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Кафедра залізничного, автомобільного транспорту та підйомно- 
транспортних машин Східноукраїнського національного університету імені 
Володимира Даля, іменована надалі «Виконавець», в особі завідувача кафедри, 
д.т.н., професора Горбунова Миколи Івановича, що діє на підставі Статуту 
університету, з одного боку, і Державне підприємство «Український науково- 
дослідний інститут вагонобудування» , іменоване надалі «Замовник», в особі 
директора, к.т.н. Савронова Олександра Михайловича , що діє на підставі 
Статуту, з іншого боку, які надалі разом іменуються Сторони, уклали цей договір 
про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання надати 
інженерно-технічне консультування щодо методів аналізу технічного рівня 
автомобільної і залізничної техніки і технологій; розробки структурно- 
функціональної моделі конструкції з метою виявлення недоліків (небажаних 
ефектів); виявлення суперечностей в конструкції і рішення задач по їх усуненню.

1.2 Наукове консультування здійснюється на основі добровільної участі 
сторін і полягає у наданні сучасної науково-технічної інформації, яку за 
письмовим чи усним замовленням Замовника передає Виконавець в особі 
завідувача кафедри Г орбунова Миколи Івановича, професора кафедри 
Кузьменка Сергія Валентиновича, професора кафедри Могили Валентина 
Івановича, професора кафедри Кічкіної Олени Іванівни, доцента кафедри 
Климаша Андрія Олександровича, доцента кафедри Полупана Євгена 
Вікторовича, доцента кафедри Шевченко Сергія Івановича, доцента кафедри 
Ковтанця Максима Володимировича, доцента кафедри Ноженка Володимира 
Сергійовича.

1.3 Наукове консультування здійснюється на безоплатній основі.
1.4 За виконане консультування Замовник надає Виконавець право 

використання виробничих площ та обладнання для проведення наукових 
експериментів щодо методів аналізу технічного рівня автомобільної і 
залізничної техніки і технологій; розробки структурно-функціональної моделі

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАУКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ

і



конструкції з метою виявлення недоліків (небажаних ефектів); виявлення 
суперечностей в конструкції і рішення задач по їх усуненню.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1 Виконавець зобов’язаний за усним чи письмовим1 замовленням 
Замовника консультувати його за такими напрямками:

- методи аналізу технічного рівня автомобільної і залізничної техніки і 
технологій;

- розробки структурно-функціональної моделі конструкції з метою 
виявлення недоліків (небажаних ефектів);

- виявлення суперечностей в конструкції і рішення задач по їх усуненню;
- консультування у сфері експлуатації обладнання.
2.2 Замовник зобов’язаний за усним чи письмовим замовленням 

Виконавця надавати виробничі площі та обладнання для проведення наукових 
експериментів за такими напрямками:

- розробки технічних завдань і методів аналізу технічного рівня 
автомобільної і залізничної техніки і технологій;

- розробки структурно-функціональної моделі конструкції з метою 
виявлення недоліків (небажаних ефектів).

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1 Всі спори між сторонами, по яким не була досягнута згода, вирішуються 
шляхом переговорів.

3.2 Сторони встановлюють, що всі можливі претензії за даною угодою 
мають бути розглянуті сторонами протягом ЗО днів з дня отримання претензії.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

4.1 Договір діє з дня підписання і до його розірвання по взаємній згоді сторін 
або за ініціативою однієї сторони.

4.2 Умовами розірвання договору є письмове повідомлення однієї із сторін 
про бажання розірвати договір не менше ніж за два місяці до передбачуваного 
терміну розірвання.



5. ІНШІ УМОВИ

5.1 Замовник зобов’язаний дотримуватися умов конфіденційності: не 
передавати іншим особам інформацію про предмет цього договору протягом 
терміну дії договору, а також протягом трьох років після його закінчення.

5.2 Виконавець зобов’язаний дотримуватися умов конфіденційності: не̂  
передавати іншим особам інформацію про наукові розробки, які здійснює 
Замовник протягом терміну дії договору, а також протягом трьох років після 
його закінчення.

5.3 Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну 
силу, по одному для кожної сторони.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Замовник:
Державне підприємство 
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д.т.н., проф.

к.т.н.

О.М. Сафронов Л.1. ГорбуновІ


