Договір № ____
про співробітництво щодо обміну інформацією про ґрунти України
м. Харків

___.____.2020

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені
О.Н. Соколовського» (далі – «Центр»), в особі директора Балюка Святослава
Антоновича, діючого, відповідно до Статуту та Положення про Український
ґрунтовий
інформаційний
центр,
з
одного
боку,
та
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(далі
–
«Партнер»),
в
особі
__________________________________________________, діючого, відповідно
до ____________________________, з іншого боку, уклали цей Договір № _____
(далі – «Договір») про співробітництво щодо обміну інформацією про
ґрунти України.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Сторони Договору підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає
погоджена взаємодія з формування і наповнення баз даних та обміну
інформацією про ґрунти України в межах функціонування Українського
ґрунтового інформаційного центру.
1.2. Сторони зобов'язуються діяти на засадах взаємної вигоди для досягнення
цілей Договору у відповідності до статутних завдань кожної із Сторін.
1.3. У процесі виконання Договору Сторони керуються такими документами –
Положення про Український ґрунтовий інформаційний центр та Порядок
формування баз даних та обміну інформацією про ґрунти України,
затвердженими Національною академією аграрних наук України, а також
положеннями цього Договору.
2. ФОРМУВАННЯ БАЗ ДАННИХ ПРО ҐРУНТИ УКРАЇНИ
2.1. Формування баз даних та обмін інформацією про ґрунти України
здійснюється з метою:
- збереження, накопичення й обробки даних у цифровому форматі;
- забезпечення повною актуалізованою цифровою інформацією про ґрунти
наукових установ, суб’єктів господарської діяльності, органів державної
влади, територіальних громад, громадських організацій та населення
України;
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- обміну цифровою інформацією про ґрунти із вітчизняними та
міжнародними організаціями;
- підтримки виконання міжгалузевих науково-дослідних робіт і створення
та опублікування інформаційних продуктів з питань стану та якості
ґрунтів;
- розвитку національної ґрунтової інформаційної інфраструктури та її
інтеграції з відповідною світовою інфраструктурою.
2.2. Збирання, накопичення і гармонізація інформації про ґрунти України
здійснюється Центром з використанням матеріалів, наданих Партнером,
який є постачальником (провайдером) первинних даних.
2.3. Сторони дійшли згоди, що формування баз даних, які стосуються ґрунтів,
здійснюється з урахуванням сучасних вимог щодо способів збирання й
обміну даними, регламентованих національними нормативними
документами, а також із урахуванням існуючих рекомендацій та настанов
міжнародних ґрунтових інформаційних центрів та баз даних.
3. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ҐРУНТИ
3.1. З метою формування баз даних про ґрунти України Партнер надає Центру
інформацію про ґрунти. Терміни, склад, обсяг та форми надання
інформації про ґрунти Сторони погоджують у Додатковій угоді.
3.2. До інформації про ґрунти, яка може надаватися Партнером Центру,
належать дані, здобуті Партнером в результаті проведених ним раніше
таких обстежень і досліджень:
- великомасштабне польове обстеження ґрунтів;
- агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення;
- дослідження у стаціонарних та тимчасових польових дослідах;
- обстеження земель лісового фонду;
- моніторинг земель, у т. ч. еколого-меліоративний моніторинг;
- наукові експедиційні і стаціонарні тематичні дослідження ґрунту;
- інші актуальні дослідження ґрунтового покриву, виконані Партнером.
3.3. Передача інформації про ґрунти може здійснюватися наступним чином:
- на паперових носіях інформації;
- на електронних носіях інформації;
- засобами електронної пошти.
3.4. Партнер несе повну відповідальність за зміст інформації, яка передається
Центру у межах Договору.
3.5. Центр у випадку виявлення невиправних недоліків в отриманій інформації
про ґрунти має право вимагати від Партнера їх усунення.
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3.6. Партнер, у разі виявлення недоліків у вже відправлених матеріалах,
повинен негайно попередити Центр і повторно надіслати виправлені
матеріали.
4. ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ ПРО ҐРУНТИ
4.1. Ступінь доступності (відкритості) баз даних про ґрунти та інформаційних
продуктів, створених у межах Договору, визначається Сторонами згідно з
такими принципами:
- визнання і дотримання існуючих прав власності на первинні дані,
отримані від Партнера;
- чітке визначення рівня доступу до баз даних та умов відкритого
(вільного) обміну даними чи їх використання.
4.2. Бази даних та інші інформаційні ресурси, створені в процесі
співробітництва Сторін за цим Договором, функціонують і зберігаються у
приміщенні та з використанням обладнання та ресурсів Центру. Захист баз
даних та інших інформаційних ресурсів здійснюється згідно з вимогами
чинного законодавства України.
4.3. Центр забезпечує Партнеру вільний та безкоштовний доступ до
гармонізованої
цифрової
інформації,
створеної
в
результаті
співробітництва за Договором.
4.4. Терміни, склад, обсяг та типи інформації про ґрунти України, яку Партнер
має намір отримати від Центру, Сторони погоджують шляхом переговорів
та/або листування і закріплюють у Додатковій угоді.
4.5. Центр
забезпечує
Партнеру
вільний
доступ
до
всіх
опублікованих(друкованих і електронних) інформаційних продуктів
(карти, довідники, реєстри тощо), створених в результаті діяльності
Українського ґрунтового інформаційного центру, та до цифрової
інформації на веб-ресурсах (інформаційний ґрунтовий портал).
4.6. Сторони погоджуються, що доступ до електронних баз даних про ґрунти,
створених в результаті діяльності Центру, здійснюється з урахуванням
вимог інших постачальників даних (власників та/або володільців
інформації та матеріалів).
4.7. Сторони дійшли згоди, що Партнер без погодження з Центром не має права
самостійно розповсюджувати та/або передавати третім особам інформацію
про ґрунти, яку Партнер отримав та/або має доступ до неї в межах
співпраці з Українським ґрунтовим інформаційним центром, за
виключенням інформації та матеріалів, відносно яких Партнер є власником
або володільцем.
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4.8. Сторони дійшли згоди, що Партнер, упродовж терміну дії Договору, має
право
використовувати
отриману або
доступну
інформацію
(матеріали)лише у власній поточній діяльності для реалізації статутних
завдань, у тому числі у публікаціях. Партнер, використовуючи у власних
публікаціях інформацію, отриману від Центру, зобов’язаний посилатися на
джерело, власника (володільця) та автора такої інформації.
4.9. Сторони дійшли згоди, що Партнер, передаючи Центру інформацію про
ґрунти, підтверджує що є власником або володільцем цієї інформації. В
разі потреби Партнер вказує авторів (метадані) матеріалів, що
передаються, та реквізити документів, що підтверджують право
інтелектуальної власності на такі матеріали.
4.10.Сторони дійшли згоди, що Партнеру належить право визначення категорії
(ступеню) доступності інформації, що передається третім особам:
- інформація з обмеженнями щодо її передачі третім особам (потрібен
окремий дозвіл Партнера);
- інформація без обмежень щодо її передачі третім особам.
4.11. Сторони дійшли згоди, що в разі передачі третім особам інформації про
ґрунти, отриманої від Партнера, Центр обов’язково зазначає джерело
інформації та вказує її володільця(власника) та автора.
4.12. Центр використовує інформацію про ґрунти, передану Партнером за
Договором виключно в межах функціонування Українського ґрунтового
інформаційного центру.
4.13. Сторони дійшли згоди про те, що Центр на платній основі має право
передавати інформацію про ґрунти, надану Партером за цим Договором
особам, з якими не укладені договори про співробітництво щодо обміну
інформацією про ґрунти України в межах функціонування Українського
ґрунтового інформаційного центру. Розподіл коштів, отриманих Центром
за надання інформації про ґрунти наданих Партнером за цим Договором,
здійснюється на підставі двосторонніх угод між Центром та Партнером.
4.14. Сторони дійшли згоди, що інформація про ґрунти, надана Центру
Партнером, використовується в межах функціонування Українського
ґрунтового інформаційного центру протягом терміну дії цього Договору.
4.15.Інформація про ґрунти, що передається за цим Договором Центру від
Партнера, надається безкоштовно.
4.16. У разі припинення (розірвання) Договору використання Центром
інформації, яка вже гармонізована і внесена у бази даних, або використана
для створення інформаційних продуктів, обумовлюється спеціальною
угодою.
5. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
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5.1. При взаємодії за цим Договором Сторони дотримуються встановлених
законодавством України взаємних прав та зобов’язань відносно об’єктів
інтелектуальної власності, які використовуються Сторонами в межах
функціонування Українського ґрунтового інформаційного центру.
5.2. У разі створення об’єктів інтелектуальної власності в процесі взаємодії за
Договором Сторони укладають відповідну угоду про розподіл майнових та
немайнових прав на такі об’єкти.
5.3. У разі створення об’єктів інтелектуальної власності в межах
функціонування Українського ґрунтового інформаційного центру, до яких
причетні особи, задіяні у роботі Українського ґрунтового інформаційного
центру, Сторони та зацікавлені особи укладають відповідну угоду про
розподіл майнових та немайнових прав на такі об’єкти, в яких погоджують
умови розподілу прав.
6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його
підписання уповноваженими представниками обох Сторін.
6.2. Договір укладено на невизначений строк – на весь час, протягом якого
Сторони залишатимуться зацікавленими у продовженні співробітництва.
6.3. Якщо інше прямо не передбачено Договором або чинним в Україні
законодавством, зміни у текст Договору можуть бути внесені тільки за
домовленістю Сторін шляхом укладання Додаткової угоди.
6.4. Договір може бути розірваним в односторонньому порядку, на підставі
письмової заяви однієї із Сторін Договору у термін 1 (один) місяць з
моменту отримання іншою стороною зазначеної заяви.
6.5. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним,
у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та
припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням
наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим
Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а
також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на
підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
6.6. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним,
листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші
усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше
стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але беруться до
уваги у тлумаченні умов цього Договору.
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6.7. Обидві Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних у тексті
Договору реквізитів (електронних адрес та номерів телефонів) та
зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону
про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із
ним несприятливих наслідків.
6.8. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід'ємною частиною і
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та
підписані уповноваженими особами Сторін.
6.9. Всі виправлення у тексті Договору мають силу та можуть братися до уваги
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані та
засвідчені підписами уповноваженими особами Сторін.
6.10. Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології у двох автентичних примірниках українською мовою, які
мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
6.11. Сторони зобов'язуються при виконанні Договору не зводити
співробітництво до дотримання лише наявних у ньому умов, підтримувати
ділові й творчі контакти та вживати всіх необхідних заходів для
забезпечення ефективності та розвитку наукових зав’язків.
Адреси і реквізити сторін:
Центр
Національний науковий центр
«Інститут ґрунтознавства та
агрохімії імені О.Н. Соколовського»

Партнер
_________________________________
_________________________________
_________________________________

61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4

________________________________
________________________________
код юридичної особи: _____________

код юридичної особи: 00497058
Тел.: (057) 704-16-69, 704-16-64,
704-16-68,
факс: 704-16-69,

Тел.: ___________________________,

Е-mail: nsc.issar@gmail.com,
Веб-сайт: www.issar.com.ua

Е-mail: __________________________,
Веб-сайт: ________________________

Від Центру
Директор
____________ С.А. Балюк
МП
___.___.20___

Від Партнера
______________
_______________________
МП
___.___.20___

факс: _________________,

