
У Г О Д А  
 

про співробітництво  між ТзОВ «Родничок» 

 

та Чернівецьким національним університетом  імені Юрія Федьковича 
 

 

м.Чернівці                                                                              "_31___"  ____серпня_  2015 р. 

 

ТзОВ «Родничок» в особі генерального директора Семенюка Івана 

Васильовича, що діє на підставі Статуту, та Чернівецький національний університет 

імені Юрія Федьковича (далі - ЧНУ) в особі ректора – Мельничука Степана 

Васильовича, що діє на підставі Статуту, уклали дану Угоду про наступне: 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 Даною Угодою сторони засвідчують домовленість про співпрацю за такими 

основними напрямками: 

 1.1. Спільне використання навчально - дослідної лабораторії для випробування 

будівельних матеріалів, виробів та конструкцій (далі – НД ВЛ), яка є необхідною 

складовою в забезпеченні якісної підготовки фахівців (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) 

в галузі будівництва та архітектури на кафедрі будівництва та архітектури.  

  Створення належних умов для функціонування НД ВЛ, що передбачає: 

 а) проведення практичних та лабораторних робіт студентів ЧНУ; 

 б) створення належних умов для проходження студентами університету виробничої 

практики з будівельних дисциплін; 

 в) проведення курсових, науково-дослідних робіт та діагностичних випробувань 

будівельних матеріалів, виробів, конструкцій. 

 1.2. Науково-дослідні дослідження та розробка рекомендацій щодо підвищення 

рівня якості будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що виготовляються 

підприємствами Чернівецької області; 

 1.3. Розширення можливості доступу через НД ВЛ споживачів та розробників 

будівельної продукції до корисної для них інформації; 

 1.4. Сприяння веденню робіт з стандартизації у сфері будівництва та виготовлення 

окремих зразків будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. 

 1.5. Використання відповідного технічного обладнання сторонами проводиться 

згідно чинного законодавства України. Обладнання, яке буде використовуватися в НД ВЛ 

є власністю кожної сторони і залишається на її балансі. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

Чернівецький національний університет: 

2.1.1. Кафедра будівництва та архітектури здійcнює навчально-методичне, наукове 

та кадрове забезпечення для проведення на базі НД ВЛ виробничої практики, 

лабораторних та науково-дослідних робіт.  

2.1.2. Забезпечує дотримання студентами та викладачами ЧНУ правил техніки 

безпеки на території ТзОВ «Родничок», супровід виробничої практики студентів, 

виконання лабораторних та  науково-дослідних робіт. 

2.1.3. Сприяє проведенню українських та міжнародних наукових конференцій, 

публікації навчально-методичних та науково-дослідних результатів.  
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2.1.4. Сприяє висвітленню у засобах масової інформації спільних дій ЧНУ  та ТзОВ 

«Родничок» щодо вирішення проблемних питань якості і охорони довкілля, захисту прав 

споживачів у регіоні. 

2.1.5. Залучає, при потребі, фахівців Т, до проведення навчального процесу ЧНУ 

шляхом приймання їх на роботу в ЧНУ за сумісництвом. 

 

ТзОВ «Родничок»: 

2.2.1. Встановлює на своїх виробничих площах надане ЧНУ та своє власне 

випробувальне обладнання, забезпечує його монтаж та підключення до всіх інженерних 

комунікацій. Передача майна оформляється додатковими угодами. 

2.2.2. Проводить необхідні повірку, атестацію, калібрування всього 

випробувального обладнання та засобів в вимірювальної техніки НД ВЛ. 

2.2.3. Забезпечує НД ВЛ необхідними нормативними документами. 

2.2.4. Забезпечує зберігання зразків будівельних виробів та матеріалів та 

утилізацію відходів  після випробувань.  

2.2.5. Надає, при потребі, фахівців для забезпечення навчального процесу ЧНУ. 

2.2.6. Забезпечує доступ викладачів та студентів ЧНУ для проходження виробничої 

практики, а також для  проведення лабораторних та науково-дослідних робіт. 

2.2.7. Сприяє проведенню науково-дослідних робіт та публікації наукових праць.  

2.2.8. При потребі, згідно окремих угод, надає ЧНУ послуги щодо інформаційного 

забезпечення, у сфері стандартизації, метрологічного забезпечення вимірювань. 

2.2.9. Залучає інші сторони та кошти для комплектації НД ВЛ та розширення її 

галузі випробувань. 

3. ДІЯ УГОДИ 

 

3.1. Дана Угода набирає чинності з моменту підписання та скріплення печатками 

сторін,  і діє на протязі  трьох років. 

3.2. В разі, якщо жодна зі сторін не заявила про намір розірвати дану Угоду за три 

місяці до закінчення її строку, строк дії Угоди продовжується на один рік. 

3.3. При бажанні достроково розірвати Угоду сторони попереджують одна одну 

письмово  не пізніше, ніж за шість місяців до моменту розірвання угоди. 

3.4. При закінченні або розірванні Угоди обладнання та інше майно, передане 

сторонами, повертається власникам. 

3.5. Закінчення дії Угоди не звільняє сторони від відповідальності за порушення  

своїх обов’язків під час дії Угоди. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

4.1. У випадку невиконання або неналежного виконання обов’язків за даної Угоди, 

сторони несуть відповідальність за законодавством України.  

4.2. В разі пошкодження, виходу з ладу або псування переданого сторонами 

обладнання, питання щодо компенсації збитків вирішуються шляхом переговорів, а у 

випадку недосягнення консенсусу, – в судовому порядку.  

4.3.У випадку пошкодження майна, створюється комісія, що включає по два 

представників кожної сторони, з метою встановлення причин та розмірів завданих 

збитків. 

4.4. Всі інші спори вирішуються шляхом переговорів або в судовому порядку 

відповідно до чинного в Україні законодавства. 
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