
Угода про сшвпрацю
лпж 1нститутом проблем моделювання в енергетищ 

1м. Г.С. Пухова НАН УкраУни 
та Факультетом шформацшних технолопй 

Кшвського нацюнального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка

м. КиТв "____" __________2019р.

1нститут проблем моделювання в енергетищ iM. Г.С. Пухова НащональноТ 

академн -наук Украши, в oco6i директора Мохора Володимира Володимировича, 

що д1е на пщстав1 Статуту, та Факультетом шформацшних технолопй Кшвського 

нащонального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка, в oco6i декана факультету 

Тесл1 lOpia Миколайовича, що д1е на пщстав1 Положения, а разом Аменоваш як 

"Сторони", уклали цю Угоду про наступне.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Сторони встановлюють м1ж собою довгостроков1 вщносини 

сшвробггництва з метою пщвищення ефективносп та забезпечення оптимальних 

результапв свое!' д!яльносп з питань, що вщповщають Тх статутним завданням.

1.2. Метою сшльно!’ дiяльнocтi Сторш у рамках цього Договору е сприяння 

науково-техшчнш та iнфopмaцiйнo-aнaлiтичнiй д1яльносп з питань що 

вщповщають i'x статутним завданням.

1.3. О б м ш  н ая вн о ю  ш ф о р м ащ ею  ви х о д ячи  i3 взаем н о ! за щ к а в л е н о с п  CTopiH, 

а також  п р о в ед ен и я  сп ш ьн и х  к о н су л ьтац ш  i переговор1в.

2. НАПРЯМИ СП1ВРОБ1ТНИЦТВА

1нститут проблем моделювання в енергетищ iM. Г.С. Пухова Нащонально! 

академй' наук Укра'ши та Факультет шформацшних технолопй Кшвського 

нащонального ушверситету iMeHi Тараса Шевченка здшснюватимуть 

сшвробпництво за наступними напрямками:

- участь у розробщ та реал1зацп державних програм фундаментальних i 

прикладних дocлiджeнь з питань, що вщповщають i'x статутним завданням;

- пщготовка та пщвищення квал1фкащ 1 наукових кадр1в, спещалюпв, 

професюнал1в та фах1вщв;



- у ч асть  в ocBiTHix п р о ек тах  н ап р авлен и х  н а  п щ го то вк у  бакалавр1в, 

MaricTpie т а  доктор1в ф ш ософ п ;

- у ч асть  в р е д к о л е п я х  н ау к о ви х  ж у р н ал  iB;

- участь у проектах щодо забезпечення оптимальних результат! в свое!' 

д1яльност! з питань, що вщповщають ix статутним завданням;

- участь представниюв Сторш у робот! вчених та науково-техшчних радах;

- сшвпраця та робота з ьпжнародними орган!зац!ями (донорами), що 

надають грантове безповоротне фшансування реал!зацп р!зномаштних 

проект1в з питань, що вщповщають ix статутним завданням;

- створення методичних, нормативно-правових, шформацшних та шших 

науково-техн!чних документ!в з питань, що вщповщають 'ix статутним 

завданням;

- обмш науковою та науково-техшчною лггературою, проведения сп!льних 

трен!нг!в, сем!нар1в, лекцш, конференц!й, засщань, круглих стол1в, 

консультаций та !нших заход1в;

- пщготовка сп!льних наукових праць, прес-рел!з!в, вистушв в засобах 

масово1 !нформащ1 тощо.

3. ФОРМИ ВЗА€М О ДН

Формами взаемод!!' Стор!н е:

3.1. Обм!н шформащею, у тому числ! шляхом проведения спшьних 

зустр!чей, переговор!в.

3.2. Консультащ!' з питань, що стосуються д!яльност1 Стор1н та становлять 

спшьний штерес.
3.3. Планування спшьних заход1в, що спрямоваш на досягнення цшей ще1 

Угоди.

3.4. Створення та забезпечення д!яльност! спшьних KOMicifi, ком!тет!в, труп 

та шших консультативних, експертних оргашв.

3.5. Укладання договор!в, додаткових угод, спрямованих на реал!зацно 

предмета Угоди.
3.6. Участь у пщготовщ концептуальних i програмних документ!в, надання 

науково-анал1тичних, довщкових та !нформац!йних матер!ал!в.



4. ВАРТ1СТБ РОБ1Т/ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНК1В

4.1. Конкретн1 заходи 3i сп1вроб1тництва, терм1ни i'x проведения та шип 

питания визначатимуться вщповщними додатковими угодами або контрактами 

м1ж Сторонами.

4.2. Фшансов1 взаемовщносини м1ж Сторонами не регулюються щею 

Угодою та будуть погоджуватися при плануванш та оргашзацп конкретних 

заход1в, здшсненш сп1льних проеюлв тощо.

4.3. Варт1сть виконуваних робгг та/або надаваних послуг встановлюеться в 

кожному конкретному випадку зпдно з додатковими договорами/контрактами, 

що укладатимуться Сторонами в розвиток ще\' Угоди. Варт1сть роб1т та/або 

надаваних послуг встановлюеться за домовлешстю Сторш та оформлюеться 

Протоколом узгодження вартост1 роб1т/послуг, який е додатком до зазначених 

договор1в/контракпв.

4.4. Форма i порядок розрахунюв м1ж Сторонами встановлюеться у 

кожному конкретному випадку вщповщно до умов укладених Сторонами 

додаткових договор1в/контракт1в. Шсля виконання роб1т/надання послуг за 

конкретним додатковим договором/контрактом Сторони пщписують вщповщний 

Акт приймання -  здавання. Валютою розрахунюв м1ж Сторонами е гривня 
УкраТни.

5. TEPMIH ДН УГОДИ

5.1. Ця Угода набувае чинност1 з моменту п пщписання Сторонами та 

скршлення Ух печатками та д1е упродовж 5 рок1в.

5.2. Кожна i3 Стор1н може в односторонньому порядку припинити д1ю 

Угоди, повщомивши про це iHniy Сторону письмово заздалепдь за 3 м1сящ. При 

цьому Угода тимчасово продовжуе д1яти до повного виконання Сторонами Bcix 

CBoix зобов’язань за щею Угодою чи укладених у и розвиток додаткових 

договор1в/контракт1в.

5.3. Bci зм1ни та доповнення до ще\' Угоди вважаються чинними, якщо вони 

виконаш у письмов1й форм1, узгоджеш та п1дписан1 повноважними 

пред ставниками обох Сторш.



6. ЗАКЛЮЧН1 ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Ця Угода укладена в м. Киевр в двох приъйрниках украТнською мовою, 

повшстю автентичних за своею д1ею, по одному прим1рнику для кожно! i3 
Сторш.

6.2. Змши чи доповнення до pie! Угоди повинш здшснюватися за згодою 
Сторш у письмовому виглядь

6.3. Bci додатки, доповнення чи протоколи до pie! Угоди е невщ’емною и 
частиною, якщо це в них обумовлено. Уш питания, що виникають з приводу ще! 
Угоди та/або пов’язаш i3 нею, вир1шуються шляхом переговор1в м1ж Сторонами.

6.4. Кожна i3 Сторш гарантуе, що на момент укладання ще! Угоди вона не 
обмежена чинним законодавством Украши, судовим р1шенням, шшим способом, 
передбаченим нормативними актами Украши, в своему npaei укладати цю Угоду 
та виконувати передбачеш нею зобов’язання.

6.5. Сторони шдтверджують, що укладання ще! Угоди та виконання 
передбачених нею зобов’язань не суперечить нормам чинного законодавства 
Украши, вщповщно до якого здшснюеться господарча та шша д1яльнють Стор1н.

6.6. Сторони також шдтверджують, що укладання pie! Угоди та виконання 
передбачених нею зобов’язань не суперечать цшям д1яльност1 Сторш та 
положениям !х установчих документ!в чи 1ншим внутр1шн1м актам Сторш.

6.7. Сторони зобов’язуються не передавати трет1м особам без письмово! на 
те згоди iHmo! Сторони шформацно, анал1тичн1 матер1али, довщки тощо, 
напрацьоваш та/або отриман! в npopeci виконання pie! Угоди чи укладених в п 
розвиток додаткових договор1в/контракт'!в.

7. ЮРИДИЧН1 АДРЕСИ ТА РЕКВ13ИТИ CTOPIH
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