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ПРИВАТНЕ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕХКОНТРОЛЬСЕРВІС»
в особі директора Пруткевича Павла Павловича, що діє на підставі Статуту підприємства,
іменоване надалі як «Сторона-1», з одного боку,
та СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, в особі ректора Карпуші Василя
Даниловича, який діє на підставі Статуту університету, іменований надалі як «Сторона-2», з
іншого боку, які надалі по тексту угоди разом іменуються як «Сторони», уклали цю угоду про
співпрацю та організацію взаємовідносин (далі - Угода) про наступне:
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Угода регулює взаємини Сторін, їх права та обов'язки в питаннях, пов'язаних з
досягненням мети, зазначеної у п. 2 Угоди.
1.2. Об'єднання зусиль та дій Сторін для досягнення мети, зазначеної у п. 2 Угоди, не
призводить до створення простого товариства або іншої форми об'єднання вкладів та/або майна
Сторін. До правовідносин Сторін, що виникають на основі Угоди не застосовуються положення
глави 77 Цивільного кодексу України.
1.3. Угода носить рамковий характер і для врегулювання відносин, що виникають з умов цієї
угоди та для її реалізації Сторони будуть укладати окремі Договори та Додаткові Угоди.
1.4. Сторони не мають права виступати від імені іншої Сторони, брати зобов'язання від
імені або за рахунок іншої Сторони, а також робити заяви або запевнення від імені, або за
рахунок іншої Сторони, за винятком випадків, коли існує відповідна спеціальна однозначна
письмова угода Сторін.
1.5. У всіх взаємовідносинах з третіми особами Сторони будуть діяти від свого імені,
нести свої власні витрати і ризики.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ УГОДИ
2.1. Основною метою та предметом Угоди є прямий і регулярний діалог у сфері вирішення
ключових питань, пошуку сучасних технологічних рішень та пошук ефективних шляхів
встановлення взаємовигідної співпраці між Сторонами у сфері послуг:
- з контролю якості та експертного обстеження і технічного огляду відповідальних
металоконструкцій, насосного, тепломеханічного та іншого обладнання;
- з випробування пробних і контрольних зварних з 'єднань;
- з візуального, ультразвукового та радіографічного контролю, кольорової (капілярної)
дефектоскопії;
- з механічних випробувань і вимірювання твердості посудин, котлів, технологічних
трубопроводів і газо-проводів, вантажопідіймальних
кранів;
- з атестації зварників;
- з контролю якості ізоляційних покриттів;
- з виконання робіт по визначенню хімічного складу матеріалів;
- з фізико-механічних випробувань та визначення властивостей матеріалів.
2.2. Сторони також планують здійснювати технічну підтримку, технічний супровід експлуатації,
огляду і експертного обстеження насосного, тепломеханічного та іншого обладнання в порядку
та на умовах, передбачених окремими Договорами, які будуть укладені між Сторонами надалі
згідно з чинним законодавством України.
2.3. З метою взаємовигідного співробітництва, Сторони будуть регулярно обмінюватися
інформацією, брати до уваги взаємні рекомендації, що стосуються вирішення поставлених
завдань та методів виконання робіт і при необхідності, в рамках окремих Договорів, відряджати
своїх фахівців для узгодження проблемних питань, проведення консультацій, участі у виконанні
робіт, надання технічної допомоги один одному тощо.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ УГОДИ
3.1. Формою співпраці в рамках Угоди є організація взаємних дій у сфері, зазначеній в п. 2
цієї Угоди.
3.2. Ця Угода не передбачає фінансових зобов'язань між Сторонами і для врегулювання
відносин, що виникають з умов цієї Угоди та для її реалізації Сторони будуть укладати окремі
Договори та Додаткові Угоди, де будуть визначати конкретні зобов'язання Сторін, в тому числі,
щодо фінансового і матеріально-технічного забезпечення.
3.3. Для координації роботи щодо виконання цієї Угоди Сторони визначають уповноважених осіб.
3.4. З укладенням цієї угоди кожна зі Сторін зобов'язується не розголошувати конфіденційну
інформацію, що стала їй відома в процесі реалізації угода, дотримуватися вимог законодавства щодо
захисту прав інтелектуальної власності, утримуватися від дій, що шкодять інтересам, діловій репутації
іншої Сторони.
4. ТЕРМІН ДІЇ І ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ УГОДИ
4.1. Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами 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 у 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 недосягнення
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.
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