
ДОГОВ1Р 
про наукове сшвробггництво 

на 2019-2021 рж

Херсонський державний ушверситет в особ1 в.о. ректора к.екон.н., 
професора Тюхтенко Натал1 Анатоливни, що Д1е на пщстав1 Статуту 
Херсонського державного ушверситету та Чорноморський бюсферний 
заповщник НАН Украши в особ1 директора А.П. Юрченка, що д1е на шдстав1 
«Статуту Чорноморського бюсферного запов!дника» та «Положения про 
Чорноморський бюсферний заповщник»,

уклали цей догов1р про нижчезазначене:

1. Загальш положения

1.1 Предметом цього договору е спшьна науково-дослщна Д1яльнють
1.2. В рамках договору Сторони здшснюють сшвпрацю, що включае:

а) проведения експедицшних вшзд1в 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 результат1в, розробку 
та координац1ю настуиних дш;
в) обм1н науковою л1тературою, шформащею, дов1дковими та 1ншими 
матер1алами;
г) публ1кац1ю результат1в спшьних науково-дослщних робхт на паритетних 
засадах.

1.3. У процес1 виконання нам1чених сп1льних дослщжень Сторони будують 
своУ взаемовщносини на пщстав1 р1вност1, партнерства та захисту штерес1в один 
одного.

2. Зобов’язання сторш:

2.1. Сшвроб1тники ун1верситету за результатами наукових дослщжень на 
територп Заповщника надають щор1чний зв1т (не тзшше 1 грудня поточного 
року) про дослщження, що були проведен! (щ зв!ти приймаються як одиниця 
наукового арх1ву заповщника з в1диовщними умовами збер1гання та 
використання). Копи публжацш, як1 заснован1 на матер1алах, що були з1бран! на 
територп заповщника надаються до б1блютеки запов1дника.

2.2. Учасники експедицш, що е сшвробггниками 1нших установ, зокрема 
1ноземн1 фах1вщ, складають 13 Запов1дником додаткову двосторонню Угоду 
(форма додаеться).

2.3. Чорноморський бюсферний заповщник надае експедищям можливють 
проведения наукових дослщжень на територп заповщника з виконанням умов 
природоохоронного законодавства; надае можливють користування науковою 
б1блютекою заповщника; за узгодженим графжом надае можливють 
тимчасового проживания на польових охоронних (базах) кордонах заповщника 
вщповщно до наказу про платш послуги (згщно з редакщею Постанови КМУ вщ
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02.06.2003 р. № 827, «Про затвердження перелжу платних послуг, яю можуть 
надаватися бюджетними установами природно-заповщного фонду»); проводить 
шструктаж1 з охорони пращ 1 порядку перебування на заповщиш територп.

2.4. За порушення техшки безпеки, правил проведения наукових дослщжень та 
правил проживания на заповщнш територп вщповщальшсть несуть установи,' яю 
комаидирували експедицп до заповщника.

2.5. Факультет бюлоги, географи 1 екологп здшснюе планування та оргашзуе 
проведения дослщжень, своечасно узгоджуе з адмшютращею запов1дника 
к1льк1сний склад учасниюв, тематику наукових досл1джеиь, строки; забезпечуе 
своечасне подання зв т в  по результатах наукових дослщжень.

3.1. ВиУзди на заповщш дшянки зд1йснюються 13 дотриманням встановленого 
порядку (проходження необхщних 1нструктаж1в, оформления перепустки, яка д1е не 
бшьш шж 1 мюяць).

3.2. Адмш1страц1я заповщника залишае за собою право при порушенш 
порядку перебування на заповщних територ1ях, заповщного режиму, режиму 
перепусток або правил техн1ки безпеки в одноб1чному порядку позбавляти 
порушник1в права перебування на заповщних територ1ях.

3.3. Вщповщальним кер1вником сшльно'Г науково-дослщницько1 д1яльност1 е 
декан факультету бюлогп, географи 1 екологп доцент, доктор географ1чних наук 
Пилипенко 1.0.

3. Особлив! умови
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