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Управління культури і туризму Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району
Одеської області, в особі начальника управління культури і туризму Лузанова Сергія
Аркадійовича, що діє на підставі Положення, (надалі іменується «Сторона-1») з однієї
сторони, та Державний університет інфраструктури та технологій (далі за договором ДУІТ), в особі ректора ДУІТ Брайковської Надії Сергіївни, яка діє на підставі Статуту
(надалі іменується «Сторона-2») з іншої сторони, (в подальшому разом іменується
«Сторони», а кожна окремо - «Сторона») уклали цей Договір про співпрацю (надалі «Договір») про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона-1 надає
Стороні-2, на підставі письмової заяви на ім’я керівника комунального Закладу,
протягом визначеного в Договорі строку, для потреб Дунайського інституту водного
транспорту ДУІТ, послугу з використання комунальних закладів:
Центр дозвілля «Портовик» (площа спортивного залу 1134 кв. м) - на
платній основі відповідно до актів наданих послуг.
Палац культури ім. Т.Г. Шевченка (площа глядацького залу 274 кв. м) на платній основі відповідно до актів наданих послуг.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. СТОРОНА-1 зобов’язана:
за письмовою заявою СТОРОНИ-2 сприяти у наданні послуг з
використання комунальних закладів, у разі відсутності проведення інших заходів в цей
час, які були заплановані раніше;
при неможливості в передбачений цим Договором строк надати послуги,
повідомити про це СТОРОНУ-2 шляхом письмової відповіді.
2.2. СТОРОНА-1 має право:
отримувати від СТОРОНИ-2 інформацію, необхідну для надання послуг
за цим Договором.
2.3. СТОРОНА 2 зобов’язана:
забезпечувати СТОРОНУ-1 та керівників комунального закладу
інформацією, необхідною для надання послуг.
2.4. СТОРОНА-2 має право:
відмовитись від прийняття результатів надання послуг шляхом надання
письмової заяви на ім’я керівника комунального закладу.
3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
3.1.
Надання послуг з використання комунальних закладів здійснюється за
умови укладення окремих договорів з керівником комунальних закладів, який
підписується повноважними працівниками Сторін за 10 (десять) календарних днів до
фактичного надання послуг.
3.2.
Приймання результатів послуг СТОРОНОЮ-2 оформлюється Актом
приймання-передачі наданих послуг, який підписується повноважними працівниками

Сторін протягом 3 (трьох) робочих днів після фактичного надання послуг.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність,
визначену цим Договором та (або) чинними законодавством України.
4.1.1.
Порушення Договору є його невиконання або неналежне
виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.1.2.
Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо
воно сталось не з її вини (умислу чи необережності).
Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення
Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного
виконання цього Договору.
4.1.3.
Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне
виконання умов цього Договору у разі виникнення особливих обставин з об’єктивних
причин (форс-мажорних обставин), які Сторони не могли передбачити і які
перешкоджають Сторонам виконати свої обов’язки за цим Договором.
4.1.4.
Сторона, яка не може виконати умов цього Договору, повинна
повідомити про це у письмовій формі іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних
днів з моменту виникнення вищезазначених форс-мажорних обставин.
4.1.5.
Початок та період дії форс-мажорних обставин підтверджують
документом, що виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим
компетентним органом чи відповідною державною установою.
5. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спірні питання, що виникають між Сторонами у зв’язку з
виконанням умов цього Договору вирішуються шляхом переговорів.
5.2. При недосягненні згоди спори вирішуються відповідно до законодавства
України.
6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1.
Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його
підписання Сторонами та скріплення печатками Сторін.
6.2.
Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.
6.1. цього Договору та діє до моменту його розірвання.
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від
відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.4.
Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або законодавством
України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка
оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.5. У разі невиконання умов цього Договору, однією зі сторін, Договір може
бути розірваний в односторонньому порядку.
7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Договір складено у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін.
7.2. Після підписання Договору усі попередні переговори за ним:
листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, тощо, що так чи
інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу.

7.3.
Цей Договір не передбачає автоматичний початок будь-яких програм
і проектів. Діяльність за зазначеними в цьому Договорі напрямками буде
регулюватися на основі окремих угод (протоколів, договорів, тощо), що
визначають і конкретизують зміст та умови співпраці між Сторонами.
8.

РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
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