ДОГОВІР
про створення філії кафедри
Подільський державний аграрно-технічний університет (далі - Університет) в
особі ректора, професора Іванишина В.В., що діє на підставі Статуту
Університету, з однієї сторони та акціонерне товариство Хмельницькобленерго
Новоушицький район електричних мереж (далі - Новоушицький РЕМ) в особі
директора Михайлиці Івана Петровича, який діє на підставі Статуту, уклали
даний договір про наступне:
1. МЕТА ДОГОВОРУ
1.1. Сторони створюють філію кафедри електротехніки, електромеханіки і
електротехнологій на базі Новоушицького РЕМ для проведення навчальних
занять
і
практики
здобувачів
вищої
освіти
спеціальності
141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
1.2. Сторони здійснюють спільну діяльність з питань:
- організації та проведення наукових досліджень;
- обміну досвідом і підвищення кваліфікації;
- надання інформаційних та консультативних послуг.
1.3. Сторони володіють рівними правами щодо виявлення ініціативи
проведення конкретних наукових досліджень та використання їх результатів.
1.4. Розбіжності, що виникають між сторонами при плануванні
конкретного наукового дослідження, розглядаються керівниками сторін або
іншими уповноваженими ними особами.
2. ПРАВА СТОРІН
2.1. Сторони вправі вносити пропозиції щодо підбору напрямів і тем
досліджень та засобів впровадження їх результатів у виробництво.
2.2. Сторони вправі в односторонньому порядку розривати даний договір,
попередивши іншу сторону у письмовому вигляді за 1 місяць.
2.3. Будь-яка зі сторін має право вимагати від іншої відшкодування
матеріальних збитків, понесених нею при виконанні зобов’язань перед іншою
стороною з вини останньої.
3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Університет при виконанні умов даного договору зобов’язується:
інформувати Новоушицький РЕМ про наміри здійснення наукових
досліджень та проведення практик;
надавати Новоушицькому РЕМ інформацію про результати закінчених
наукових розробок, що стосуються підвищення ефективності його роботи;
не використовувати інформацію, одержану від Новоушицького РЕМ, в
комерційних цілях і не передавати її в інші організації та іншим особам без
погодження.
»
3.2. Новоушицький РЕМ при виконанні умов даного договору,
зобов’язується:
надавати можливість підвищення кваліфікації працівникам кафедри
електротехніки, електромеханіки і електротехнологій;

забезпечувати проходження практик студентами спеціальності
141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» згідно узгоджених
сторонами програм практик;
забезпечувати
проведення
окремих,
узгоджених сторонами,
практичних занять з дисциплін навчальних планів підготовки бакалаврів і
магістрів;
надавати необхідну інформацію для підготовки і видання спільних
публікацій.
3.3. Сторони можуть брати на себе й інші зобов’язання, не передбачені
умовами даного договору, шляхом обумовлення їх письмовими додатками
(протоколами, актами) до даного договору.
4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Спори, що можуть виникнути з приводу невиконання чи неналежного
виконання умов даного договору, вирішуються шляхом переговорів.
4.2. Спори, щодо яких сторони не досягай згоди, вирішуються згідно
чинного законодавства України.
5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
5.1. Даний договір укладено терміном на 5 років.
5.2. Термін дії даного договору починається з моменту його підписання
сторонами.
5.3. Даний договір укладено у двох примірниках, які мають однакову
юридичну силу, по одному для кожної зі сторін.
6. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
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