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ДОГОВІР № 16-xхx 

Про надання благодійної допомогоги (інформаційних послуг) 
 
м. Київ «____» ___________2016 р. 

 
_______________________Н а з в а   о р г а н і з а ц і ї__________________ в особі 
_керівника_ _____Прізвище, Ім’я по-Батькові_______, що діє на підставі _Статуту_, в 
подальшому БЕНЕФІЦІАР, з однієї сторони, та Благодійна організація «Фонд 
ЕВЕРУМ» в особі Директора Домбругова Михайла Ремовича, що діє на підставі Статуту, 
в подальшому БЛАГОДІЙНИК, з іншої сторони, які разом іменуються СТОРОНИ, уклали, 
на підставі Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 
05.07.2012 № 5073-VI ( http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5073-17 ), договір про наступне. 

1. Предмет договору 
1.1. БЛАГОДІЙНИК надає безоплатно на користь БЕНЕФІЦІАРА інформаційні 

послуги в обсягах та кількості, обумовлених в Додатку 1, а БЕНЕФІЦІАР їх 
отримує.  

1.2. Номенклатура та обсяг послуг, які надаються, іх характеристики зазначаються в 
Додатках до Договору, які є його невід’ємними частинами. 

1.3. Послуги за Договором класифікуються: 
1.3.1. за Державним класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 

(затверджений наказом Держспоживстандарту від 11.10.2010 № 457) за 
кодом: 

 63.99.10 - Послуги інформаційні, інші, н. в. і. у. 

1.3.2. за Єдиним закупівельним словником ДК 021:2015 (затверджений наказом 
Мінекономрозвитку України від 23.12.2015 № 1749) за кодами: 

 72320000-4 – послуги, пов’язані з базами даних,  
 72321000-1 – додаткові послуги, пов’язані з базами даних. 

2. Обов’язки СТОРІН 
2.1. БЛАГОДІЙНИК зобов’язується: 

2.1.1. Забезпечувати БЕНЕФІЦІАРУ доступ до інформаційних ресурсів, 
визначених в Додатку 1, за механізмом аутентифікації, визначеному в 
Додатку 2, цілодобово, крім окремих випадків, про які сповіщати 
БЕНЕФІЦІАРА електронною поштою. 

2.1.2. Надавати БЕНЕФІЦІАРУ консультаційну та методичну підтримку з питань 
використання інформаційних ресурсів в обсягах, достатніх для їх 
використання БЕНЕФІЦІАРОМ. 

2.1.3. Надавати БЕНЕФІЦІАРУ загальні дані щодо статистики використання ним 
баз даних згідно зі стандартом COUNTER (Counting Online Usage of 
Networked Electronic Resources),   http://www.projectcounter.org/ ). 
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2.1.4. В межах своєї компетенції оперативно усувати технічні проблеми, про які 
повідомляє БЕНЕФІЦІАР, пов’язані з отриманням послуг за Договором. 

2.2. БЕНЕФІЦІАР зобов’язується: 
2.2.1. Не допускати порушень режиму доступу до баз даних, отриманого за цим 

Договором. 

2.2.2. Здійснювати доступ до інформаційних ресурсів виключно для власних 
потреб і для задоволення інформаційних потреб своїх кінцевих 
користувачів. Не використовувати інформаційні ресурси, що отримуються, в 
комерційних цілях. 

2.2.3. Оперативно (протягом одного робочого дня) інформувати БЛАГОДІЙНИКА 
електронною поштою, телефоном або іншим прийнятним засобом про 
технічні проблеми, пов’язані з отриманням послуг за Договором. 

3. Відповідальність сторін 
3.1. Відповідальність за фінансові наслідки, що сталися в результаті порушення 

СТОРОНАМИ цього Договору, визначається діючим законодавством України. 

3.2. БЛАГОДІЙНИК не несе відповідальності за якість телекомунікаційних каналів 
БЕНЕФІЦІАРА. 

3.3. Жодна зі СТОРІН не буде нести відповідальності за повне або часткове 
невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних 
обставин, таких як повінь, пожежа, землетрус, інше стихійне лихо, військові дії 
тощо, які виникли протягом дії Договору. Настання і закінчення форс-мажорних 
обставин повинні бути підтверджені офіційними докумнтами компетентних 
органів згідно з чинним законодавством. 

3.4. У випадку порушень БЕНЕФІЦІАРОМ зобов’язань за п. 2.2.1 або п. 2.2.2, 
БЛАГОДІЙНИК має право частково або повністю блокувати доступ до послуг, 
повідомивши про це БЕНЕФІЦІАРА електронною поштою.  

3.5. Закінчення строку Договору не звільняє СТОРОНИ від відповідальності за його 
порушення, яке мало місце під час дії Договору. 

3.6. Спори, пов’язані з виконанням або розірванням цього договору, вирішуються в 
порядку, встановленому чинним законодавством України. 

4. Строк дії договору  
4.1. Початок дії Договору – 1 лютого 2016 р.  
4.2. Кінець дії Договору – 31 грудня  2016 р. 

4.3. Дострокове розірвання цього Договору і припинення надання (отримання) 
благодійної допомоги допускається за ініціативою будь-якої сторони без 
повідомлення причин шляхом письмового повідомлення.  

5. Додатки 
5.1. Перелік Додатків: 

 Додаток 1. Номенклатура інформаційних ресурсів, на які розповсюджується 
дія Договору. 

 Додаток 2. Механізм аутентифікації користувачів БЕНЕФІЦІАРА. 
5.2. Додатки є невід’ємними частинами Договору. 
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6. Реквізити СТОРІН 

БЛАГОДІЙНИК БЕНЕФІЦІАР 

Благодійна організація  
«Фонд ЕВЕРУМ» 
ЄДРПОУ 4019 9707 
Юридична адреса: Київ 03051,  
вул. Народного ополчення, 18-Б. 
Адреса для листування: Київ 03056,  
вул. Політехнічна, 33, оф. 105. 
Тел. (044) 204-9815. 

E-mail: everum@everum.org.ua  
Неприбуткова організація (код 005) 

Не є платником ПДВ 

_____Назва  організації____  
 
 
_________________________ 

_________________________ 
_________________________ 

_________________________ 
E-mail: _електронна пошта_ 

_________________________ 
_________________________ 

 

 
Від ВИКОНАВЦЯ 

Директор 
 

 
_________________  Домбругов М.Р. 

М.П. 

Від БЕНЕФІЦІАРА 

_Керівник_  
 

 
___________________ _Прізвище  І. Б._ 

М.П. 
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Додаток 1 

 
до договору №_____ 

 
від «___» ___________2016р. 

 

Номенклатура інформаційних ресурсів, на які розповсюджується дія Договору 
 

1. БЛАГОДІЙНИК, згідно з п.2.1.1 Договору, протягом строку його дії забезпечує 
БЕНЕФІЦІАРУ підключення та доступ до баз даних та онлайн утиліт платформи 
Thomson Reuters Web of Science в рамках проекту ТОРНАДО (Томсон Рейтер для 
науково-дослідних та освітніх установ), http://everum.org.ua/Projects/tornado : 

 Web of Science Core Collection: 
  -  Science Citation Index Expanded (1970-2016); 
  -  Social Science Citation Index (1970-2016); 
  -  Arts and Humanities Citation Index (1975-2016); 
  -  Conference Proceedings Citation Index (1990-2016); 
  -  Book Citation Index (2003-2016); 

 Russian Science Citation Index (2002-2016); 

 SciELO Citation Index (1980-2016); 

 Emerging Sources Citation Index (2015-2016); 

 Korean Journal Index (1980-2016); 

 Chinese Science Citation Database (1989-2016); 

 Journal Citation Reports (2004-2014); 

 Derwent Innovations Index (дані по патентах, 1963-2016); 

 Medline® (1950-2016); 
 

 Онлайн утиліти: 
  -  EndNote Online (утиліта для організації бібліографії та управління 
  довідковими матеріалами); 
  -  Researcher ID. 
 

2. БЛАГОДІЙНИК, згідно з п.2.1.2 Договору, розміщує консультаційні та методичні 
інформаційні матеріали з питань використання інформаційних ресурсів на сайті 
http://everum.org.ua/Projects/tornado та поновлює їх в міру потреби.  

 
Від ВИКОНАВЦЯ 

Директор 
 

 
_________________  Домбругов М.Р. 

М.П. 

Від БЕНЕФІЦІАРА 

_Керівник_  
 

 
___________________ _Прізвище  І. Б._ 

М.П. 
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Додаток 2 

 
до договору №_____ 

 
від «___» ___________2016р. 

. 

 

Механізм аутентифікації користувачів БЕНЕФІЦІАРА. 
 
1. БЕНЕФІЦІАР інформує, а БЛАГОДІЙНИК бере до уваги, що такі IP-адреси 

__________________________________________________________________________ 

(в подальшому – пул IP-адрес БЕНЕФІЦІАРА) закріплені за діючими робочими 
станціями локальної (кампусної) телекомунікаційної мережі БЕНЕФІЦІАРА або за 
NAT чи proxy серверами такої мережі, з яких буде здійснюватися доступ до 
інформаційних ресурсів. 

2. БЕНЕФІЦІАР зобов’язується не передавати управління цими IP-адресами третім 
особам. Нехтування цією вимогою розцінюється як порушення режиму доступу до баз 
даних, зазначене в п.2.2.1. цього Договору. 

3. Перевірка приналежності кінцевого користувача до БЕНЕФІЦІАРА проводиться за  
ІР-адресою. Доступ надається будь-якому користувачу, що робить запит на послугу з 
пулу IP-адрес БЕНЕФІЦІАРА.  

4. Будь-які зміни в пулі IP-адрес БЕНЕФІЦІАРА оформлюється шляхом підписання 
Додаткових угод. 

 

 
Від ВИКОНАВЦЯ 

 
Директор 

 
 

_____________  Домбругов М.Р. 
М.П. 

Від БЕНЕФІЦІАРА 

 
_Керівник_  

 
 

___________________ _Прізвище  І. Б._ 
М.П. 

 


