
м. XapKiB

абiтурiснтiв ло ун iверситету,
2.2.6. Розробляти спiльно з

науково-досл i дних робiт.
2.2.7, 0рганiзовувати екскурс, i

MeToIo r_tзнайомлення з роботоl,_,

договIр про сIrIвроБIтr:zцтво ль

ltнЗ комплекснi перспективIll ;:,lаltи tJикOна}Iня

зустрiчi спiвробiтникiв Пiдlrрlt{_ltсl,ва та Вllз з

[Iiдприемства .

харкiвський нацiональний авто,л"tбiльно-дорожнiй унiверситет, в сlсобi ректора

Туренко д.м., що дiс на пiдставi Стат vTy, далi назвап_9.о ,, внз" з одllого боку та Слухсба

авiомобiльних дорiг у Харкiвськiй областi . В особi Першого заступника начальника

Слу;кби автомобiльних лЪрiг У Ха1-,кiвсьйй областi Пляка с,м, назваtlий далi

,rПЬпр"сМстl}о", з другогО боку , yKJl;rjlи цей договiр про таке:

1.IIредмет договору
1.1. внЗ та Пцприсмство здiйсlllос спiвпрацю в науковiй, технiчнiil. iнформаuiйнiй

областях, а також в областi пiдготовкll l}исококвалiфiкованих фахiвчiв ,

2.()бов'язки cTopiH

2.1.обв'язки ВНЗ
2.|,1. Iнформувати пiдприсмс,r-во про перелiк спецiальностей, за якими l}llз

здiйснюс пiдготовку фахiвuiв.
2.|.2. Ilадавати пiдприемству iнформацiйний матерiал про внз J,ля_проведеIjllя

профорiснтацiйноi роботи серед Спiвр.эбiтникiв пiдпри€мства та членlв lx сlмеи,.

2.1.з. За yuu"r. ПЬприсрrс,!,ва, проводити профорiснтацiйн" роботУ сереД

робiтникiв Пiдприсмства та молодi, lIttl працюють на Пiдприспrствi,

2.1.4. Сприяти направленню lla роОоrу пiсля закiнчення навчання випускtlикiв lз

разi потреби Пйпри.r.iu" в кiлькостi i за спецiатrьностями, що Bkaja'i в додатку l

(додаток 1 таблиця).
2.|.5. Органiзовувати за уча-стю Пiдприсмства на базi внз пiдготовку i

перепiдготовку фахiвцiв за новими прогресивними направленнями, Розр,,lбляти навчальнi

плани перепiдготовки калрiв згiдно потреб Пiлприсмства,
2.1.6. Органiзовуй" спiльнtl з Пiдприсмством пiлбiр канJirдатiв iз чисJIа

випускникiв та працюоч"* спецiалiстirr для навчання в очнiй i заочнiй rlагiстратурi,

2.L7. Приймати г{астЬ в зzIх{),'1аХ, Що проводитЬ Пiдприсмств0 по визначенFllо

потреби в фахiвчях з метою угочнення планiв Тх пiдготовки,

2.1.8. Iнформуват, Пи.rр"ер1(:гво про HoBi направлеI{НЯ, Те,ХН{_,_lсlгii в гапузi з

метою втiлеtrllя в виробництво через r,iлготовку та пiдвищення квалiфiкаlii сгriвробi,гlIикiв

пiдприсмства.
2.|.9.ЗаrrУчатипредставникiвПiдприсмстваДороботив.П.ерz<авilих

екзал{енацiйних комiсiях по захисту дll lIломних проектiв,

2.1.10. Розробляти спiльно з Пйпри€мством комплекснi перспективнi плаIlи

виконання на},ково-дослiдних робiт,
2.2. Обо в'язки ПИпрпсмства

2.2.| . Проводити профорiентаui йнУ роботУ сер€Д спiвробiтникiв ПцпI)1lсмс-I,ва,га

членiв Тх сiмегt для направлення на навчання в Внз абiтурiснтiв.

2.2-2. В разi поiреби направля-j,i.{ на навчання до ВНЗ праuюючil,,. на tliдtlриr:ltс,I-tзt

спiвробiтникiв' 
бппоlrrт^D\rрЯТD DL{Il'r,,,кникiв RНЗ на iocTi з потребоlо

2.2.З.ПраЦевлаlтrтоВУВатиВИIli'.]КНИКiвВНЗнапосадиУВlлпоВl.:i
пiдприсмства та отриманот спецiалыIоr:тi за наявностi вакантних посаJ,

2.2-4. ilадаватИ мiсцЯ длЯ IIi)оведенНя практиК згiднО до3а;ково ),кладенI,tх

договорiв про проведення практики cr 1,лентiв
2.2.5. Допомагат" внЗ в пр(]L]еденнi профорiснташiйноi робr_,-;l II() заJlучеIlIIIо



-

3. ВiдllrlвИальнiсть cTopiн
3.I. При розiрваннi даного доI-овору за згодою cTopiH, сторони звiльняються вiд

обов'язкiв один перед одним, зазначеtll{ми уN{овами цього договору.
3.2. Сторони не несугь вiдповi,цальнiсть за виникнення обставин, що не заJIежать

вiд волi cTopill (форс-мажор).
4. ()собливi умови

4.1.Щей логовiр не обмежус мо;,iливостi заключення iнших договорiв.
4.2. Щоговiр укладено на _3_ аркушах в двох примiрниках, якi зберiгаються у

Пiдприемства та ВНЗ та мають однакову юридичну силу.
S.TepMiH дiiдоговору

5.1 .TepMiH лii договору набувас чинностi з моменту його пiдписання i дiс до
<_3l_>>_грудня 2022 р.

б. f[r,датки до даного договору
6.1..Цo даного flоговору до.,(:iеться: додаток J'lЪ 1 Таблиця 1

ПiдприсмстваЪ фахiвцях, яких готус l]НЗ по poкulM випуску". ':

6.2.ffолаток до даного.Щоговору складае його невiд'смну частину,

,,Потреба

7. l(_)ридичнi адреси cTopiH

внз
вул. Ярослава Мулрого, 25
м. XapKiB бt002
тел. (057) 707-З7-89
Код 02071168,
Р/рахунок 3 r 25023 1 103658
ffержказначейська служба Украiни.

Пiдприсмство

3 ?{tr 5з 76

баlrку
м.КиТв
мФо 82а772

Ректор

,5{/ з. -55
Р/рахунок 116OOВ 

"r"Код

.i l ,: -t-.' 
'-:,.':i_, l
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Пiдприсмсr,вrl

додАI,оlt лъl
ТабЛlrця 1- Потреба Пiдпрлrl-,rrства в фахiвцях, яких готус ВI{З по рокаJи випуску

Транспортнi технологii

27 Транспортнi технологii
(

l5
lб

22

)1

',\
.ý

l{

Спецiальнiсть/рiк

Професiйна ocBiTa
я, стандартизацlя та

Мi;кнаролнi екrlномiчнi вiдносини

п iдllрисмствt-l,,горгi вля та бiржова дiяль rl icTb
облiк та опOдатк

Комп'ютернi науки та iнформаuiйнi техяо. l,rгii
комп'ютернi начки

Ком п'ютерн i науки та iнформаuiйнi техно.;rr;гii
(Комл'ютернi с llстеми управлi ння рухомим и об'сктами

п рограмного забезпечення

Матерiалозна вство
Енергетичне пtашинобyдування
Галузеве маш ll нобудування
(Колiснi та гусеtlиtlнi тDанспортнi засоби
Галузеве маur lr нобудування
(Пiдйомно-транспортнi, лорожнi, булiвельнi_ ;чrелiоративнi
машини iобладttання

нер гетп ка, еJI ектротехн i ка та ел с к-громехан iKa
Автоматиза uiя та ком п' ютерно-iнтегрова r l i Tarnorroa-'
Автоматизоване управлiння технологiчнимl, I

Автоматизац iяl та ком п )ютерно-iнтегрова 
r l i 19уц9л9рli

(Автоматика та автоматизацiя на,гранспортi

м етрологiя та iнфо рмацiйно-вимirrювальl| а TexHika
Будiвничтво та цивiльна iнженерiя
(Автомобiльнi лороги i ае

Будiвllичтво та цrtвiльна iнженерiя
(Мости i ,гранспортнi тунелi

геодезiя та зсрtлеyстгriй
Траяспортн i,гсхнологii
(Органiзачiя леревезень i управлiння на Tpari,:rtopTi
автомобiльном

Керiвник
(пiдлис)

Ns
пп

I

2

I

внз (хнАду)


