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UMH Радіогрупа (надалі іменується "Сторона 1") в особі представника Digital відділу
UMH Радіогрупа Євгеній МЕЛЬНИК, що діє на підставі Статуту та
Сумський державний університет (надалі іменується "Сторона 2") в особі
в.о. ректора Анатолія ВАСИЛЬЄВА, що діє на підставі Статуту, (в подальшому разом
іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цю Угоду про науково-технічне
співробітництво та організацію взаємовідносин (надалі іменується "Угода") про таке:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Створення офіційного веб-сайту для столичної радіостанції «Lounge Fm».
Реалізація повинна відбуватись відповідно до макету проекту. Сайт повинен складатись з
чотирьох основних тематичних сторінок зі своїм аудіо потоком, графічним градієнтом та
плейлистом. На кожній з сторінок повинен бути банер на ширину екрану.
Наступний склад сторінок:
1. Lounge Fm
2. Lounge Fm Terrace
3. Lounge Fm Acoustic
4. Lounge Fm Chill Out
5. Podcasts
6. Radioshow
7. About
8. Contact
Для розділів «Podcasts» та «Кжііо8Ію\¥» повинен бути створений спеціальний плеєр для
прослуховування подкастів та радіошоу. Плеєр повинен бути створений за дизайном, який
було узгоджено діджитал департаментом.
На кожній з восьми сторінок з правої сторони розміщуються піктограми соціальних
мереж.
2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
2.1. Сторони зобов'язуються у межах Угоди спільно діяти на засадах взаємної вигоди
для досягнення спільних господарських цілей у відповідності до статутних завдань та
економічних інтересів кожного з Сторін цієї Угоди.
2.2. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони прагнутимуть будувати
свої взаємовідносини з розподілом повноважень згідно з умовами цього Договору.
2.3. Сторони в межах Угоди мають намір здійснювати співробітництво з обов'язковим
застосуванням знаку для товарів та послуг, визначеного Стороною 1. Умови використання
знаку для товарів та послуг визначаються ліцензійним договором.
2.4. Для плідного творчого співробітництва та створення конкурентоспроможних
розробок і передових технологій за цією Угодою Сторони зобов'язуються надавати один

одному наявну у їх розпорядженні інформацію з аспектів взаємного інтересу, у тому числі
відносно інформаційно-технічної продукції (технічну, візуальну документацію тощо).
2.5. Конкретні форми участі Сторін у здійсненні спільних проектів будуть визначатися
договорами між Сторонами за кожним окремим проектом.
2.6. Цей Договір є передумовою і підставою для укладання, якщо Учасники визнають
за необхідне, конкретних договорів (на виконання науково-дослідних, дослідноконструкторських, технологічних робіт, поставки, виробництва, обробки тощо).
3. ПРАВА УЧАСНИКІВ УГОДИ
3.1. Сторони Угоди вправі самостійно здійснювати операції з метою виконання
спільних проектів з наступним повідомленням Сторони 1.
3.2. Сторона 2 інформує Сторону 1 про хід реалізації спільних проектів у виробничій
діяльності в порядку, передбаченому окремим договором.
3.3. Сторона 1 має право використовувати рекламно-інформаційні матеріали Сторони 2
у процесі формування та розповсюдження рекламно-інформаційної продукції у межах
Угоди.
4. ОБОВ'ЯЗКИ УЧАСНИКІВ УГОДИ
4.1. Сторона 1 зобов'язується проводити маркетингову і комерційну діяльність на
ринку та в першу чергу нові замовлення передавати на розгляд Стороні 2, з подальшим
підписанням окремих спільних договорів на співробітництво.
4.2. Сторона 2 зобов'язуються виконувати замовлення на розробку технологічної
документації, на виготовлення інформаційно-технічних продуктів,.
4.3. Сторона 2 зобов'язується надавати пріоритет замовленням Сторони 1.
4.4. Сторона 1 в рамках здійснення спільних проектів зобов'язується давати необхідну
юридичну підтримку і захист Стороні 2 у випадках, що стосуються замовлень, отриманих від
Сторони 1.
4.5. Сторона2 зобов'язується забезпечувати допуск представникам Сторонні на
виробничі площі з питань, що стосуються замовлень Сторони 1, або з питань, що стосуються
замовлень, які виготовляються з застосуванням знаку для товарів та послуг, визначеного
Стороною 1.
4.6. Сторона 2 зобов'язується давати Стороні 1 вичерпну інформацію про замовлення за
спільними договорами та хід їх виконання.
4.7. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію.
4.8 Сторони зобов'язуються своєчасно проводити взаємні розрахунки і платежі,
необхідні для реалізації спільних проектів у виробничій діяльності.
4.9. Сторони зобов'язуються не завдавати шкоди майновим і немайновим інтересам
один одного.
4.10. Сторони зобов'язуються не передавати права та обов'язки за цією Угодою третім
особам.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ УГОДИ
5.1. Відносини між Сторонами, що виникають відповідно до цієї Угоди, є
партнерськими у тому значенні, що положення цієї Угоди не повинні і не будуть вважатися

підставами для об'єднання майна, фінансів, активів, передання боргів або будь-яких
зобов'язані, що відносяться до третьої сторони.
5.2. Ця Угода не покладає на Сторони жодних майнових зобов'язань.
6. СТРОКИ Дії УГОДИ
6.1. Угода набуває чинності з дня підписання та діє до 20.12.2020 року.
6.2. 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.
6.3. У разі, якщо жодна зі сторін протягом місяця до завершення дії Угоди не заявила
письмово про її припинення, дія Угоди автоматично пролонгується на наступний рік на тих
самих умовах.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Ця Угода не тягне за собою виникнення жодних фінансових зобов'язань та
спрямовується виключно на визначення засад та механізмів об'єднання зусиль Сторін щодо
творчого співробітництва.
7.2. Ця Угода складена при повному розумінні Сторонам її умов та термінології
українською мовою.
7.3. Сторони зобов'язуються при виконанні цієї Угоди не зводити співробітництво до
дотримання лише наявних у ньому умов, підтримувати ділові контакти та вживати всіх
необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.
7.4. Цю Угоду складено у двох примірниках, які мають однакову силу, по одному
примірнику для кожної із Сторін.
8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН
СТОРОНА 1

СТОРОНА 2
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