
ДОГОВІР 

про надання послуг з наукового консультування 

м. Київ                                                         ____________ 2023 року 

  

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля (надалі за 
текстом ВИКОНАВЕЦЬ) в особі першого проректора д.т.н., проф. Марченка Дмитра 
Миколайовича, що діє на підставі Статуту університету, з одного боку та Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Вольтен" (надалі за 
текстом ЗАМОВНИК), в особі директора Суслова Олександра, який діє на підставі 
Статуту підприємства, з іншого боку, надалі при спільному згадуванні "СТОРОНИ", 
уклали цей договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ приймає на себе зобов’язання 
надати наукові послуги з економічного консультування. 

1.2. Наукове консультування здійснюється на основі добровільної участі сторін і 
полягає у наданні сучасної економічної інформації, яку за письмовим чи усним 
замовленням ЗАМОВНИКА передає ВИКОНАВЕЦЬ в особі працівників кафедри 
публічного управління, менеджменту та маркетингу факультету економіки і управління 
О.О. Хандій, Є.І. Овчаренко, О.В. Орлова-Курилова, Л.М. Христенко, О.Ю. Чорна. 

1.3. За виконане консультування ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ право 
використання своєї статистичної інформації, яка не є комерційною таємницею, у 
наукових та навчальних цілях.  

 

2.ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 
 

2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується консультувати ЗАМОВНИКА щодо питань з 
економіки, підприємництва, організації бізнесу та управління персоналом. 

2.2. ЗАМОВНИК зобов’язується надавати інформаційні бази та поточну 
інформацію щодо питання консультування та користуватися наданими консультаціями 
особисто. 

 
3. ЦІНА  ТА ПРИЙМАННЯ ВИКОНАННЯ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ 

 
3.1. ВИКОНАВЕЦЬ виконує зобов’язання щодо чинного договору на 

безоплатній основі.  
3.2. ЗАМОВНИК  має письмово підтвердити факт безоплатного надання послуг 

шляхом підписання акту приймання виконання робіт. 
 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
 

4.1. Даний Договір набирає сили з моменту підписання і діє протягом одного 
календарного року. 

01.02.



4.2. Дія Договору автоматично продовжується на кожний наступний календарний 
рік, якщо за 30 днів до його закінчення не надійде письмових заяв від СТОРІН про 
його закінчення чи зміни його умов.  

4.3. Договір підписаний у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 
по одному для кожної зі СТОРІН. 

 
5. ІНШІ УМОВИ 

 
5.1. СТОРОНИ зобов’язані дотримуватись умов конфіденційності: не передавати 

іншим особам інформацію щодо предмету цього договору протягом терміну дії 
договору. 

5.2. Даний договір може бути розірваний за взаємною згодою СТОРІН. 
 

5. РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 
ЗАМОВНИК 

Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-виробниче 
підприємство "Вольтен" 

ВИКОНАВЕЦЬ 
Східноукраїнський національний 
університет імені Володимира Даля 

Місцезнаходження: 
08132, Україна, Києво-Святошинський р-
н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. 
Черкаська, 26, Офіс 1 

Місцезнаходження: 
93400, м. Сєвєродонецьк,  
пр-т Центральний, 59-А 

Код за ЄДРПОУ  39037771 Код за ЄДРПОУ 02070714  
Тел.  +38 044 22 301 37 Тел.  +38(06452) 2-89-76 

e-mail: sale@volten.com.ua 
 

e-mail: uni@snu.edu.ua         
economics@snu.edu.ua 

Директор  
 
 
_____________  / _ Суслов О._/ 

Перший проректор  СНУ ім. В. Даля 
 
 
______________Дмитро МАРЧЕНКО 
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