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Одеський державний екологічний університет (далі – Університет) в особі 

ректора Степаненка Сергія Миколайовича, який діє на підставі Статуту 

Університету, та Інститут Військово-Морських Сил Національного університету 

"Одеська морська академія" (далі – Інститут) домовилися про таке: 

 

1. Мета договору 

 

З метою забезпечення практичної підготовки студентів Університету та 

курсантів Інституту згідно з діючими освітніми програмами, забезпечення 

наукових морських досліджень Університету та раціонального використання 

матеріально-технічної бази Морського польового центру Університету (далі – 

Морський центр) сторони договору домовилися про передачу Інституту в оренду 

окремо визначеного майна Морського центру (будівель, споруд та обладнання 

згідно по списку, що наведений у Додатку до цього договору) у спосіб, 

визначений законодавством України. 
 

2. Обов'язки сторін 

 

2.1. Обов'язки Університету 

Університет зобов'язується: 

- у визначений законодавством України спосіб надіслати до Міністерства 

освіти і науки України лист про надання дозволу на передачу в оренду 

окремо визначеного майна Морського центру для здійснення освітнього 

процесу та наукових досліджень; 

- у визначений законодавством України спосіб надіслати до Регіонального 

відділення Фонду державного майна України по Одеській та 

Миколаївській областях лист про намір передачі в оренду окремо 

визначеного майна Морського центру для здійснення освітнього процесу 

та наукових досліджень; 

- надавати Інституту розклад навчальних практик студентів Університету, 

які мають відбуватися в Морському центрі (щосеместрово), та план 

проведення наукових досліджень, які мають проводитися на базі 

Морського центру (раз у півроку); 

- оновлювати згідно із затвердженими в Університеті планами навчальне та 

наукове обладнання Морського центру; 

- сумісно використовувати та сприяти Інституту у підтриманні у робочому 

стані наявного навчального та наукового обладнання Морського центру; 

- здійснювати разом з Інститутом освітні та наукові заходи, спрямовані на 

підвищення якості практичної підготовки студентів Університету та 

курсантів Інституту. 

 



2.2. Обов'язки Інституту 

Інститут зобов'язується: 

- забезпечити працевлаштування по переводу співробітників Морського 

центру згідно з штатним розкладом у штат Інституту згідно чинного 

законодавства; 

- забезпечити подовження у повному обсязі комплексу цілодобових 

стандартних гідрометеорологічних спостережень, в т.ч. вимірювання: 

- температури і вологості повітря, 

- атмосферного тиску, 

- швидкості і напряму вітру, 

- спостережень за поточною погодою, 

- хмарність, 

- атмосферні опади, 

- температури та солоності морської води, 

- напряму і висоти морських хвиль, 

- рівня моря, 

- вимірювання течій; 

- забезпечити збереження та підтримування у робочому стані будівель та 

споруд Морського центру, а також його наявного навчального та 

наукового обладнання; 

- сприяти Університету у проведенні навчальних практик студентів та 

наукових досліджень співробітниками Університету, в т.ч. надання 

плавзасобу для проведення морських досліджень. 

 

3. Термін дії договору 

 

 


