
ДОГОВ1Р 
про наукове сшвробггництво 

на 2019-2024 р1к

Херсонський державний ушверситет в особ! ректора, професора 
Стваковського Олександра Володимировича, що дге на тдстав1 Статуту 
Херсонського державного ушверситету та Нацюнального природного парку 
«Бшобережжя Святослава» в особ1 виконуючого обов’язки директора 
Козловського Юрш 1вановича, що д1е на тдстав1 Положения про 
Нацюнальний природний парк «Бшобережжя Святослава», 

уклали цей договхр про нижчезазначене:

1. Загалып положения
1.1 Предметом цього договору е спшьна науково-дослщна д1яльшсть
1.2. В рамках договору Сторони здшснюють сшвпрацю, що включае:

а) проведения експедицшних вивдв та зб!р матер1алу з означених питань;
б) обмш досвщом та науков1 консультаци з метою розв’язання конкретних 
питань, що виникають в процес1 дослщжень, обговорення результатгв, 
розробку та координацию наступних д1й;
в) обм1Н науковою литературою, 1нформащею, довщковими та шшими 
матер1алами;
г) публ1кащю результате сп1льних науково-дослщних роб!т на паритетних 
засадах.

1.3. У процес1 виконання нам!чених спшьних досл1джень Сторони 
будують сво1 взаемовщносини на пщстав1 р1Вност1, партнерства та захисту 
1нтерес1в один одного.

2. Зобов’язання сторон:
2.1. Сшвроб1тники ун1верситету за результатами наукових дослщжень 

на територи Нащонального парку надають щор1чний зв1т (не шзшше 1 
грудня поточного року) про дослщження, що були проведен! (щ зв1ти 
приймаються як одиниця наукового арх1ву нац1онального парку з 
в1дповщними умовами збер1гання та використання). Копи публ1кащй, як! 
заснован1 на матер1алах, що були з1браш на територи нацюнального парку 
надаються до бтблютеки нащонального парку.

2.2. Учасники експедищй, що е сп1вроб1тниками гнших у станов, зокрема 
шоземш фах1вц1, складають 13 Нац1ональним парком додаткову двосторонню 
Угоду (форма додаеться).

2.3. Нащональний природний парк «Бшобережжя Святослава» надае 
експедищям можливють проведения наукових дослщжень на територи парку



з виконанням умов природоохоронного законодавства; надае можливють 
користування науковою б1блютекою парку; за узгодженим графком надае 
можливють тимчасового проживания на польових охоронних (базах) 
кордонах парку вщповщно до наказу про платт послуги (згщно з редакщею 
Постанови К МУ в1д02.06.2003 р. № 827, «Про затвердження перел^ку платних 
послуг, яю можуть надаватися бюджетними установами природно-заповщного 
фонду»); проводить шструктаж1 з охорони пращ 1 порядку перебування на 
територн парку.

2.4. За порушення техшки безпеки, правил проведения наукових 
дослщжень та правил проживания на заповщюй територн вщповщалыпсть 
несуть установи, яю командирували експедицй до нащонального парку.

2.5. Факультет бюлош, географй 1 екологп здшснюе планування та 
оргашзуе проведения дослщжень, своечасно узгоджуе з адмшютращею парку 
кшыасний склад учасншав, тематику наукових дослхджень, строки; забезпечуе 
своечасне подання звтв  по результатах наукових дослщжень.

3.1. Вшзди на територно Нащонального парку здШснюються 13 
дотриманням встановленого порядку (проходження необхщних шструктаж1вта 
оформления необх1дних документе).

3.2. Адмшютращя парку залишае за собою право при порушенш 
порядку перебування на територ1ях парку, заповгдного режиму, режиму 
перепусток або правил техшки безпеки в одноб1чному порядку позбавляти 
порушниюв права перебування на заповщних територ1ях.

3.3. Вщповщальним кер1Вником спшьно1 науково-досл1дницькоТ 
д1яльност1 е декан факультету бюлогп, географп 1 еколопТ доцент, доктор 
географ1чних наук Пилипенко 1.0.
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