
УГОДА

про наукову та навчальну сгпвпрашо в сфер! юбербезнеки 
мок Кшвським нашональним университетом i-vieni Тараса Шевченка

та
ДП «Нафтогазбезпека»

м. Кш'в, Украз'на «___

Кшвський нацюнальний университет шеш Тараса Шевченка (падал! 
«Ушверситет»), в особ} ректора Бугрова Володи мира Аиатолшовича, з одного боку, та 
ДП «Нафтогазбезпека» (дшй -  «Щдприемство»), в особ} директора Чернеги Ю рт 
Олександровича. з другого боку’, (надал} «Схорони»), маючи на мет} розвиток i 
розширения довгострокового сшвробггництва, у клали дану Угоду про наукову та 
навчальну сговпрацю в сфер} юбербезпеки (надал! «Угода») шодо нижче викладеного:

Стаття 1
Предметом дано! Угоди е партнерство та сп}вроб!тниитво м!ж Сторонами 

вщповздно до зхшх С тату т  та в рамках 1снуючих можливостей i в напрямах, що 
визначаються умовами pieT Угоди та/чи додатковими угодами.
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Стаття 2
Стороии погодилися. що для досягнения поставлено! мети в рамках цзе! Угоди буде 

здзйснюватися наукова та навчальна сизвпраця в сфер! юбербезпеки мзж Кшвським 
нащональним унзвереитетом змсзй Тараса Шевченка та ДП «Нафтогазбезпека».

Головнями нанрямами тако! сшвиращ визначен! настуин}:
-  Реалззащя сшльних навчальних та науково-дослщних програм. у тому числз 

шляхом створення сшльних науково-дослщних колею ив!в.
-  Участь у сшльних наукових та шновацшних проектах, спрямованих на вирзшення 

актуальних проблем, яю становлять спшызий iirrepec Сторш.
-  Розробка та впроваджения сшльних освпшх подШ в nempi шдтримки 

шдприсмшв Дзя.Бззнее на базз Ушворситету для студент!в i майбутнтх шдприсмшв.
-  Створення умов та органззащя виробничо! чи науково-дослщно! практики для 

студ ен т  Ушверситету при сприянш та/чи на базз Шдприемства.
-  Проведения сшльних науково-практичних симпоззумзв, конференций» семшарзв. 

круглих столзв, одзмгпад, конкуpcia, презентаций, виставок та знших науково-культурних 
заходзв.



-  Запрещения представшшв СторУн для читання лекщй. обмУну доевщом та 
шформащею шодо навчальноУ, науково-методичноУ га науково-дослщноГ дУяльностУ.

Ця У года не виключае imixi форм и ствробУтництва. що можуть бути занропоноваш 
для розгляду кожною 13 Cropin, а також можуть бути доповнеш або змУнеш за 
письмовою домовяешетю обох Cropin.

Стаття 3
Сторони погод и лися, що ця Угода не мУегить безпосереднього волевиявлення 

cropin шодо надання ш сили попередньоУ угоди встановлення, змУни або припинення 
шдальних прав та обов’язкУв.

РеаяУзацУя намУртв CTopin, що вииливають з Угоди, буде здУйснюватися шляхом 
укладення окремих угод на додатково погоджених умовах з чУтко визначенимн межами, 
формами, терминами, а також порядком виконання та фшансування робгт. заходов. 
Кожна окрема угода шдписуеться уповноваженими особами обох СторУн.

ОкремУ питания поточного сшвробггаицтва можуть регулюватиея додагковими 
протоколами, якУ стають невщ'емшою частиною цУеТ Угоди.

Стаття 4
Ця Угода не мУстить жодних фшансово-скономУчних зобов’язань СторУн. У 

випадку необхУдносп здженення ф1нансових розрахункУв за дапою Угодою сторони 
укладатимуть додаткшй угоди 13 зазначенням порядку та умов органУзащГ i 
фУнанеування.

Стаття 5
Сторони домовилися про те, що eci сшрнУ питания, яю можуть виникнути по щй 

Уго;п або у зв'язку з нею, Ушверситет i Пщприемство вирУшують шляхом переговорУв.

Стаття 6
Сторони погодилиея, що ця Угода с чинного 5 (п’ять) рогов з моменту й укладання. 

ДУя Угоди автоматично подовжуегься на гой же термги, якщо будь-хто з сторУн не 
шзшше. шж за один мУсяць до закУнчення вгдповУдного строку, письмово не Унформус 
Ушного про вУдмову в!д продовження чинноеп Угоди.

Стаття 7
Кожна гз СторУн на власний розеуд i у будь-який час мае право на одностороншо 

вУдмову В1Д Угоди у новному обсязУ або частково, про що вона зобов’язана письмово 
новУдомити Уштзгу Сторону за один мгсяць до фактичного припинення виконання 
зобов5 язання.

Стаття 8
Умови Угоди можуть бути змУнеш або доповнеш тУльки при взаемшй зп ш  СторУн, 

завУрених письмово.
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Змши у данш Угода не можуть бути здШснет без повщомлення учаешшв 
сшвробггницгва. Будь-яю змши та доповиення до щ а Угоди дайсш у тому випадку. яйцо 
вони здшснетп у письмовШ форм! та шднисаш уповноваженими представниками Cropin.

Стаггя 9
Жодна 1з Сгорш не може лередавати своТ права та обов'язки за шею Угодою третш 

особ! без письмово! згоди imnoV Схорони.

Стаггя 10
Угода складена украшеькою мовою у двох причнрниках, як! мають однакову 

юриднчну силу, П О  одному при.чпрнику Д Л Я  К 0 Ж Н 0 1  Схорони.

Кшвський нашональннй ушвсрситет ДП «Нафтогазбезпека»
шеш Тараса Шевченка

вул. Володимирська. 64/13, вул, Московська, 32/2.
м. Кшв, 01601, У крата м. Кшв. 01010. У кратна

О. Чернега


