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в особi

що дiс на пiдставi . далi - СТРОНА 1, з однiсi сторони, та

Харкiвський нацiона;lьний aBтclпtoбi.ltbHo-il<lpoiкHili унiверситет в особi
ректора Туренко Анаmutiя МuколайOвLlча,:який лiс на гtiдставi Статуту далi
_ сторонА 2, з iншого боку, за текстом договору пойменованi - сторони.

l. Прелмет договору

1.1. сторони, вiдповiдно до своТх Сl,ату.гiв 1.а законодавства, на ocHoBi
рiвноправностi i взасмноi вигоди домовились спiвпрацювати для задоволення
потреб розвитку науки, освiти та виробництва.

1.2. сторонИ домоI]иJIисЬ IIрО сгriвробi'l,ництво У сферi проходження
практики ,га стажування на базi виробниttтва СТОронИ l для пiдготовки
фахiвцiв.

2. Обов'язки сr,орiн

2.1. сторони l прсlводит,ь cl,a/(ytjaIltIя вttliла-]ачiв сторони 2 для
пiдготовки ка;tрilз вишtот квалiфiкаrtii. сторондми додатково
узгоджуються строки проведенFIя.

2.2. сторони проводять роботу по органiзацii наукових дослiджень та
мiжнародrtих гtроек,rilз. Розlзиl]аlо,I,L l,а lliil-tlэимуItl.t,t, прямi контакти мiж
сторонАми.

2.3. стОронА I rra базi свогО виробrrицтва проводить практику студентiв
СТОРОНИ 2. Сr,роки провеi]ення 1-а вид практики (переддипломна,
виробнича та ilrшti) додатково )/зг()джуI()1,ься сторондгии.

2.4. с"гОронИ l]роtsо/,lя,I,ь робtl,r,у, зi з;tiлiснеrrllя нt4\tи сlli.llьних наукових,
методичI{их, практичних коlIфсреltttiй, ceMillapiB iз залученням фахiвuiв з
iнших органiзацiй.

2.5. стОронИ здiйснкlюl,ь обплilt Ha),l(ot]oto,1,a 1,ехнiчною iнформачiсю.

ваttttя tti_tttplt( r{fl ва" tlрr,аrriзаuii1

лр|звlll]lе. Ij\I я tlо
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2.6. сторони спiвпрацIоIOть у вирiшенrлi питань З рОЗВИТКУ Та ОНОВЛеННЯ \,,

ма.гсрiаlt t,t to_,t,cxl_t i чнот,I,а l l?t]чзJl lll loT бази сторони 2,

2.7. сторони cIli1]llpaIlloI(),l,b в сферi ltсlгrуJIяризацiТ освiти за

спецiальIlостям},l з урахувалlняN,I гIоl,реб пiдt-сlтовl<и (lахiвцiв за напрямками

госполарськоТ дiопuirЬ.,ri сr,оРонИ l Вi;ЦГlОВiдItil до flодатку l,

3. ItoпryrliKattilt- П peltc,l-aBIlItKи с,горiн

з.1. Комугriкаrtiя Mi;l. ст{)l)()I{АN4И ,з,tiйсrII()("lLсrl у письмовiй або

елеliтронгriй формi,

3.2. стоIrонИ tIpl{зIlaLlalO l Ь rзilttttlBi.,taJIl)llИX гIредстаВникiв, про що

лола,l.коВо llовiлсlI\4jlяс,ll,сrl liоililIiii (-'I'()I,()[lI .,tarrOl () ltO1,oBopy на зазначену

не}о адресу,.

4. l}i.цrlorri;tallbrric-r,b c,ropitt зil tlеl}иtiоlIаltня або HetlaJle2KHe ьиконанIt,I

зобов'ltза lr t,

4.1. сторони /toK.ltalr(al(),i,t, tзcix зl,сlrJll, .il.,]I}l ЗабеЗltеЧеННЯ ВИКОНаННЯ УМОВ

визначе}]их tl}]M /{оt-оtзс)ро\.1. \' 1"lali ltcl]llI(OIlaItrtя або I-1еналежного виконання

умов /{огсlворч сторони tзttpitltytcl,t,b rзci сгliргri питання в порядку

проведення переI,оворi в,

5. С,гроlс :tiT .ltoгotlopy

5.1. CTpor< дiТ Договору cTatiol-]l1l't, tl'Я'l'l, рокirз 
,t N,lоN,IсII,гу його пiдписання,

5.2.Строк лiТ ffогоr]ору припиняс,гься за зго.tlокl CTOPIH,

5.3. Якшо жодна iз CTOPIH за 30 (трилltять) лrriв до закiнчення строку

[оговору, не гtовiдомиJlа llpo приllиIlеIIня йоt,о дiТ чи змiну умов, rrей !,оговiр

вважа€]-ься проJIонгованим на,гоii же c,I,poк, ьlа,l,их умовах,

6. ПpиKilltleBi IloJloи{elllLI

6.1. Bci змiни.l.а.llоlIоl]ttеIItlrl itсl ltbOI,o fiоI,t-lвtlру,дiйснi, яt(що вони оформленi

письN,lов(l i ltiд rtltcalii ytt<lBlI()l}a)Kcltttl,ttr ilсtlбами CT()1,IH.

6.2. [оговiр набувае чиннос,гi з даr,и йоl,о гtiдписагrня СТОРОНДМИ,

6.3. Договiр уклалений yKparHcbKo}o MOBolO у двох примiрниках, якi мають

однакову Iори/rlиt{ lly сиJlу.

6.4. сторони гtовиtttti д()-1pl111\,I]t1,11.1cb tзсiх tзttл,tOг чиННОГО ЗаКОНОДаВСТВа

щодо захистУ гIерсо11аЛьIlиХ лаilих ,га lIалеж}{им чином виконувати Bci

зобов'язання, Iцо ,i"релбаченi таким законодавством та якi виникають/можуть

виникну1и у зв'rIзку з t]иконанFlя\1 llboI,o /{оговору. сторОНИ засвiдчують та

гарантую1ь , шо u,r,," обрсiСl,tяtсlrl, trcpccrtIaлbtti лаlri вiдповiдно до вимог

чин}Iого закоllо,r[аl]с,1,1]а lIpo ttiхис-l llcpc()llaj|t)IlИX jlаtlих,га забезпечують захист

ци1 дан и х tзiдtr о rзi,rtрIo Jlo t]и N,Iol"l,a ко 1,o заl(оl IOjlaBcTI]a,
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6.5. сторони пiдтвердж}tотIr, що здiйсFIIоють сво[о дiяльнiСТЬ.ВiДПОВiДНО ДО

норм чинного антикорупцiйIIого законодавс,гва УкраТни та зобов'язуються у

зв'язку з виконаI{ням цього {оговору tle вчиняти i t-te брати участi у вчиненнi

*орупчiиних правопорушень та не l]чиня,ги жоllних лiй , якi можуть призвести

до порушення норм аIlтикорупцiйllого законодавства, у тому числi: прямо або

опосередковаt{о не налаваl,и/прсrпоl lуваr,и/давати обirtянку надати

неправомiрну вигоitу бул-яким сrlух<бовим/посадовим особам, а також не

уповноважувати на виI(онання таких дiй iнших осiб, з метою схилити

Ьлужбоuи*7,-rо.uдо,,"* осiб до гlротиправI-Iого використання наданих iм

повноважень чи Ilов'язаних з IIиN,tи N,tожJl}.lвост,ей.

7. lОрилlt.tlli а/lреси ,t,:r tliдIlиси cr-opiIl

CтoporIa 2

хнАду

61002, м. XapKiB,
вул. Ярослава Мулрого, 25

тел. (057) 707-З7-89,
Код СДРПОУ 0207l l 68,

Р/р3l2502Зll0З658
!ержказначейська служба УкраТни,

м.КиТв
мФо 820112
IПН Ns0207l lб2OЗ l9
Свiдоцтво платника ПfiВ М28766483

С,горона 1

la uJ.ё

код едрпоу з}оа9ааl



Потреба СTОРОНИ l в фахiвцях, як1,1х го,г},с]

XapKiBcbKиl"l нацiональниli автопrобiльно-дорожнil"l ylliBepcиTeT по рокам випуску

Матерiалозll1l вство
lI (l lle ]\lil ш lt 1lоб\,_tr B:t tt tt rt

Галу,зеве ;uашlt нобt,л\,ва llня
(Колiснi та гчсенt.t.t Hi Hi засобrr)
Галу,зеве пtаш ltнобl,дування
(П iлйом но-транс портн i. .lоронtн i, б1,,ri вел ь н i. плел iopaTtl в н i

Mam1.1Ht.l i обладнання)
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АвтоrlатlI ]а ц iя t a ttort lt' ttгl clrtt<l-ilI l eгptlBit tl i t er Htl.itclгiT
Автоrlатtrзовttне r ttpаB-,l iH ttя те\ нолоI i,t Ht lпt t t l lроцеса\t l | )

ABTollaTlt за ttiя та Korl ll' loTc,ptt<t-i ttTet,ptlBa tl i -l,ex 
н олоr,iТ

двтоrtатика та автоматllзацiя на !*___ ___
цlllllо-вllм brla ,гехн iK:l

Будiвнltuт в0 -га цltBi;tl,Ha iH;KeHepill
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] l )

Бчдiвlt tt ц t во т а цtt tli.,t l,tta itt;Kelrclri;t

(Органiзашiя перевезеlль i _l,прirв-:riння tta Tpitttcгltrpr i

автоrrоб i,r ьнопr_r,,1 )

TpaHcгlop-r-rt i,геr H<r.lltlt-iT

Тра HcrropT,rr i r,еrно_ltlгif

"l€ ,,i^ lgЦrrч-,L ДW#l
.ц0 .|l()I ()l}0|)), J\!
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_l' ,, t ;+а}\
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Спеuiа.,lьнiст b/pilc l ЗО lq ] 2020

Автопlобiльнl,tl'i транс,пqдт ___.___.__
Професil'iна ocBiT:l

Професil"lна tlcBiTa
огiя, стандартlлзацiя та сертlr(liкаuiя)

М iя< н а rrод н i е ко н cl пt i ч lt i t] i:l l| ()с l l t l l l

EKoHo:rliKa

Облiк та опода-гк\ Bitl{llrl
менед;кьlент

Л огiс,гll ч н lt l"l пlе н-едиtпt eHr-

( Ко м п' юте р н i с l t ст el\,t l l 
_r, п ра B-,l i н н я рчх о l\1 t l l\1 t t tlб' с KTa;rt и )

lнiкенерiя п l]огDаlltiого lабезпечення
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