
договIр про сIIIвроБi iниIцв о xn _r'6/3!
м. XapKiB

Харкiвський нацiональний автомобiльно-доро;кнiй унiверситет, в особi ректора
Туренко А.М., що дiе на пiдставi Статугу, далi названого,, ВНЗ" з одного боку та
Державне пiдприсмство кХаркiвський науково-дослiдний та проектний iнституг
землеустрою). В особi дирекгора Завадського Сергiя Олександровича>. що дiс на пiдставi
статчт.у, названий далi
,rПiдприсмство", з другого боку , укJI€tли цей договiр про Tulкe:

1.Предмет договору
1.1. ВНЗ та Пiдпри€Nlство здiйснюс спiвпрацю в науковiй, технi.rнiй, iнформаuiйнiй

областях, а також в областi пiдготовки висококвшIiфiкованих фахiвцiв .

2.Обов'язкlл cTopiH

2.1.обв'язки ВНЗ
2.1.|. Iнформувати пiдприсмство про перелiк спецiаьностей, за якими ВНЗ

здiйсrпос пiдготовку фахiвцiв (геодезiя та землеустрil"л). 
]

2.1.2. Надавати пiдприсмству iнфорrrлацiйний матерiа_гl про ВНЗ для проведення
профорiентацiйноТ роботи серед спiвробiтникiв пiдприсмства та .rленiв ix сiмей.

2.|.З. За участю Пiдприепrства, проводити профорiентацiйну роботу серед
робiтникiв Пiдприсмства та молодi, що працюють на П[цприсмствi.

2.|.4. Сприяти направленню на робоry пiс-гrя закiнчення навчаЕня випускникiв в
разi потреби Пiдпри€мства в кiлькостi i за спецiальностями, що вказанi в додатку 1

(додаток 1 таблиця).
2-|.5- Органiзовувати за }п{астю Пiдпршсмства на базi ВНЗ пiдготовку i

перепiдготовку фахiвцiв за новими прогресивЕиN{и направленшIми. Розроб.irяти навчальнi
Iшани перепiдготовки кадriв згiдно потреб Пiдпрllсмства.

2-1.6. Органiзовувати спiльно з Пiцпри€мством пiдбiр кандидатiв iз Iмсла
Випускникiв та працюючих спецiалiстi" дrrя навчаЕня в о.шiй i заочнiй магiстратурi.

2.|.7. Приймати Участь в зzlходах, що проводить Пiдприсмство по визначенню
потреби в фахiвцях з метою уточЕення планiв ik пiдготовки.

2-1.8. Iнформрати Пiдпри€l}tство про HoBi направлення, технологiТ в галузi з
метою втiлення в виробництво через пiдготовку та пiдвищення квалiфiкацii спiвробiтнлткiв
tliдприемства.

2.1.9. ЗаrrучатИ представникiв Пiдпрltспrства до роботи в flержавних
екзаменацiйних комiсiях по зzrхисту дипломних проекгiв.

2.1.10. Розробляти спiльно з Пiдпри€l}IствоI}t комплекснi перспектlлвнi плани
виконаЕня науково-дослiдних робiт.

2.2. Обов'язкlr Пiдпрп€мства
2,2.1- Проводити профорiентацiйну роботу серед спiвробiтникiв Пiдпрш€Ntства та

членiв ix сiмей для направлення на навчання в ВНЗ абiтурiентiв.
2.2.2. В разi потреби направляти на навчання до Внз працюючих на пiдприсмствi

спiвробiтникiв.
2.2.з. ПрацевлаШтовуватИ випускниКiв ВНЗ на посади у вiдповiдностi з потребою

пiдприемства та отрипrаноi спецiа_гtьностi за наявностi вакантних посад.
2.2.4. Надавати мiсця для проведеннJI практик згiдно додатково

договорiв про проведення практики студентiв.
2.2.5. fiопомагаТи ВНЗ в проведеннi профорiентацiйноf роботи по заJIученню

абiryрiентiв до унiверситету.
2.2.6. Розробляти спiльно з ВНЗ комlтлекснi перспективнi плани виконання

науково-дослiдних робiт.
2.2.7. Органiзовувати eкcкypcii, зустрiчi спiвробiтникiв Пiдппп..r.rrч та ВНЗ з
MeToIo ознайомлення з роботою Пi.лпрuспrства .

укладених



3. ВiдповЦальнiсть cToiriп .

3.1. При розiрваннi дtшого договору за згодою cTopiп, стороЕи звiльнлотъся вiд
обов'язкiв од{н перед одним, зtвIIаченими )д{овчlми цього договору.

3.2. СтороЕи не несугь вiдповiдальпiсть за виникненrrя обставин,-що не залежать
вiд волi cTopiH (форс-мажор).,

4. Особливi умови
4.1.Щей договiр не обмежу€ можJIивостi зак.lпочення iнrшrх договорiв.
4.2. .Щоговiр ушrадено на _ аркушчlх в двох примiрниках, якi зберiгаються у

Пiдприсмства та ВНЗ та мають однакову юридиtшу силу.
S.TepMiH дi[договору

5.1.TepMiH дiiдоговору набувае чинностi з момеЕту його пiдписанЕrl i дiс до
< Э,{ > zч{ tиltzo_4др

6. Додатки до даного договору
6.1.Що даного Щоговору додасться: додаток Ns 1 Таблиця 1

Пiдприспrства в фахiвцях, яких готус ВНЗ по рокам випуску".
6.2..Щодаток до даного ,Щоговору скJIадае його невiд'смну частину.

,,Потреба

7. IОрlrдпчнi адресlr cTopiH

внз
вул. Ярос.пава Мулрого, 25
лr. XapKiB 61002
тел. (057) 707-З7-89
Код 02071168,
Р/рахунок 3|2502З110З658
ff ержказначеГлська слуяtба Украiнп,
м.КиТв

Адреса: 61145, M.XapKiB
вул. Кослliчнаr 21

телефон 701-13-9З
Р/рахунок 2600806081б879
В IIAT КБ <<IIриватбанк> банцч

мФо 820172 мФо

Ректор Кер

Код

W



додАток л!1

Таблиця 1- Потреба ilЦrrр".rства в фахiвця<, якЕх готуе ВНЗ по рок,лл,t випуску
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ДОГОВIР ПРО СПIВПРАЦЮ
Ng/

,, У4 ,, 20|7 р.

Харкiвський нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет в

особi ректора, професора Туренка Анатолiя Миколайовича, що дiс на пiдставi
Статуту, затвердженого MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраТни вiд 09 грудня
20Iб року Jф 1492, державна ресстрацiя вiд 15 грулня 20lб року номер запису
148010500270З6\44 (далi - Унiверситет), з однiсТ сторони, i ДП <<Харкiвський
науково-дослiдний та проектний iнстиryт землеустрiю>>, в особi директора
Завадського Сергiя Олександровича, що дiс на пiдставi Статуту {ержавноТ
служби УкраiЪи з гIитань геодезii, картографiТ та кадастру вiд 22 грудня
2009 року J\Ъ 689 (далi - Пiдприемство), з iншоТ сторони, р€вом - Сторони,

уклали цей догоЁiр про наступне (далi - Щоговiр): -:

1ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Прелметом .Щоговору с спiвпраця в гаJIузi освiти, науки, виробництва

та реалiзацii спiльних ocBiTHix програм, спрямованих на розвиток науково -

практичного потенцiалу Пiдприсмства у вiдповiдних напрямках роботи,
пiдвищення квалiфiкацiТ спiвробiтникiв Пiдприсмства, впровадження нових
технологiй, наукових розробок, проектiв.

2 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ
2.1 Взаемовигiдна спiвпраця CTopiH передбачас:

- пiдготовку i перепiдготовку кадрiв з вищою i середньою професiйною
освiтою для Пiдпри€мства вiдповiдно до сучасних вимог, що пред'являються до

фахiвuiв;
- зrrл)л{ення фахiвцiв Пiдприемства до участi в навчаJIьному процесi,

роботi в державних атестацiйних i екзаменацiйних комiсiях по затребуваним
Пiдприемством напрямами пiдготовки та спецiальностями;

- обмiн досвiдом у розвитку передових ме,годiв i технологiй навчання;
- сприяння поширенню iнформацiТ по напрямках, що становлять

спiльний iHTepec у наукових дослiдження>(, r{ових розробках, публiкацiях та
iнших матерiалах.

2.2 |fей Щоговiр визначае базовi умови взаемодiТ мiж Унiверситетом i

Пiдприемством. Надалi Сторони вправi розширити рамки даноТ спiвпрацi на
ocHoBi додаткових договорiв та угод.

2.3 Сторони погоджуються, що фiнансовi умови спiвпрацi булуть
визначатися в кожному конкретному випадку окремо.

3 оБов,язки cToPIH
3.1 Унiверситет i Пiдпри€мство спiльними дiями:
3.1.1 Залучають випускникiв шкiл, лiцеТв, гiмназiй та коледжiв, а також

спiвробiтникiв Пiдприемства для навчання в Унiверситетi.

lL



3.1.2 При наяВностi потребИ забезпечують цiльову пiдготовку студентiв
для роботи в структурних пiдрозлiлах Пiдприемства u ,urrru"ованiй кiлькостi та
за затребуваними на виробництвi спецiальностями та напрямками пiдготовки.

3.t.3 Забезпечують професiйну орiснтацiю студентiв для вступу пiсля
закiнчення Унiверситету на робоry в cTpykTypHi пiдроъдiли Пiдприсмства.

3,1,4 Створюють умови для пiдвищенця якостi пiдготовки студентiв за
напрямами пiдготовки та спецiальностями, що вiдповiдають профiлю
дiяльностi Пiдприсмства.

3.1.5 Проводять спiльнi науково-дослiднi роботи з актуаJIьними для обох
CTopiH напрямками.

3-1.б Проводять спiльнi конференцiТ, виставки, презентацiТ.
3.1.7 При необхiдностi i наявностi вiдповiд""r, умов створюють фiлiТкафедр Унiверситету.
3,1,8 Для коНструктивноi реалiзацiТ договiрних вiдносин, здiйснення

контролю за виконанняй умов цього Щоговору Унiверситет i ПiдiПрусмство
спiльно можуть:

- створювати раду з координацii та контролю виконання умов цього
{оговору;

- укладаТи oKpeMi договорИ в рамкаХ рiзних спiльних проектiв CTopiH.

3.2 Обов'язки Унiверситету
З метою виконання цього !оговору Унiверситет:
3.2.1 Здiйснюс навчаJIьний процес вiдповiдно до вимог, встановлених

ffержавними освiтнiми стандартами Украiни, законодавством Укратни та
Статутом Унiверситету.

3,2.2 Формуе у студентiв професiйнi якостi за обраною спецiальнiстю,
здатнiсть до творчоТ працi, розвивас самостiйнiсть та iнiцiативу.

3.2.3 Своечасно iнфорМуе Пiдприсмство про вiдкр"-" нових (закритгя
iснуючих) напрямiв пiдготовки i спецiальностей в-унiверъитетi.

3.2.4 По можливостi кориry€ навч.UIьнi плани , пiд.оrовкрt бакалаврiв та
магiстрiв вiдповiдно до умов i планiв розвитку Пiдприсмства.

3.2.5 Залучас фахiвцiв Пiдприсмства для читання лекцiй, проведення
ceMiHaPiB, УЧаСТi В ДеРЖаВних атестацiйних i екзаменацiйних комiсiях,
проведення виробничих, переддипломних практик i керiвництва (або спiльного
керiвництва) курсовими та дипломними проектами студентiв Унiверситету.

3.2.6 Здiйснюс для Пiдпри€мства на базi I_{eHTpy пiдвищеннf, квzцIiФiкацii
та iндивiдуальноi пiслядипломноТ освiти Унiверситету пiдготовку фахiвчiв за
тристороннiми договорами на надання платних ocBiTHix послуг, в тому числi зi
скорочеНим TepMiHoM навчання для осiб, якi мають вищу ocBiTy.

3.2.7 Органiзову€ перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкаuii керiвникiв i
фахiвцiв Пiдприсмства, в тому числi з використанням технологiТ дистанцiйного
навчання, вiдповiдно до поданих заявок i на ocHoBi укладених договорiв.

3.2.8 Забезпечус органiзоване направлення для проходження практики в
cTpyкTypнi пiдрозДiли ПiдПриемства студентiВ, що навЧаються в Унiверситетi, в
кiлькостi i строки, узгодженi Сторонами.



3.2.9 ЗДiйСНЮе пiдбiр кадрiв для Пiдприемства згiдно iз заявленими
вакансiями i направляе випускникiв, якi закiнчили Унiверситет, для
працевлаштування в cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприсмства.

3.2.10 Надас працiвникам Пiдпри€мства можливiсть для виступу перед
студентськими аудиторiями з метою орiентацii ix на працевлаштування в
cTpyкTypHi пiдроздiли Пiдприсмства.

3.2.1l Органiзовуе виплату iменних стипендiй, призначених
Пiдприемством, вiдповiдно до пункry 3.3.7 цього Щоговору.

3.2.12 Сприяс Пiдприсмству в проведеннi рiзних KoHKypciB, програм i
грантiв, оголошених Пiдприсмством, шляхом iнформування студентiв та
викJIадачiв i залучення до участi в них.

3.3 Обов'язки Пiдприсмства
З метою виконання цього Щоговору Пiдприсмство:
3.3.1 ПРИ Наявностi поiРеби формуе замовлення на цiльову пiдгоiовку

студентiВ за спецiальностями та напрямками, що становлять iHtepec для
Пiдприемства.

3.3.2 Органiзовус Bci види практики в структурних пiдроздiлах
пiдприемства для студентiв Унiверситету, якi навчаються за спецiальностями
та напрямками пiдготовки, що вiдповiдають профiлю дiяльностi Пiдприсмства,
в кiлькостi, узгодженоi Сторонами.

3.3.3 Здiйснюс якiсне керiвництво виробничою i переддипломною
практиками студентiв Унiверситету.

3.3.4 Забезпечуе участь провiдних фахiвцiв Пiдприемства в роботi
державнИх атестаЦiйниХ i екзаменацiйних комiсiй при проведеннi пiдсумковоТ
державноi атестацiТ випускникiв Унiверситету, керiвництвi або спiльному
керiвництвi курсовими та дипломними проектами студентiв Унiверситету.

3.3.5 ГОТУс Пропозицii по тематицi курсових i випускних ква_гriфiкацiйних
робiт, а також спiльних науково-Дослiдних розробок з актуаJIьних для
Пiдприемства напрямках, залr{ае до участi в них провiдних лрацiвникiв
Пiдприсмства. Фiнансування розробок, нацання обладнання та виробничих
поryжностей, необхiдних для виконання даних робiт, оформля€ться
додатковими угодами до цього !оговору

3.3.б ПРИ Наявностi технологiчних, виробничих, економiчних
МОЖЛИВОСтеЙ сприяс студентам i спiвробiтникам Унiверситету в успiшному
впровадженнi у виробництво результатiв наукових дослiджень, курсових та
дипломних проектiв.

3.3.7 За ПОГОДЖеннЯм з Унiверситетом Пiдприемство може призначати
iMeHHi стипендii для студентiв факультетiв, спецiальностей i напрямкiв
пiдготовки, що представляють iHTepec для Пiдприсмства.

3.3.8 ПiДприемсТво може оголошувати проведення KoHKypciB, програм i
ГРаНТiВ ДЛЯ стУДентiв i викладачiв факультетiв i напрямiв пiдготовки
(спецiальностей), що представляють iHTepec для Пiдприсмства.

3.3.9 ПРи наяВностi потреби направля€ Унiверситету запит на пiдбiр
кадрiв з числа випускникiв Унiверситету, якi навчаJIися на затребчв аних
Пiдприемством напрямках пiдготовки i спецiальностях,



3.3.10 ПР' НеОбхiдностi реалiзус кадрову полiтику з перепiдготовки
ПеРсонаJrУ Пiдприсмства в цен1рах перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii
Унiверситету вiдповiдно до додаткових угод CTopiH.

4 ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Щей ЩОгОвiр дiе протягом 5 poKiB з дати його пiдписання Сторонами.
4.2 СтОрони зобов'язанi повiдомити про змiну cBoik реквiзитiв не пiзнiше

нiж за 10 днiв з дати ix змiни.
4.3 Bci ЗМiни i доповнення до цього !оговору повиннi бути оформленi в

письмовому виглядi i пiдписанi Сторонами.
4.4 ПiДСТави i Порядок припинення цього Щоговору визначаються чинним

законодавством УкраТни i згодою CTopiH,
4.5 Щей .ЩОгОвiр складений в двох примiрниках, по одному для кожноТ iз

CTopiH, якi мають однакову юридичну_силу.

5 ЮРИДИtIНА АДРЕСА ТА ПЦПИСИ CTOPIH

Харкiвський нацiональний
а втомобiльно-дорожнiй yHi верситет

б1002, м. XapKiB,
вул. Ярослава Мудрого, 25,
телефон/факс (05 7)700-3 8-76

ЩП Харкiвський науково-
дослiдний та проектний iнстиryт

землеустрiю

бI166, м. XapKiB,
вул. Космiчна, 2l,
телефон/факс (057)70 1 - 1 З-93

Ректор Щиректор ЩП <Харкiвський науково-
досл iдний. та,проектний iнститут
землеустрlю>

валськийА.М.Турен

В.о. зав. кафедри вишукувань та
проектування дорjt i аеродромiв

,r' ,/

Професор кафедри вишукувань та
tIроектування лорiг i аеродромiв

А.Г.Батракова

.i .;:|'e:i:; l.,ii;. ;

В iдпо в iда_i;н"й$ijЙбfi bn 
" "о 

-
булiвельного факультету:

В.М. Ряпухiн


