші умови

4.1. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим 
складанням письмового документу, що буде невід’ємною частиною даного Договору.
4.2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даною угодою третій стороні без 
письмової згоди другої Сторони.
4.3. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін.
4.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством 
України.
4.5. Угода між сторонами виконується без грошових розрахунків.
4.6. Фінансові питання, у разі їх виникнення, розв’язуються за окремими типовими угодами 
між замовником і виконавцем.

5. Строк дії договору та умови його розірвання

5.1. Даний договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами.
5.2. Договір укладається на термін 5 років і може бути пролонгований за взаємною згодою 
Сторін на той самий строк на тих самих умовах.
5.3. Договір може бути розірвано за заявою однієї Сторони (терміном - протягом місяця) в разі 
невиконання другими Сторонами своїх зобов’язань.
5.4. Всі суперечки між Сторонами, стосовно яких не було досягнуто згоди, вирішуються 
шляхом переговорів, а у разі, якщо Сторони не досягай згоди, в судовому порядку відповідно 
до чинного законодавства України.
5.5. Сторони визначають, що всі можливі претензії за даною угодою Сторони повинні 
розглянути протягом 7 днів із моменту отримання претензії.

Юридичні адреси сторін

Сторона 1
Назва: Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини „Україна”
Юридична адреса: 04071, м. Київ, вул.
Хорива, 1-г
Поw^Sa^^ax 04071, м. Київ,вул. Хорива,

Сторона 2
Назва: Національний природний парк 
“Г олосїїївський”
Юридична адреса: 03035 м. Київ вул.
Урицького, 35 корп.1
Поштова адреса: 03035 м. Київ 
вул. Урицького, 35 корп.1
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