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УГОДА №
про координацію творчого науково-технічного співробітництва Інституту 

хімі}' високомолекулярних сполук НАН України та Миколаївського 
національного університету ім. В.О. Сухомлинського

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського в 
особі ректора академіка НАЕІН України Будака Валерія Дмитровича, що діс 
на підставі Статуту, (далі -  Університет) з однієї сторони та Інститут хімії 
високомолекулярних сполук НАН України в особі директора д.х.и. Бровка 
Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту, (далі -  Інститут) з 
іншої сторони, разом іменовані Сторони, уклали угоду про координацію 
творчого науково-технічного співробітництва між Інститутом та 
Університетом.

В світлі виконання рішення спільного засідання колегії Міністерства 
освіти і науки України та Президії ЕІАН України про співробітництво 
установ НАН України та вищих навчальних закладів України від 
22 листопада 2006 р. № 302 Сторони визначились, що основними завданнями 
співробітництва є: розвиток взаємодії у навчальній, науково-технічній та 
культурній сферах; об’єднання зусиль та організації співробітництва у 
пошуку вирішення проблем сучасної вищої освіти та науки.

Інститут та Університет визначили такі основні напрямки 
співробітництва:

• створення умов для реалізації спільних освітніх та наукових програм і 
проектів з метою отримання національних, державних, міжнародних грантів 
та грантів іншого рівня;
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І. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА



• створення умов для встановлення плідного співробітництва між. 
кафедрами Університету та відділами Інституту з метою розширення 
напрямків спільної наукової діяльності;

• участь представників сторони-партнера у наукових конференціях і 
симпозіумах, а також у заходах кожного із сторін у зв’язку зі святкуванням 
ювілейних і пам’ятних дат, у рецензуванні, опануванні дисертацій, 
публікаціях у періодичних та інших наукових виданнях сторін, спільна 
видавнича діяльність;

•обмін викладачами, ученими і дослідниками для читання лекцій, 
консультацій, стажування, проведення спільних наукових досліджень і 
методичної роботи, спільна публікація робіт в провідних фахових виданнях; 
обмін аспірантами, молодими вченими та студентами для навчання, 
поглиблення спеціалізації, підвищення кваліфікації тощо; обмін делегаціями 
сторін з метою вирішення проблем співпраці;

• обмін навчально-методичною і науковою літературою, які видають 
сторони, обмін навчальними планами, програмами, бібліографічною і 
довідковою літературою тощо, які відображають досягнення обох сторін;

• залучення провідних фахівців сторін до роботи в сгіецрадах з 
присудження наукових ступенів;

• взаємне впровадження результатів наукових досліджень;
• Сторони вважають можливим залучати до співробітництва на різних 

етапах роботи інші зацікавлені організації.

3. УМОВИ УГОДИ
Угода передбачає також інші форми співробітництва, що можуть бути 

погоджені окремо.
Дана Угода не накладає на її учасників фінансових зобов’язань.

4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

Термін дії Угоди -  5 років. Угода набуває чинності з дня її підписання. 
Угода буде вважатися автоматично продовженою на наступні 5 років, якщо 
жодна зі Сторін за 3 місяці до закінчення строку її дії не заявить у письмовій 
формі про своє небажання продовжувати цю Угоду.

Цю угоду можна доповнювати або змінювати за умови взаємної згоди 
Сторін шляхом підписання Сторонами додаткової угоди, яка є невід’ємною 
частиною даної Угоди.

Кожна сторона має право на припинення дії Угоди повністю або 
частково за умови, що іншу сторону про це буде повідомлено письмово.

, 5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне 
виконання умов Угоди відповідно до чинного в Україні законодавства.



Усі спори, що виникають між Сторонами по цій Угоді вирішуються шляхом 
переговорів, а у разі недосягнення згоди -  згідно чинного законодавства.

6. ФОРС-МАЖОР
Сторони звільняються від відповідальності, якщо подія, що 

перешкоджає їм виконувати свої обов’язки сталася не з їх вини (стихійне 
лихо, військові дії, пожежі тощо). Настання таких подій підтверджується 
довідкою з торгово-промислової палати України.

7. ІНШІ УМОВИ
Ця угода укладена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, 

які мають однакову юридичну силу.

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН:

Інститут хімії
високомолекулярних сполук 
НАН України, Україна, 02160 
Київ-160, Харківське шосе, 48, 
тел. (044)559-13-94, 
факс (044) 292-40-64.

Миколаївський національний 
університет імені В.О. 
Сухомлинського, Україна, 54030, 
м. Миколаїв, вул. Нікольська, 24, 
тел. (0512) 37-88-38, 
факс (0512) 37-88-44.

Угода про координацію творчого науково-технічного співробітництва 
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