УГОДА № УМ 217/17
про використання генетичних ресурсів рослин між Інститутом рослинництва
ім. В.Я. Юр'єва НААН, Національним центром генетичних ресурсів рослин
України та Уманським національним університетом садівництва
від 12.04.2017 р.

м.Харків

Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН, Національний центр
генетичних ресурсів рослин України (надалі -НЦГРРУ), в особі директора
КИРИЧЕНКО Віктора Васильовича, який діє на підставі Статуту станції, з
одного боку, та Уманського національного університету садівництва (надаліУніверситет), в особі ректора НЕПОЧАТЕНКО Олени Олександрівни, з
іншого боку, (далі Сторони) уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
Забезпечення наукової, селекційної та навчальної програм Уманського
національного університету садівництва зразками зернобобових культур та
кукурудзи
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Інститут рослинництва ім. В.Я.Юр’єва, Національний центр
генетичних ресурсів рослин України зобов’язується:
2.1.1. Сформувати та передати для використання у наукових та
селекційних дослідженнях набір зразків зернобобових культур (гороху) і
кукурудзи та інформацію про них «Університету» (список зразків додається).
2.2.
Уманський
зобов’язується:

національний

університет

садівництва

2.2.1. Висівати зразки зернобобових культур (гороху) і кукурудзи
одержані від НЦГРРУ, в оптимальні строки з дотриманням агротехнічних та
методичних умов.
2.2.2. Використовувати зразки зернобобових культур (гороху) і
кукурудзи колекцій в селекційній програмі з додержанням положень
міжнародної “Етики селекціонера”. Зокрема, необхідна письмова згода
НЦГРРУ для використання зразків колекції у таких напрямках:
•
•
•
•
•
•

у міжнародних випробуваннях;
реєстрація як сорту;
добір в середині зразка;
використання у мутаційній селекції;
селекція сомаклональних варіантів;
використання як реципієнта при трансгенезі;

2.2.3. Не передавати надані НЦГРРУ зразки зернобобових культур
(гороху) і кукурудзи генофонду третім особам без додаткової угоди з
НЦГРРУ.
2.2.4. Щорічно надавати НЦГРРУ інформацію про результати вивчення
зразків зернобобових культур (гороху) і кукурудзи та використання
переданих зразків для включення в банк даних.
2.2.5. У разі створення нових сортів, ліній, гібридів на генетичній
основі переданих зразків та передачі цих сортів на реєстрацію «Університет»
визначає дольову участь Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААНУ у
створених сортах і лініях при першому циклі використання одного зразка в
гібридизації - 10% авторства, двох зразків -20 %,(не майнові права
інтелектуальної власності) та майнові права, другому та третьому циклах або
як донора при беккросах -7 % авторства, прямому доборі - 40%, а також
розмір авторської винагороди від комерційного їх використання (роялті),
про що укладається договір у письмовій формі.
2.2.6. У разі створення нових джерел і донорів окремих цінних ознак на
генетичній основі переданих зразків здійснювати їх спільну реєстрацію
згідно з «Положенням про реєстрацію цінних зразків генофонду рослин
України в НЦГРРУ».
2.2.7. Спільно публікувати результати вивчення та використання
зразків зернобобових культур (гороху) і кукурудзи і посилатись на
одержання їх від НЦГРРУ.
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2.2.8. Надавати доступ співробітникам НЦГРРУ до первинних
документів, що засвідчують використання наданих зразків в «Університеті»
та одержання коштів при комерційному використанні створених на їх основі
сортів і вихідних матеріалів.
3. Строк дії угоди
3.1. Ця Угода вступає в силу з дня її підписання.
3.2. Ця Угода укладається строком на п’ять років і буде продовжена на
наступні п’ятирічні періоди, якщо Сторони не приймуть іншого рішення.
4. Вирішення суперечок

4.1. Усі суперечки між сторонами, які не погоджуються шляхом
переговорів, вирішуються у відповідності до чинного законодавства України
у м. Харкові.
5. Зміни умов угоди
5.1. Умови цієї угоди змінюються за взаємним письмовим погодженням
сторін.
5.2. Про припинення дії угоди Сторона повідомляє іншу Сторону в
письмовій формі за один місяць до припинення її дії.
6. Особливі умови
6.1.
Умови угоди, що не завершили свою чинність протягом строку її
дії, дотримуються протягом усього періоду реєстрації та комерційного
використання сортів і вихідних матеріалів, створених у відповідності до цієї
угоди.
7 Поштові адреси сторін
Інститут рослинництва ім. В. Я.Юр’єва
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
НААН України,61060, м.Харків,
Московський проспект, 142
Тел.057- 392-13-43,
Факс.057- 779-84-17
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