УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОВІДНОСИН
м. Суми
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Сумський державний університет в особі в.о. ректора Васильєва Анатолія Васильовича,
який діє на підставі Статуту університету та наказу МОН України № 354-к від 09.10.2020 р.„ (ділі
СумДУ) та T O B «Інноваційна компанія «ЕКОІНЖИНІРИНГ» в особі директора Сидоренка Сергія
Вікторовича, що діє на підставі статуту, уклали цю угоду про наступне:
1. Мета та предмет Угоди
1.1 Предметом даного договору є співробітництво Сторін у сфері науково-дослідної,
науково-технічної, пошукової, дослідно-конструкторської діяльності, лабораторно-вимірювальних
робіт та інноваційного розвитку.
1.2 Сторони керуються взаємною зацікавленістю в спільному розвитку їхнього науковотехнічного та інноваційного потенціалу, в тому числі проведенні спільних наукових досліджень та
науково-технічних робіт.
1.3 Співпраця здійснюється на основі рівноправності, взаємної вигоді, чесного ділового
партнерства, а також підтримки взаємних ділових контактів.
2. Форми реалізації Угоди
2.1 Реалізація Угоди може здійснюватися в таких формах, але не виключно:
- надання нормативно-правової та матеріально-технічної підтримки один одному в сфері
визначеної цією Угодою;
- реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних науково прикладних проблем у сфері технічного, соціально-економічного розвитку, розвитку та
підвищення рівня екологічної безпеки України та її регіонів.
- проведення спільних науково-технічних, науково-дослідних, лабораторних, аналітичних,
вимірювальних, випробувальних робіт.
2.2 3 укладенням цієї угоди кожна зі Сторін зобов'язується не розголошувати
конфіденційну. інформацію, що стала відома в процесі реалізації угоди, дотримуватися вимог
законодавства щодо захисту прав інтелектуальної власності, утримуватися від дій, що шкодять
інтересам, діловій репутації іншої Сторони.
3. Організація виконання Угоди
3.1 Формою співпраці в рамках Угоди є організація взаємних дій у сфері науково-дослідної,
науково-технічної, пошукової, дослідно-конструкторської діяльності, лабораторно-вимірювальних
робіт та інноваційного розвитку.
3.2 Для врегулювання відносин, що виникають з умов цієї Угоди та для її реалізації
Сторони можуть укладати окремі договори та додаткові угоди , де визначати конкретні
зобов'язання Сторін, в тому числі, щодо фінансового, матеріально-технічного забезпечення.
3.3 Ця угода не передбачає фінансових зобов'язань між Сторонами.
3.4 Для координації роботи щодо виконання цієї Угоди Сторони визначають
уповноважених осіб.

4. Термін дії Угоди
4.1 Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання та є укладеною на невизначений
строк - на увесь час, протягом якого Сторони залишатимуться зацікавленими у продовженні
співпраці.
4.2 Припинення цієї Угоди може здійснюватися шляхом письмового повідомлення про це
іншу сторону не менше як за ЗО днів до запланованого припинення.
5. Інші умови
5.1 Угода складена українською мовою в двох примірниках, кожен із них має рівну
юридичну силу - по одному для кожної зі Сторін.
5.2 Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що
оформляється додатковою Угодою.
5.3 Усі спірні питання, що будуть виникати між Сторонами з приводу виконання цієї
Угоди, Сторони намагатимуться вирішувати шляхом переговорів, а у випадку не досягнення
згоди - в судовому порядку.
5.4 Ця Угода не є попереднім договором у розумінні ст.. 635 Цивільного кодексу України
та ст. 182 Господарського кодексу України і не покладає на Сторони юридичних обов'язків щодо
укладення у майбутньому основного договору.
6. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Сумський державний університет
40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2
Код ЄДРПОУ 05408289
Телефон (0542) 33-40-98
info@drl.sumdu.edu.ua
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