
У Г О Д А  
 

про співробітництво  між КП «Рембудмонтаж»  

та Чернівецьким національним університетом  імені Юрія Федьковича 
 

 

м.Чернівці                                                                              "__15__"  _травня___ 2010 р. 

 

Колективне підприємство «Ремонт, будівництво, монтаж» в особі директора 

Чикурлія Олександра Содоновича, 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. Проведення практичних та лабораторних робіт студентами ЧНУ; 

 1.2. Створення належних умов для проходження студентами університету 

виробничої практики з будівельних дисциплін; 

 1.3. Сприяння у виконанні курсових, науково-дослідних робіт та діагностичних 

випробувань будівельних матеріалів, виробів, конструкцій. 

 1.4. Розробка рекомендацій щодо підвищення рівня якості будівельних матеріалів, 

виробів та конструкцій, що виготовляються підприємствами Чернівецької області; 

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

окремих зразків будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. 

 1.6. Використання відповідного технічного обладнання сторонами проводиться 

згідно чинного законодавства України. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
 

Чернівецький національний університет: 

2.1.1. Здійснює навчально-методичне, наукове та кадрове забезпечення для 

проведення на базі КП «Рембудмонтаж»  виробничої практики, практичних, лабораторних 

та науково-дослідних робіт.  

2.1.2. Забезпечує дотримання студентами та викладачами ЧНУ правил техніки 

безпеки на території КП «Рембудмонтаж» , супровід виробничої практики студентів, 

виконання лабораторних та  науково-дослідних робіт. 

2.1.3. Сприяє висвітленню у засобах масової інформації спільних дій ЧНУ та КП 

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

прав споживачів у регіоні. 

2.1.5. Залучає, при потребі, фахівців КП «Рембудмонтаж» до проведення 

навчального процесу ЧНУ шляхом приймання їх на роботу в ЧНУ за сумісництвом. 

 

Колективне підприємство «Рембудмонтаж»: 

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

2.2.2. Забезпечує доступ викладачів та студентів ЧНУ для проходження виробничої 

практики, а також для  проведення лабораторних та практичних робіт. 

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

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

забезпечення, у сфері стандартизації та  метрологічного забезпечення вимірювань. 
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