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р.

НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ пlдпРиемство кнАвlгАцlЙно_гЕодЕзичний цЕнтрD_
ТОВАРИСТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВlДПОВIДАЛЬНlСТЮ (надалi - Сторона 1) в особi дирепора
ГОРБА Олександра lвановича, |ло дiе на пiдставi Статуту, з однiеТ сторони та Харкiвський
нацiональниЙ автомобiльно-дорожнiй унiверситет (надалi - Сторона 2) в особi ректора

Богомолова Вiкгора Олександровича, що дiе на пiдставi Статуту з другот сторони, надалi разом
- "сторони", визнаючи те, що здiйснюють свою дiяльнiсть у спiльнiй сферi, а саме науковотехнiчнiЙ та освiтнiЙ дiяльносТi, маютЬ спiльниЙ iHTepec, спрямоваНий на сприяння розвитку,
популярiзацiт та впровадження сучасних технологiй проектування та будiвництва об'епiв
транспортноТ iнфраструктури, бажаючи розширення спiвпрацi та об'еднання зусиль у досягненнi
спiльного iHTepecy, уклали даний договiр про партнерство та спiвпрацю (надалi - !оговiр) з
наступного.
1.

прЕдмЕт договору

1,1

Сторони домовилися про спiвробiтництво у сферах:
1.1.1 НадаНня та обмiну iнформацiйно-консультацiйними та науково-освiтнiми послугами;
1.1,2 проведення спiльних науково-дослiдних робiт з питань сприяння розвитку проекгноТ
та будiвельноТ галузi;
1.1.3 органiзацiТ та проведення виробничих та переддипломних практик студентiв;
1.1,4 обмiну науковою, технiчною iнформацiею та практичним досвiдом;
1 .1 .5 популяризацil' технологiй iнформацiйного моделювання;
1.1.6 забезпечення взаемодiТ членiв органiзацiй CTopiH з метою повного й ефекгивного
використання можливостей один одного у проектнiй та будiвельнiй галузi.
2.

принципи спlвпрАцl

21

Спiвпраця здiйснюеться на ocHoBi наступних принципiв.
2,1.1 довiри;
2.1.2 добровiльностi участi;
2.1,З поваги та лояльностi у вiдношеннi один до одного;
2,1.4 просування новаторства та iнновацiй в галузi проектування та будiвництва;
2.1,5 своечасного обмiну iнформацiею, яка може мати значення для спiльноТ дiяльностi;
2.1.6 сприяння будь-якiй дiяльностi, що Сторони здiйснюють чи пiдтримують, згiдно з
цим .щоговором, в тому числi, в проведеннi спiльних заходiв з третьою стороною.
3.

нАпрями спlвпрАцl

3.1 Спiвпраця здiйснюеться за наступними напрямками:
3.1 .1 освiтня дiяльнiсть;
31 2 пiдготовка кадрiв та сприяння пiдвищенню рiвня

квалiфiкацiТ членiв органiзацiй CTopiH;

.3

професiйноТ пiдготовки та

науково-дослiдна робота;
iншi напрямки, що сприяють вирiшенню актуальних завдань CTopiH цього !оговору,
можуть додаватися до цього перелiку пiсля спiльного Тх розгляду Сторонами.
3.'1

3.1.4

З.2

Спiвпраця мiж Сторонами в сферi освiти та пiдготовки кадрiв здiйснюеться

шляхом.

3.2.1 залучення фахiвцiв Сторони

освiти;

З.2,2 участi Сторони

,1

1 для навчання студентiв за програмою дуальноТ

в узгодженнi навчальних планiв та навчальних програм

у
освiти
рамках дуальноТ
З.2.3 органiзацiТ та проведення виробничоТ та переддипломноТ практик студентiв на
;

базi Сторони 1;
3.2.4 залучення фахiвцiв Сторони 1 у керiвництвi магiстерських (дипломних) робiт
(проекгiв);
3.2.5 залучення фахiвцiв Сторони 1 у роботi випускних екзаменацiйних комiсiй, у
тому числi iз захисту магiстерських робiт (дипломних проекгiв) студентами Сторони 2;
З.2.6 спiльноТ участi у пiдготовцi та виданнi монографiй, пiдручникiв та навчальних
посiбникiв.
3.3 Спiвпраця мiж Сторонами з пiдготовки кадрiв, пiдвищення рiвня професiйноТ
пiдготовки та квалiфiкацiТ членiв органiзацiй CTopiH.
3.3.1 участь Сторони 1 у формуваннi замовлення, виходячи з lТ потреб, на
пiдготовку фахiвцiв на базi Сторони 2;
З.З.2 органiзацiя пiдвищення квалiфiкацiТ, перепiдготовки та стажування членiв
органiзацiТ обох CTopiH з використанням матерiально-технiчноТ бази CTopiH.
3.4 Спiвпраця мiж Сторонами з науково-дослiдноТ дiяльностi здiйснюеться шляхом:
3.4.1 спiльноТ участi CTopiH у науково-дослiдних роботах;
3.4.2 спiльноТ участi у органiзацiТ та проведеннi мiжнародних, нацiональних i
галузевих наукових конференцiй та iнших наукових заходiв, що цiкавлять обидвi Сторони;
3.4,3 cyMicHe написання та публiкацiТ статей у спецiалiзованих виданнях, у тому
числi й виданнях Сторони 2;

З.4.4 участi

з

дорадчим голосом уповноважених представникiв Сторони

1

у

засiданнях ВченоТ ради Сторони 2 з питань, що цiкавлять Сторону 1;
3.4.5 науково-методичноi та органiзацiйноТ пiдтримки в пiдготовцi дисертацiйних
робiт.

4.

4.1

Форми спtвпрАцl

Спiвпраця передбачае наступнi

дiТ:

4.1.1 участь CTopiH у мiжнародних, нацiональних та галузевих проектах щодо сфери

Тх

спiльноТ дiяльностi;

4.1.2 участь у ceMiHapax, тренiнгах, конференцiях, форумах тоlло, якi мають

вiдношення

до спiльноТ дiяльностi в рамках цього,Щоговору;

4.1.З обмiн iнформацiею щодо практики, законодавства та програм дiяльностi, якi
стосуються спiвпрацi в рамках цього !оговору;
4.1,4 iншi дiТ, що взаемно визначаються Сторонами у вiдповiдностi з метою та
напрямами дiяльностi.
4.2 Сторони можуть спiльно здiйснювати спiвпраця з третiми сторонами.
4.3 l-.[ей flоговiр не впливае на iншiдомовленостi або угоди укладенi Сторонами, а також
будь-якi угоди або домовленостi мiж Сторонами та третiми сторонами.
5. BAPTlcTb

договору тА порядок розрАхункlв

BapTicTb робiт таlабо послуг в рамках даного flоговору, порядок Тх оплати
визначаються окремими flоговорами мiж Сторонами.

5.'1

6.

прАвА тА оБов,язки cToPlH

6.1

Права CTopiH.
6.,1.1 Кожна iз CTopiH мае право отримувати iнформацiю одна щодо iншоТ спосiб,
у
строки та обсязi, що необхiднi для виконання цього.Qоговору.
6,1,2 Кожна iз CTopiH мае право перевiряти та вимагати виконання iншою зобов'язань за
цим flоговором.
6.2 Обов'язки CTopiH.

6.2.1

У процесi

реалiзацiТ ,QоговорУ Сторони зобов'язуються будувати

своТ

взаемовiдносини на ocHoBi рiвноправностi, чесного та добросовiсного партнерства, а також
захисту iHTepeciB одна одною.
6,2.2 ,Щля забезпечення ефекгивного досягнення мети ,Щоговору Сторони зобов'язуються
обмiнюватися iнформацiею, що е в Тхньому розпорядженнi стосовно Тх спiльних iHTepeciB, а
саме:
- розмiщувати iнформацiю про партнера та партнерство cTopiH на офiцiйних сайтах
CTopiH, офiцiйних cTopiHKax CTopiH у соцiальних мережах тощо;
- надавати iнформацiю про партнера та партнерство CTopiH TpeTiM особам будь-яким не
забороненим дiючим законодавством УкраТни та умовами,Qоговору спосiб.
6.2.3 Сторони зобов'язуються вживати Bcix необхiдних заходiв для збереження
конфiденцiйноТ iнформацiТ, отриманоТ ними одна вiд одноТ процесi здiйснення спiвробiтництва,
у
згiдно з умов !оговору.
7.

7.1

вlдповlдАльнlсть cToPIH

Сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинного законодавства УкраТни.
8.

8.,1

строк

L{ей !оговiр набувао чинностi
строком на 3 (три) роки.

дlТ

договору

з моменту його пiдписання Сторонами й укладений

8.2

Якщо за б мiсяцiв до закiнчення дiт flоговору жодна iз cTopiH не вимагатиме в
письмовiй формi його розiрвання або перегляду, то пщоговiр вважаеться продовженим на

аналогiчний строк.

9.

порядок змlни

Й

розlрвАння договору

9.1 3мiни, доповнення й розiрвання цього ,щоговору допускаються за взаемною згодою
а у випадках, установлених законом, даниЙ ,Щоговiр може бути припинений або

CTopiH'

розiрваний в iншому порядку.
9,2 L]ей flоговiр може бути розiрваний в односторонньому порядку за iнiцiативою однiеТ
iз CTopiH шляхом направлення письмового повiдомлення не менш нiж за 30 (тридцять)
календарних днiв до дати його розiрвання.
9.3 Змiни та доповнення до ,щоговору оформлюються окремою письмовою додатковою
угодою, якщо така змiна або доповнення здiйснюеться за взаемною згодою CTopiH.
9,4 ,щокумент, який вносить змiни до цього flоговору, пiдписуеться уповноваженими
представниками CTopiH.

10.

10.1 yci розбiжностi

порядок вирlшЕння спорlв

мiжсторонами узв'язкуз виконанням
рiшуються шляхом переговорiв.
10.2 У разi, якщо Сторони в ре3ультатi переговорiв не змогли досягти взаемнот згоди
щодо розбiжностей, якi виникпи, а також у разi, якщо одна iз CTopiH ухиляеться вiд проведення
переговорiв, спiр вирiшуеться в судовому порядку, згiдно чинного законодавства УкраТни.
цього,Щоговору,

Й спори, якi можуть виникнути

ви

11.

конФlдЕнцlЙнlсть

11.1 lЗ положеннямИ цьогО ,Qоговору, iнформацiею, пов'язаною з його виконанням,
можуть ознайомитися лише Ti особи, якi безпосередньо беруть
участь у виконаннi.Щоговору.
lншi особи можуть отримувати доступ до положень даного flоговору та iнших матерiалiв i
вiдомостей лише у випадках, прямо передбачених чинним законодавством УкраТни.
11.2 Сторони вiдповiдають за забезпечення конфiденцiйностi iнформацiТ, отриманоТ пiд
час виконання,Щоговору.
1't.3 Умови цього flоговору, додаткових угод, yci матерiали, документи, iнформацiя,
пов'язанi з укладенням i виконанням ,Щоговору, реквiзити CTopiH i взаемнi зобов'язання
CTopiH е
конфiденцiйними. Вони не можуть передаватися TpeTiM особам без попередньот письмовоI
згодИ на те iншоТ Сторони ,Щоговору, oKpiM випадкiв, колИ таке передання пов'язане з
отриманням документiв для виконання цього ,щоговору та в iнших випадках, передбачених
законодавством, що регулюе обов'язки CTopiH .Qоговору.
1

1.4 Щодо дотримання конфiденцiйностi, Сторони несуть вiдповiдальнiсть як за

своТ дiТ,

так i за дiТ своТх представникiв.
11,5 Протягом строку дiТ даного flоговору, а також протягом 1 (одного)
року пiсля його
припинення, Сторони не мають права передавати TpeTiM особам або в iнший спосiб
розголошУвати конфiденцiйнУ iнформацiю, отриману в результатi виконання цього !оговору,
так само як i не повиннi недобросовiсно використовувати таку iнформацiю.
11.6 3а порушення конфiденцiйностi iнформацiт Сторони вiдповiдають одна перед iншою
в порядку, встановленому законодавством УкраТни.
11.7 Не вважаеться поруценням конфiденцiйностi передання конфiденцiйноТ iнформацiТ
TpeTiM особам, якщо непередання цiеТ iнформацiТ буде порушенням законодавства
УкраТни.
12.

прикlнцЕвl положЕння

12.1 СтоРони засвiДчуютЬ той фап, що даний flоговiр не е попереднiм
договором у
розумiннi ст. 635 l-{ивiльного кодексу УкраТни та ст. 'l82 Господарського кодексу УкраТни та не
по]U]адае на Сторони нiяких юридичних 3обов'язань стосовно
укладення в майбутньому будь-

яких договорiв.

12.2 Сторони пiдтверджують, що цей ,Щоговiр мiстить yci icToTHi
умови, передбаченi для
договорiв (угод) цього видУ, й жодна iз CTopiH не посилатиметься в майбутньому на
недосягнення згоди за iстотними умовами ,щоговору, як на пiдставу вважати його
неукладеним

або недiйсним.
12,3 Сторони пiдтверджують, що у разi, якщо будь-яка
умова цього .Qоговору стане або
буде визнана недiйсною у 3в'язку з невiдповiднiстю закону, то така
умова не братиметься до
уваги або ж Сторонами будуть вжитi заходи щодо змiни !оговору тiею мiрою,
щоб зробити
,Щоговiр дiйсним i зберегги в повному обсязi наплiри CTopiH.
12.4 Пiсля пiдписання цього !оговору Bci попереднi переговори
щодо нього, переписка,
попереднi договори та протоколи про намiри з питань, якi так чи iнакше
стосуються цього
!оговору, втрачають юридичну силу.

12.5 Yci правовiдносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього !оговору i не
врегульованi ним, регламентуються нормами чинного законодавства УкраТни.
'12.6 Сторони надали одна однiй згоду на обробку, поширення
та використання
персональних даних, що мiстяться
даному ,щоговорi, додатках до нього, актах, що
укладаються на його виконання, з метою належного виконання умов цього ,Щоговору та
вiдповiдно до чинного законодавства УкраТни.
12.7 Щоступ TpeTiM особам до персональних даних надаеться лише у випадках, прямо
передбачених чинним законодавством УкраТни.

у

12.8 Змiни до !оговору здiйснюються у письмовiй формi за попереднiм погодженням

CTopiH.

'12.9 ,ЩанИй,QоговiР складенО
у двоХ примiрниКах, якi мають однакову юридичну силу, по
одному для кожноТ Сторони.
13.
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