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Д О Г О В І Р № ______ 

про наукове співробітництво між 

КИЇВСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ 

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ та 

ІНСТИТУТОМ ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ЗБАЛАНСОВАНОГО 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  

Київський Національний університет будівництва і архітектури (далі КНУБА) в особі 

ректора, д.е.н., проф. Кулікова Петра Мусійовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, 

та Громадська спілка «Інститут екологічного управління та збалансованного 

природокористування» (далі – Інститут) в особі президента Богдана Дмитра Васильовича, який 

діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали договір про наступне: 

1. Предмет договору. 

1.1. Договір між КНУБА та Інститутом укладений з метою розширення наукових 

контактів між установами та взаємовигідного співробітництва. 

1.2. КНУБА та Інститут будуть здійснювати співробітництво за наступними напрямками:  

 проходження виробничої практики; 

 робота над спільними дослідницькими проектами в галузі екологічної безпеки; 

 спільні публікації (тези доповідей, наукові статті у вітчизняних та закордонних 

виданнях, патенти та монографії); 

 обмін науковою та науково-методичною літературою, проведення наукових 

консультацій; 

 взаємне запрошення викладачів та наукових співробітників на конференції, 

семінари, наукові симпозіуми; 

 допомога у підготовці наукових кадрів; 

 сумісна підготовка бакалаврів, магістрів та аспирантів 

 

2. Права та обов’язки сторін 

 

2.1. Сторони залишають за собою право участі у наукових конкурсах з метою отримання 

грантів на дослідження за темою Договору, у т.ч. право на спільну участь. 



3. Витрати за договором 

3.1. Роботи згідно з Договором про творче співробітництво проводяться без взаємних 

фінансових зобов’язань.  

4. Дія та порядок розірвання договору 

4.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та є дійсним протягом 5 

років.  

Кожна зі сторін може в односторонньому порядку припинити дію Договору, 

повідомивши про це іншу сторону заздалегідь за 3 тижні. Договір автоматично подовжується на 

наступні 5 років за умови, що жодна зі сторін не висловить заперечень. 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони 

виконані у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками обох сторін. 

5.2. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, по одному 

примірнику для кожної зі сторін, та мають однакову юридичну силу. 

 

Юридичні адреси сторін: 

Інститут екологічного управління 

та збалансованого  природокористування 

04050, м. Київ,  

вул. Юрія Іллєнка, 81, корп. 20 

Тел. (044) 526-11-79, 

info@iem.org.ua 

 

Начальник відділу стандартизації 

 

 

___________________ Г.С. Бузан 

Київський Національний університет 

будівництва і архітектури,  

03680, м. Київ,  

проспект Повітрофлотський, 31, 

Тел. (044) 241-55-80 

Факс (044) 248-49-01  

Декан факультету інженерних систем та 

екології, зав. кафедри охорони праці та 

навколишнього середовища, д.т.н. 

 

______________О.С. Волошкіна 
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