
угодА
про науково-технiчне спiвробiтництво

мiж Нацiональним центром управлiння та випробувань космiчних засобiв
та УстаНовоЮ <ДгенцiЯ мiсцевогО розвитку Коблiвськоi об'еднаноi

територiальноi громади>)

м. Киiв ( 11 )) серпня 2020 р.

Нацiональний центр управлiння та випробувань косlvliчнrrх засобiв (.lа,гli

нцувкз), в особi наLIальника ПРИся}ltного Володимира Iллi,Iа. шс) дiс: t,ta

пiдставi Поло;кення про НЦУВКЗ. з однiсТ сторонлI. та

Установа <<дгенlliя лliсцевого розвиткy Коб"lriвськоТ об't,дltаllоТ

територiа.rrьноi громади)>" в особi Го",tови гtрttв:tiння киливНикА Btl.,lt1.1ипrlrpa

пе,гровича, що дiс на пiдставi Установчого Дttту, з дрl,гот сторони" гtоiл,tенованi

разоN,I та ко}кна окремо - кСторони). уклали данt,Угоду про наст),пне:

1. прЕдмЕт угоди

1.1. Прелл.{ето\,I цiсi Угоди с науково-технiчне сtliвробiтництво CTopiH r сфсрi

використання космiчних техtлологiЙ д"цrl еttонол.,ti.tного розвитк} " ,]()кре\{а.

Коб;riвськоТ об'сднаноТ територiа;rьноi гро\{адLI.

2. OCHOBHI НДПРЯМИ ТД ТЕМДТИКИ СПIВРОБIТНИЦТI}Д

2.1. СiторОни здiйснк)ю,rь сrriвробiтниl1,I,во за "гак1l\{11 напря\{а\IL{:

на},ково-Праitтичнi дсlс,iriдження 1, сферirх: ,:lllсiанцitYrнс ]()]l,(\ t]аtillя ']crr.ii.

геофiзичгIий ьtонiторинг. координато-LIасове та навiгацiйне зltбезпсчсння.

iнфорш,rашiйнi i геоi нфор мацiй Hiтехнсl,rогiТ:
науково-практи.tнi семiнари. тр енiнглr " сишt поз iуми" виставкI,I ToI]lO ;

пiдготовка наукового резерву та кадрiв вiдповiдно до предпtетl'УгОДИ:

реалiзачiя перспективних проектiв з використанням кос;tti.lних данItх та

техноrогiй.
2, 2. Сторони здiйс нIоють спiвробiтниц1,во за таIfl,lNIи теN,{ати ками :

2.2.|. Територiа.rьний розвиток:
стtsореIIнЯ фото-п"паНiв r,a фот,О-схеN,I (проrltrслОвi об'сктrI" села. llicтa. аграрнi
територiТ);
п,tонiторигt г булiв ництва об' с KTi в i нфрастр]- кт},ри :

геопросторовий аналiз фу,нкчiонllвання об'с,ктiв та Tcpll горiй

(ретрilспективниl:t Оl'jlЯ;1. ана.-liз дiя",tьнtlстi об'сrt,riв Til lх l]lt.lt1ll\ rl:l

навкоjILIшнс середовище, po JtslITOI\ rtiсьt и.r l a ceJll.lцHllx al "rlO\,Iepauiii ):

вl{яв,ценIjIrI вертикаJьних зшtiщень зеп,tноТ поверхнi та об'сктiв iнфраструктурl1
на неi (радiолокацiirна iнтерфероп,rетрiя) ;

вiдсте;ttення проведення заходiв з реалiзачiт планiв Teptl горiirльног,t)

розвитку.
2,2,2. Щорсliлtня iнфраструктура :

вLiявлення вертикаJы{их злtiшень.lop()iIiHboT поверхнi (pa.llo-lttliiaцttjrra

iнтерфероп,rетрiя);
мон iтс,lринг ход)I булi в гlичтва (ремонту, ) лор i г.

2.2.З . Водне l,осподарство:
монiторинг льодовоТ обстановки на N{орях та рiчках:



монiторинг стану водних об'скгiв фiчкова мережа, озера);
поверхнева темfl ература морських IIоверхонь;
цвiтiння поверхонь водних об'сктiв.

2.2.4 Сiльське господарство :

наданшI достуtry до високоточноi навiгацiйноi iнформацii Нацiональноi
системи координато-часового та навiгацiйного забезпеченrrя УкраiЪи дJuI
точного землеробства;
монiторинг стану сiльськогосподарських угiдь (спецiальнi показники та
iндекси, продукти з доданою вартiстю);

розробка уточноних (вiдповiдно до регiональних особливостей) методик з
оцiнки та прогнозування урожайностi сiльгоспкультур з використаннjIм
космiчних даних;
оцифруванIuI нiulвних земельних pecypciB (рiлля, п&р, землi заrrасу тоrцо);
застосування даних дистанцiйного зондуван}uI Землi для аналiзу стану посiвiв
та виноградникiв на територiТ ОТГ;
виJIвлеt{IuI нецiльовог0 викориатаннr{ земельного фонду;
оцiнка наслiдкiв стихiйних лих дJuI сiльського господарства ОТГ.
врuIвленнrI температурних аномtlлiй (пожеж) на територiТ ОТГ;
прогнозуванIuI пOжежонебезпечних зон,

2.2.5 Захист довкiлля:
монiторинг стану та дiяльностi екологiчно небезпечЕих об'ектiв;
аналiз наслiдкiв техногенних катастроф та стихiйних лих (паводки, повенi,
пожежi, вибухи, урагани, тощо) по територiТ ОТГ;
забруднення водойм нафтопродуктами (моря, рiки) ;

вiдстеження клiматиIIних змiн i ix впливу на екологiю.
2.2.6 Кризове управлiння (надзвичайнi сrrryацii):

врuIвленIuI передумов виникненшI надзвичайних си,гуацiй;
виявленIuI вертикttпьних змiщень об'сктiв критичноТ iнфраструктури
фадiолокацiйна iнтерферометрiя) ;

монiторинг перебiry та наслiдкiв надзвичайних сиryацiй (пожеж, паводкiв,
буревiiЪ тощо);
вiдстеження зtlходiв rцодо локалiзацiТ наслiдкiв техногенних катастроф та
стихiйних лих (вiдновленIuI територiй i об'сктiв);
виJIвленIuI температурнI4х аномалiй (пожеж) по територii ОТГ;
монiторинг стану снiготанення;
прогнозування ймовiрностi TaHeHHrI cHiry.

2.2.7 Метеорологiя:
прогнозуваннrI атмосферних опадiв iз використанIuIм супутникових даних та
ГIС, прогнозування та вiдстеження метеорологiчноi посухи та
пожежонебезпечних зон.

2.2.8Iнше:
органiзацiя та проведення науково-практичних конференчiй;
органiзацiя та проведеннrI тренiнгiв з обробки даних !ЗЗ.

2.3 Перелiк вищезазначеЕих напрямiв та тематик спiвробiтництва не с вичерпаним i
може доIIовнюватись за згодою CTopiH.

3. оБов,язки cToPIH

3.1 Сторони пiдтверджують, що iHTepecaM кожноi з них вiдповiдае
об'еднанrrя зусиль, спiльна i погоджена реаrriзацiя проектiв згiдно з щредметом

2



Угоди.
3.2 Сторони зобов'язуються:
З.2.I Спiльно дiяти на засадах взаемноТ вигоди длlI досягненIuI цiлей у

вiдповiдrrостi до статrrних завдаЕь та iHTepeciB кожноi iз CTopiH цiеТ Угоди.
З.2.2 Всебiчно сприJIти розвитку робочих коштактiв мiж Сторонами дJu{

проведеншI HayкoBoi i науково-технiчноi дiяльностi, забезпечувати представникiв
уповновчDкених пiдроздiлiв необхiдною iнформацiсю пiд час робочих зустрiчей.

З.2.З Враховувати пiд час здiйснення спiвробiтницtва обмеження,

установленi в iтrгересах нацiона.гtьноi безпеки Украiни.
З.З Щля координачii спiвробiтництва Сторони визначають вiдповiднi

уповноваженi пiдроздiли (посадовi особи), якi будуть сприrIти реа"гriзацii спiльних
програм i аналiзувати досягнутi результати роботи.

4. ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННrI КОНФIДЕНЦIИНОСТI

4.1 Кожна зi CTopiH гараЕтуе конфiденцiйнiсть отриманоi у рамках цiеi Угоди
науково-технiчноi та iншоi iнформацii, зобов'язуеться вживати заходи щодо
запобiгання розголошенню отриманоТ iнформацii, а також дотримуватись
законодавства про захист iнтелеюуальноТ власностi, державноТ тасмницi,
службовоТ iнформацiТ, iншоi iнформачiТ з обмеженим доступом.

4.2 Будъ-яка iнформацiя, передана у рамках виконанtш цiсi Угоди, вв€Dкасться
конфiденцiйною, якщо Сторона, яка передала iнформацiю, не зазначить iншого.

4.З Сryпiнь конфiденцiйностi i гриф обмеження достугry визначаються
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

4.4 Розмноження i розсиланrrя результатiв спiльних дослiджень за цiею
Угодою здiйснюеться у порядку, погодженому Сторонами.

5. ФIнАнсовI зоБов,язАнIIя

5.1 !ана Угода не накJIадае на Сторони фiнансових зобовОязань i не
передбачае будь-яких взасмних розрахункiв у фiнансовiй або матерiальнiй формi.

5.2 За необхiднiстю, tIитаннrI щодо обсяry, BapTocTi та IIорядку оплати послуг,
якi будугь надаватися НЦУВКЗ, визначатимуться шляхом укjIаданIuI окремих
договорiв.

б. TEPMIH дII угоди

6.1 Ця Угода набирае чинностi з моменту ii пiдписання i дiс протягом 5 (п'яти)
poKiB.

6.2 Щiя Угоди автоматично продовжусться на визначений у п. 6.1 строк у разi
вiдсlтностi заяв CTopiH про ii розiрванrrя.

б.3 ПрипиненIuI дiТ Угоди може буги здiйснено за взаемшою згодою CTopiH з

оформленням вiдповiдного протоколу.
б.4 Угоду може бути розiрвано за згодою cTopiH або за вимогою однiсi iз

cTopiH у випадку порушеншI iншою умов Угодио при цъому, Сторони не несуть
матерiальноТ вiдповiдальностi. У цьому випадку сторона, що висловила бажанIuI

розiрвати Угоду, попереджус щонайменше за два тижнi до планованоТ дати
розiрвання.



7. додАтковI умови

7.1 Yci змiни та доповненнrI до цiсi Угоди виконуються у письмовiй формi та
за взасмною згодою CTopiH.

7.2 Yct спори i розбiжностi, що можуть виник[ryти протягом дii даноi Угоди,
повиннi вирiшуватися шляхOм перегсворiв мiж Сторонами.

7.3 IИ Угода не е попереднiм договором у розумiннi ст. бЗ5 Щивiлъного
кодексу УкраiЪи та ст. 182 Госпсдарського кодексу УкраiЪи i не гlокладае на
Сторони юридичних обов'язкiв, щодо укJIаденIшI у майбутньому оснOвного
договору.

7.4 Сторони зобов'язуються при виконаннi цiсТ Угоди не зводити
спiвробiтництво до дотриманtul лише наявних у нiй умов, пiдтримувати дiловi
коЕтакти та вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпеченнrI ефективностi та

розвитку ix зв'язкiв.
7.5 Угода про спiвробiтниrrгво скJIадена i пiдписана в двох примiрниках,

кожен з яких мас од}rакову юридичну силу i знаходиться у кожноi iз CTopiH.
7.6 Сторони при виконанi цiеТ Угоди, при обробцi персон€tпьних даних дiють

вiдповiдно до Закону Украihи <Про захист персонаJIьних данию).
7.'| Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне

невиконання зобов'язань за Угодою, якщо це невиконання с наслiдком обставин
непереборноТ сили, що виникли пiсля уюIаденнrI Угоди в результатi подiй
надзвичайного характеру, якi Сторони не могли Hi передбачити, Hi заrrобiгти Тм

розумними заходами.

8. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ CTOPIH

Нацiональний центр управлiння
та випробувань космiчних засобiв

[в, вул. Московська,8
25з-4з-49

Установа <Агенцiя мiсцевого розвитку
Коблiвськоi об'еднаноi територiальноТ
громади>

5745З, Миколаiвська обл., с. Коблеве, вул.
Одеська, 4, тел.: +З8 (067)922-02-45

Голова правлiння установою

киливникдимир ПРИСЯЖНИЙ
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