
УГОДА Ns 220419_01

про партнерство та спiвпрацю

-Щ, оф _2019рм. Киl'в

Асоцiацiя кТехнологiТ iнформацiйного моделю'вання в будiвництвi> в особt

президента Балесного Сергiя Петровича, rло дiс на пiдставi статуту, з однiсТ сторони, та

ХdЬКiЁсЁкий наЦiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет в особi реrгора Туренка

Днатолiя Миколайовича, цlо дiе на пiдставi статуту з другоТ сторони, надалi Koжlla окремо *,

кСторона 1> та кСторона 2> вiдповiдно, разом - кСторони), визнаючи те, що здiйснюють свою

дiяльнiсть у спiльнiй сферi технолоriй iнформацiйного моделювання, мають спiльний iHTepec

спрямований на сприяння розвитку, популярiзацii та впровадження ВlМ-технологiй у вlтчизнянiй

галузi будiвництва, i бах<аючи розширення спiвпрацi та об'еднання зусиль у досягненнi
, ,, ,спiль1-1ого. iHTepecy, уклали дану Уrоду про партнерство та спiвпрацю (надалi -, !'гс.lу', з

наступного.

1. прЕдмЕт угоди

1.1. Предметом даноТ уrоди о спiвробiтництво у сферi науково-дослiдноi, науково-

ocBiTHboT,] на вчально-методичноj', орга нiзацiйно l', iнфо рма цiйно-ко н су л ь т а Llrй н о t

видавничоТ та lншоТ дiяльностi в проеrгнiй та будiвельнiй галузi.

2. принципи спlвпрАцl

2.1 Спiвпраця эдiйснюеться на ocHoBi наступних принципiв:

2.1 .'1 довiри;
2, 1.2 добровiльностi участl;
2.1.3 поваги та лояльнtстi у вiдношеннi один до одного,
2.1.4 просування новаторства та iнновацiй в сферi технологiй iнформацrйtного

моделювання;
2.1.5 своечасного обмiну iнформацiсю, яка може мати значення для спiльноТдlяльностl
2.1.6 сприяння будь-якiй дiяльностi що Сторони здiйснюють чи пiдтримують згt,,1но з i,,1iсю

Угодою, в тому числi, в проведеннi спiльних заходlв з третьою стороною,

\/ 
з. нАпрями спlвпрдцl

3.1 Спiвпраця здiйснюоться за наступними напрямками:
3,1.1 вивчення, узагальнення та розповсюдження передового досвlду у сферt

iнформацiйного моделювання ;

3.1.2 розвиток iнформацiйного мЬделювёНня в [нтересах суспiльства;
З.1.3 внесення законодавчих iнiцiатив в сферi rнформацiйного моделювання,
3.1.4 сприяння пiдвищенню рiвня професiйноl пiдготовки та квалiфiкацii членiв органiзацiй

CTopiH;

3.1.5 створення й пiдтримка високоl'професiйноi репутацit CToprH,

3.1.6 надання допомоги членам органiзацiй CTopiH у питаннях, що виникають пtд час tx

дiяльностi,
3.'1.7 обмiн професiйним управлiнським i пIдприомницьким досвiдом й lнформацiсю мrж

Сторонами;
3,1.8 органiзацiТ та пiдвищення ефеюгивностi взаемодiТ CTopiH з державними структурами

мiнiстерствами, вiдомствами та громадськими органiзацtями,



3.2 lНШi Напрямки можуть,додав,атися до цього перелiку пtсля спiльного ix розгляду
Сторонами,

. 4. Форми спlвпрАцl

4.1 Спiвпраця передбачас наступнi дiI:
4.1,1 УЧастЬ CTopiH у державних, вiдомчих, громадських проектах щодо сфери iх спiльноI

дiяльностi;
4.1.2 Участь у ceMiHapax, тренiнгах, конференцiях, форумах тощо, якl мають вiдношення

до спiльноТ дiяльностi в рамках цiеТ Угоди;
4.1.3 обмiн iнформацiею щодо практики, законодавства та програм дiяльностi, якi

стосуютБся спiвпраця в рамках цlеj Угоди,
4.'1.4 iншi дii', що взаемно визначаються Сторонами у вiдповiдностi з метою та напрямами

дiяльностi.
4.2 Сторони можуть спiльно здiйснювати спiвпрацю з третiми сторонами,
4.3 [-{я Угода не впливае на tншiдомовленостi або угоди, уrсrаденl Сторонами, а також

будь-якi угоди або домовленостi мiж Сторонами та третiми сторонами

5. прАвА.тА оБовязки cToPlH

5.1 Права CTopiH.
5.1.1 КОжна iз CTopiH ма0 право отримувати iнформацiю одна щодо iнщоt'у спосtб строки

та обсязi, що необхiдно для виконання цiеr' Угоди. 
о

5.1.2 КОЖна iз CTopiH мас право перевiряти та вимагати виконання lншою зобов язань за
цiею Угодою,

5.2 Обов'язки CTopiH,
5.2.1 У процесi реалiзацiТ Угоди Сторони зобов'язуються будувати cBol взасмовlдносини

На ocHoBi рiвноправностi, чесного i добросовiсного партнерства, а також захисту iHTepectB одна
одною.

5.2.2 Для забезпечення ефективного досягнення мети Угоди Сторони зобов'язуються
Обйiнюватися iнформацiею, що е в Тхньому розпорядженнi, стосовно Тх спiльних iHTepectB, а
саме:

- РОЗМiщУвати iнформацiю про партнера та партнерство CTopiH на офiцrйних сайтах
CToPiH, офiцiйних cTopiHKax CTopiH у соцiальних мережах тощо;

- НаАаВаТИ iнформацiю про партнера та партнерство CToprH TpeTlM особам у будо-я,<и
не заборонений дiючим законодавством Укратни та умовами Угоди спосiб.

5.2,3 СТОрони зобов'язуються вживати Bcix необхiдних заходiв для збереження
КОНфiДеНЦiЙноТ iнформацil, отриманоТ ними одна вrд одноI у процесi здiйснення спiвробtтництва,
зl,iДно з умов Угоди.

6. вlдповlдАльнlсть cToPlH

6.1 СТорони несуть вiдповiдальнiсть зriдно чинного законодавства Украiни
6.2 СТОРОни не dесуть iншоj вiдповtдальностl, KplM передбаченоt даною Угодою

7. строк дlТ угоди

7,1 L_{Я УГОДа набувае чинностi з моменту ii' пiдписання Сторонами та укладена строком
на 3 (три) роки.

7.2 ЯКщО за б мiсяцiв до закiнчення дii Угоди жодна tз CToptH не 8имагатиме в письfulовlи

фОРМi iT РОЗiРвання або перегляду, то Угода вважаеться продовжена на аналогiчний строк
7.3

\
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8. ПОРЯДОК 3МlНИ l РОЗlРВАН1"1Я УГОДИ

8.,1 Змiни, дQповнення та розtрвання цiсl' Угоди допускаються 3а взасfulrlо}о 3i-одою

CTopiH, е у випадках, установлених законо|ц, цю Угоду може бути прип,инено або розiрвано в

lнщому порядку.
8.2 Цю Угоду може бути розiрвано В одl.{осторонньому порядку за lнlцlативою одн|0l зl

CTopiH шляхоМ направлення письмового повiдомлення не менш нiж за 30 (тридцять)

календарних днiв до дати iT розiрвання.
8.3 3мiни та доповнення до Уrоди оформлюються окремою письмовою додаI(овою

угодою, якtцо така змiна або доповнення здiйснюються за взасмною згодоЮ CToPiH

в.4 ffoKyMeHT, який вносить змtни до цiоl Уrоди пlдписусться уповl",lсва)+(еними

представНикамИ CToptH' 
9. порядок вирlшЕння спорlв

9.1 yci розбiжностi та спори, якi можуть виникнути мiж Сторонами у зв'язку з виконанням

цiеi Угоди, вирiшуrоться tлляхом переговорiв
,9.2 У разi, якщо Сторони в результатi переговорlв не змогли досягти взасмноl згоди

tцодо роэбiжностей,,що виниtflи' а також у разi, якц{о одна зi cTopiH ухиляеться вlд проведення

переговорiв, спiр вирiшуеться в судовому порядку, встановленому законодавствоп,4 Укпаlни

10. конФlдЕнцlЙнlсть

10.1 lз положеннямИ цiеТ Угоди, iнформацrею, пов'язаною з 'tl виконанням мо)куть

ознайомитися лише Ti особи, якi безпосередньо беруть участь у виконаннi Угоди lншr особи

можуть отримувати доступ до положень цiеr Угоди та iнших матерiалiв i вiдомостей лише у

ви;падках, .прямо передбачених чинним законодавством Украtни.

10.2 Сторони вiдповiдають за забезпечення конфiденцiйностi rнформацtl, отриманоi пrд

час виконання Угоди.
1О,3 Умови цiеl Угоди, додаткових угод, yci матерlали, документи lнформацiя tlов я3а|-,] 3

укладенням i виконанням Угоди, реквiзити CTopiH i взаемнi 3обов'язання CToprH с

конфiденцiйними, Вони не можуть передаватися TpeTiM особам без попередtrDоl -l,,].b\loBcl

згоди на те iнrлоi Сторони Угоди, oKpiM випадкiв, коли таке передання пов'я3ане 3 отриманняМ

документiв для виконання цiеТ Угоди та в iнших випадках, передбачених законодавством, що

рчгулюе обов'язки CTopiH Угоди.
10.4 Щодо дотримання конфiденцiйностi Сторони несуть вlдповlдальнiс,гь, як за cBor лit,

так i за дiТ своТх представникiв.

; 1О,5 Протягоги cTpol(y дi'i цiеl'Угоди, а Tai(o)( протягом 1 (олного1 pol,,y i,cJl.1 ',,J|:zlгii.iгr,rii-lЯ,

Сторони не маtgтшjправЪ',перgдавати TpeTiM особам або в lнший сгроiб-РiýЙhоцуват'
ксjнфiденцiйну iнфёрмацiю; оrрйа"у в результатi виконання цiеl Угоди TadcaMo як r гiе п&и*п,
нёдобросовiсно,Ь,"користовуватй,таку iнформацiю l \

.У lПlРUРlvldЧlru, l] , ,j ] \
't| : 

10,6 За 11орушення цонфiденчiйностi rнформацri Сторони вrдповrд7цть oд|la перел,iншilю

в порядку, u."i*.gЁпuнЬму 3аконодruрruоrи УкраТни. \ 
rr"ll j,' '' '"']" !

; 10,7 Не В.важаоться поруше.нням конфrденцiйностl переданп" *опфlденцtйноt rнфорфцrr

TpeTiM особай, iкtчо непереданЬя'цiеiiнформацii'буде порушенням законфаlст,ва YKpal.pr,/

11. прикlнцЕвl положЕння

' 11.1 Сторони засвiдчують той фаrп, що ця Угода не с попереднrм договором у розумiннl
ст.оз5 [_{ивiльноrО кодексУ Украi'нИ та ст. 1В2 ГосгlоДарськогО кодексУ У'к6.1аtilИ iHc,,loK;lcrД.rtj гiа

Gторони нiяких юридичних зобов'язань стосовно укладення в майбутньому будь-яких договорlв
,i,i ;lt.2 Сторони пiдтверджують, що ця Угода мiстить yci icToTHi умови передбаченi для

яdfiоЬорiв 1угоД) цього видУ, i жодна iз CToprH не посилатиметься в майбутньому на

l ]J;
,l {i]

, i''



НеДОСЯГНеННЯ 3ГОДИ 3а iОТОТНИМИ УМОВаМИ УrОДи як на пiдставу вважати i,r неукладеною абонедiйсною.
1:1,3 Сторони пiдтверджують, що у разi якщо будь-яка умова цiеi'Угоди стане або будеви3нана недiйсною у 3в'язку з невiдповiднiстю закону, то така умова не бра-гиrмеiь;я лс уtJагиабо ж Сторонами будуть вжитi заходи щодо ."i", Уrоди тiею мiрою щоб зробити Угоду дrйсноюiзберегти в повному обсязi намiри cTopiH v

11,4 ПiслЯ пiдписанНя цiсi'УгодИ yci попереднt перегОвори щодО He't, переrlиска, ilОi]С|)Qflпlдоговори та протоколи про намiри 3 питань, якi так чи lнакше стосуються цiе)' Угоди втрачаютьюридичну силу.
11,5 Yci правовiдносини, що виникають У зв'язкУ з виконанНям цIеl Угоди iHe врегульованtнею, регламентуються нормами чинного законодавства Украi.ни.
1 1'6 СТОРОНИ НаДаЛИ ОДНа iНШiй згоду на обробку поширення та виi(орl4станнrtПеРСОНаЛЬНИХ ДаНИ^' ЩО М|СТЯТЬСЯ У Цiеi УГОДi, ДОДаТках до Hel, актах, що укладаюlься dа llВИКОНаННЯ' 3 МеТОЮ НаЛеЖНОГО ВИКОНаННЯ УМОВ ЦiОi' УГОди та вiдповiдно до чинногозаконодавства Украiни.
11,7 ,Qоступ TpeTiM особам до персональних даних надаоться лище у випадках, прямопередбачених чинним законодавством УкраТни. 

""' "9ёЧvl,v'l llv

1']'8 ЗМiНИДОУГОДИ ЗДiйСНЮЮТЬСЯ У письмовrй формr за попереднlм погодженням сгорiн11,9 Цю Угоду складено у двох примiрниках, якl мають однакову юридичну силу, поодному для кожноi Сторони,

12. АдрЕсА тА рЕквизити cToPlH
СТОРоНА 1:

АСОЦlАЦlЯ кТЕХ НОЛО Гli'
нФормдцl Йного модЕлювдння
В БУДlВНИЦТВlD

Юридична адреса:
04080, УкраТна, м. Киi'в,
вул. Новокостянтинiвська, 1 В
Код еДпроУ 4226о5 1 6
рlр Nэ 2600089.1ВЗ
в АТ кПУМБ>

мФо 334в51
lпн 26561в144о20
Телефон: (044) Телефон (057) 7О7 3789

timЬ,оrg.uа Emai

_С.п. Балесний

tJa

А М Туренко

СТоРоНА 2:

хАркlвськиЙ нАцlонАльниЙ
АвтомоБlльно_дорожнlЙ yHlBEPc итЕт(xAДl)

Юридична адреса:
61002, YKpai'Ha, м XapKiB
Byrl. Ярослава Мудрого 25
Код еДРПОУ О2071 168
р/р Nэ 312502311ОЗ65В
в в !ержавна казначейська служба Украtни, м
Киi'в
мФо 82.0172
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