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м. Суми

TOB " С К " Е Л Е К Т Р О С И С Т Е М А " (далі - Сторона 1), в особі директора
Синиці О.Л. який діє на підставі Статуту та Сумський державний університет
(далі - Сторона 2), в особі ректора Карпуші Василя Даниловича, який діє на
підставі Статуту, з іншого боку, які надалі іменуються Сторони, уклали цю
Угоду про наступне:
І. Предмет Угоди
Предметом Угоди є співпраця Сторін у напрямі розробки і впровадження
електрогенеруючих станцій з використанням відновлювальних джерел енергії
(сонячної, вітрової), а також зі створення системи прогнозування та моніторингу
обсягів генерації електричної енергії сонячними електростанціями.
I I . Основні напрями співробітництва
2.1. Основні напрями співробітництва визначаються, виходячи з
необхідності проведення робіт щодо створення автоматизованих систем
прогнозування та моніторингу обсягів генерації електричної енергії сонячними
та вітровими електростанціями, визначення та прогнозування
впливу
функціонування сонячних електростанції на енергетичні показники електричних
мереж, до яких вони приєднані, мінімізації впливу їх функціонування на
навколишнє природне середовище, з залученням для цього наявного науковометодичного потенціалу і технічного оснащення СумДУ.
2.2. Сторони у межах їх компетенції в подальшому можуть співпрацювати
і в інших напрямах на основі даної Угоди.
I I I . Організація робіт та форми співробітництва
3.1. Співробітництво, що передбачене цією Угодою, здійснюватиметься у
наступних формах:
- укладання двосторонніх договорів між Сторонами щодо розробки
науково-технічної продукції в рамках чинного законодавства України;
- організації та проведення спільних нарад, семінарів фахівців Сторони 1
та Сторони 2 (надалі Сторін) для обговорення нагальних питань за визначеними
в Угоді напрямами співробітництва.
3.2. Співробітництво Сторін не обмежується цією Угодою і може бути
розширене в будь-який момент за взаємною згодою Сторін. Ця Угода не є
попереднім договором у розумінні ст. 635 ЦКУ та ст. 182 ГКУ і не покладає на
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Сторони юридичних обов'язків щодо укладення в майбутньому
договору.

основного

IV. Права і обов'язки Сторін
4.1. Керівництво Сторін заохочує і створює умови для плідного
співробітництва колективів своїх установ з метою реалізації предмету даної
Угоди.
4.2. У рамках виконання цієї Угоди Сторона 1 зобов'язується:
4.2.1 Формувати необхідні поточні та ретроспективні інформаційні масиви
енергетичних та кількісних показників функціонування сонячних електричних
станцій, які обслуговуються Стороною 1 та, у разі потреби, передавати їх
Стороні 2 для аналізу і подальшого використання у досягненні цілей Угоди.
4.2.2 У разі необхідності здійснювати заходи щодо організації проведення
енергетичних обстежень та фіксації показників функціонування елементів
сонячних електростанцій за участі фахівців Сторони 2.
4.2.3 Використовувати свою наявну матеріальну базу для практичної
перевірки технічних рішень, методик, обладнання, які розробляються Стороною
2 в рамках виконання робіт за основними напрямками співробітництва.
4.3. У рамках виконання цієї Угоди Сторона 2 зобов'язується:
4.3.1 Отримувати від Сторони 1 необхідні поточні та ретроспективні
інформаційні масиви енергетичних та кількісних показників функціонування
сонячних електричних станцій, які обслуговуються Стороною 1, та проводити
аналіз отриманої інформації, використовувати її у межах створення
інформаційних баз алгоритмів комп'ютерних програм при розробці системи
прогнозування та моніторингу обсягів генерації електричної енергії сонячними
електростанціями, у разі потреби, ознайомлювати з нею Сторону 1 для аналізу і
подальшого використання у досягненні цілей Угоди.
4.3.2 У разі необхідності здійснювати заходи щодо організації проведення
та проведення енергетичних обстежень і фіксації показників функціонування
елементів сонячних електростанцій, що обслуговуються Стороною 1, за участі
фахівців Сторони 2.
4.3.3 Використовувати свою наявну матеріальну базу для практичної
перевірки технічних рішень, методик, обладнання, які розробляються в рамках
виконання робіт за основними напрямками співробітництва.
4.4. Додаткові права та обов'язки Сторін можуть встановлюватись
окремими договорами щодо виконання спільних робіт згідно з чинним
законодавством України.
V. Прикінцеві положення
5.1. Ця Угода не тягне за собою виникнення жодних фінансових
зобов'язань. При цьому виконання окремих видів робіт або послуг, які
вимагають використання кадрових, матеріальних, інтелектуальних ресурсів,
може супроводжуватись підписанням додаткових договорів або угод в
установленому порядку.

5.2. Усі спори, що виникли при виконанні даної Угоди, Сторони вирішують
шляхом перемовин.
5.3. За умови невиконання або неналежного виконання зобов'язань,
передбачених цією Угодою, Сторони несуть відповідальність згідно чинного
законодавства України.
5.4. Угода набуває чинності з дня його підписання та діє до 31.12.2024 р.
Дія Угоди може припинятись:
- за взаємною згодою Сторін;
- за бажанням однієї із Сторін, за умови попередження іншої сторони щодо
припинення співпраці не пізніше ніж за 30 календарних днів.
5.5. Зміни та доповнення до цієї Угоди можуть вноситися додатковими
письмовими угодами або укладанням Угоди у новій редакції.
5.6. Угода укладена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін,
що мають однакову юридичну силу.
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