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ДОГОВIР ЛЪ

про партнерство та спiвпрацю

м. XapKiB <0l > к,&'q н& 20lL р.

Лисичанський державний гiрничо-iндустрiальний коледж (надалi - Сторона l) в особi
директора Лотова Сергiя Iгоровичаl цIо дiе на пiдставi Статуту, з однiсi сторони та
Харкiвський нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет (надалi - Сторона 2) в особi
ректора Богомолова BiKTopa Олександровича, що дiе на пiдставi статуту з лругоi сторони, надапi
puвoм - "Сторони", визнаючи те, що здiйснюють свою дiяльнiсть у спiльнiй сферi, а саме
науково-технiчнiй та освiтнiй дiяльностi, мають спiльний iHTepec, спрямований на сприяння
розвитку, популяризацiI та впровадження сучасних технологiй проектування та булiвничтва
iнженерних об'сктiв вiдповiдних галузей, бажаючи розширення спiвпрачi та об'сднання зусиль
у досягненнi спiльного iHTepecy, уклали даний логовiр про партнерство та спiвпрацю (надалi -
Щоговiр) з наступного.

1. прЕдмЕт договору
1.1 Сторони домовилися про органiзацiю спiльноi дiяльностi щодо досягнення наступних

задач:
1.1.1 надання та обмiн iнформацiйно-консультацiйними та науково-освiтнiми послугами;
|.1.2 проведення спiльних науково-дослiдних робiт з питань сприяння розвитку просктноi

та булiвельноТ гапузi;
1.1.3 органiзацii та проведення виробничих та переддипломних практик студентiв;
1.1.4 обмiну науковою, технiчною iнформаui€ю та практичним досвiдом;
1.1.5 популяризацii технологiй iнформацiйного моделювання;
1.1.6 забезпечення вза€модii членiв органiзацiй CTopiH з метою повного й ефективного

використання можливостей один одного у просктнiй та булiвельнiй гапузi.

2. принципи спIвпрАцI
2.| Спiвпраuя здiйснюеться на ocHoBi наступних принципiв:
2.1,1 довiри;
2.|.2 добровiльностi yracTi;
2.|,З поваги та лояльнiстi у вiдношеннi один до одного;
2.|.4 просування новаторства та iнновацiй в галузi просктування та булiвничтва;
2.1.5 своечасного обмiну iнформачiсю, яка може мати значення для спiльноi дiяльностi;
2.|.6 сприяння буль-якiй дiяльностi, що Сторони здiйснюють чи пiдтримують, згiдно з

цим.Щоговором, в тому числi, в проведеннi спiльних заходiв з третьою стороною.

3. нАпрями спIвпрАцI
3.1 Спiвпраця здiйснюеться за наступними напрямками:
3.1.1 освiтня дiяльнiсть;
З.|.2 пiдготовка кадрiв та сприяння пiдвищенню рiвня професiйноТ пiдготовки та

квалiфiкацii членiв органiзацiй CTopiH;
3.1.3 науково-дослiднаробота;
З.1.4 iншi напрямки, Iцо сприяють вирiшенню актуальних завдань CTopiH цього .Щоговору,

можуть додаватися до цього перелiку пiсля спiльного ix розгляду Сторонами.
З.2 Спiвпраця мiж Сторонами в сферi освiти та пiдготовки кадрiв здiйснюеться

шляхом:
З.2.1 зitпучення фахiвцiв Сторони 2 у роботi випускних екзЕlменацiйних комiсiй, у

тому числi iз захисту дипломних робiт (дипломних проектiв) стулентами Сторони 1;

З.2.2 спiльноi участi у пiдготовцi та виданнi монографiй, пiдручникiв та навчальних
посiбникiв.

3.3 Спiвпраuя мiж Сторонами з пiдготовки кадрiв, пiдвищення рiвня професiйноi
пiдготовки та квалiфiкацii членiв органiзаuiй CTopiH:



3.3 . l участь Сторони l у формуваннi замовлення, виходячи з п потреб, на пiдготовку
фахiвцiв на базi Сторони 2;

З.З.2 органiзацiя пiдвищення квалiфiкацii, перепiдготовки та стажування членiв
Органiзацii обох CTopiH з використанням матерiа.пьно-технiчноi бази CTopiH.

З.4 Спiвпраця мiж Сторонtlпdи з науково-дослiдноТдiяльностi здiйснюсться Iцляхом:
3.4.1 СПiЛЬнОТ y,lacTi CTopiH у науково-дослiдних роботах;
З.4.2 спiльноТ участi у органiзацiТ та проведеннi мiжнародних, нацiональних i

ГаJIУЗеВИх наУкових конференцiЙ та iнших наукових заходiв, що цiкавлять обидвi Сторони;
З,4.3 cyMicHe написання та публiкацii статей у спечiалiзованих виданнях, у тому

числi й виданнях Сторони 2;
з.4.4 науково-методичноi та органiзацiйноi пiдтримки в пiдготовцi науково-

дослiдницьких робiт.

4. Форми спIвпрАцI
4.1 Спiвпраuя передбачае наступнi дii:
4,1,1 УчаСтЬ CTopiH у мiжнародних, нацiональних та галузевих проектttх щодо сфери ik

спiльноi дiяльностi;
4,1,2 УчастЬ у ceMiHapax, тренiнгах, конференuiях, форумах тощо, якi мають вiдношення

до спiльноi дiяльностi в рамках цього ,Щоговору;
4.1.3 обмiн iнформацiею щодо практики, законодавства та програм дiяльностi, якi

стосуються спiвпрацi в рамках цього .Щоговору;
4,1,4 iншi дii, що взаемно визначаються Сторонами у вiдповiдностi, з метою та напрямаN{и

дiяльностi.
4.2 Сторони можуть спiльно здiйснювати спiвпраuю з третiми сторон.lпdи.
4.З Щей.Щоговiр не впливас на iншi домовленостi або уголи уклаленi Сторонами, а

ТаКОЖ бУль-якi угоди або домовленостi мiж СторонЕtl\dи та третiми сторонtlIvlи.
4,4 Yci вищезазначенi зчlходи органiзовувати згiдно з попередньою домовленiстю cTopiH

на пiдставi пiдписання узгоджених планiв.

5. ВАРТIСТЪ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ
5.1 ,Щаний логовiр с безоплатним.
5.2 У разi надання робiт таlабо послуг в ptlN,Iкax даного .Щоговору, BapTicTb робiт таlабо
послуг, порядок ix оплати визначаються окремими угодами мiж Сторонами.

6. прАвА тА оБов,язки CTOPIH
6.1 Права CTopiH.
6.1.1 Кожна iз CTopiH мас право отримувати iнформачiю одна щодо iншоiу спосiб, строки

та обсязi, що необхiднi для виконання цього.Щоговору.
6.1,2 Кожна iз CTopiH ма€ право перевiряти та вимагати викончlння iншою зобов'язань за

цим.Щоговором.
6.2 Обов'язки CTopiH.
6.2.1 У пРоцесi реа.гliзаuii ,Щоговору Сторони зобов'язуються булувати своi

вЗасмовiдносини на ocHoBi рiвноправностi, чесного та лобросовiсного партнерства, а також
захисту iHTepeciB одна одною.

6.2.2 .Щля забезпечоння ефективного досягнення мети !оговору Сторони зобов'язуються
обмiнюватися iнформацiею, що е в ixHboMy розпорядженнi стосовно ix спiльних iHTepeciB, а саме:

. розмiщувати iнформацiю про партнера та партнерство cTopiH на офiцiйних сайтах
CTopiH, офiцiйних cTopiHKax CTopiH у сочiальних мережах тощо;

о наДаВати iнформацiю про партнера та партнерство CTopiH TpeTiM особам будь-яким не
забороненим дiючим законодавством Укратни та умовами .щоговору спосiб.

6.2.З Сторони зобов'язуються вживати Bcix необхiдних заходiв для збереження
КОнфiденцiйноi iнформацii, отриманоi ними одна вiд одноi у процесi здiйснення спiвробiтництва,
згiдно з р{ов .Щоговору.



7. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH
7.1 Сторони несугь вiдповiдапьнiсть згiдно (мнного законодавства УкраiЪи.
7.2 СторонИ не несугЬ iншоi вiдповiдаГlьностi, KpiM передбаченоi даним Щоговором.

8. строк дi договору
8.1 Щей .Щоговiр набувас чинностi з моментУ його пiдписання Сторонами й укладений

строком на 5 (п'ять) poKiB.
8.2 Якщо за б мiсяцi" до закiнчення дii .Щоговору жодна iз CTopiH

письмовiй формi його розiрвання або перегляду, то .щоговiр вважа€ться
ана.гlогiчний строк.

9. ПОРЯДОК ЗМIНИ Й РОЗIРВАННЯ ДОГОВОРУ
9.1 Змiни, доповнення й розiрвання цього .щоговору допускаються за

CTopiH, а у випадках, установлених законом, даний .Щоговiр може бути
розiрваний в iншому порядку.

не вимагатиме в
продовженим на

взаемною згодою
припинений або

9.2 Щей.Щоговiр може бути розiрваний в односторонньому порядку за iнiцiативою однiеi
iз CTopiH шляхоМ направлення письмового повiдомлення не менш нiж за 30 (тридцять)
каJIендарних днiв до дати його розiрвання.

9.з Змiни та доповнення до [оговору оформлюються окремою письмовою додатковою
угодою, якщО така змiна або доповНення здiйСнюеться за взасмною згодою CTopiH.

9.4 .щокумент, який вносить змiни до цього .щоговору, пiдписуеться уповноваженими
представникЕlми CTopiH.

10. порядок вирIшЕння спорIв
10.1 yci розбiжностi й спори, якi можуть виникнути мiж Сторонами у зв'язку з виконанням

цього,.Щоговору, вирiшуються шляхом переговорiв.
l0.2 У разi, якщо Сторони в результатi переговорiв не змогли досягти взаемноI згоди цодо

розбiжностей, якi виникли, а також у разi, якщо одна iз CTopiH ухиляеться вiд проведення
переговорiв, спiр вирiшуеться в судовому порядку, згiдно чинного законодавства Украiни.

11. конФIдЕнцIЙнIсть
l 1.1 Iз положеннями цього !оговору, iнформацiею, пов'язаною з його виконанням, можуть

ознайомитися лише Ti особи, якi безпосередньо беруть участь у виконаннi ,Щоговору. Iншi особи
можуть отримувати доступ до положень даного.щоговору та iнших матерiа-пiв i вiдомостей лише
у випадках, прямо передбачених чинним законодавством УкраiЪи.

1 1.2 СтоРони вiдпОвiдаютЬ за забезпеченнЯ конфiденЦiйностi iнформацii, отриманоi пiд
час виконання .Щоговору.

11.3 Умови цьогО ,Щоговору, додаткових угод, yci матерiаJIи, документи, iнформацiя,
пов'язанi з укладенням i виконанням.Щоговору, реквiзити CTopiH i взаемнi зобов'язання GopiH е
конфiденЦiйними. ВонИ не можутЬ передаватися TpeTiM особам без попередньоi письмовоi зiод,
на те iншоi 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 .Щоговору.

1 1.4 Щодо дотримання конфiденцiйностi, Сторони несуть вiдповiдальнiсть як за своi дiТ,
так i за дii cBoix представникiв.

1 1.5 Протягом строку лiТ даного ,Щоговору, а також протягом 1 (олного) року пiсля його
припинення, Сторони не мають права передавати TpeTiM особам або в iнший спосiб
розголошУвати конфiденцiйнУ iнформачiю, отриману в резуЛьтатi виконання цього .Щоговору,
так cilмo як i не повиннi недобросовiсно використовувати таку iнформацiю.

11.6 За порушення конфiденцiйностi iнформацiт Сторони вiдповiдають одна перед iншою
в порядку, встановленому законодавством УкраiЪи.

11.7 Не вважаеться порушенням конфiДенцiйностi передання конфiденцiйноТ iнформачii
TpeTiM особам, якщО непередаНня цiсi iнформацii буле порушенНям законодавства УкраТнЙ.



12. прикIнцЕвI положЕння
l2.1 Сторони засвiдчують той факт, що даний .щоговiр не с попереднiм договором у

розумiннi ст. 635 Щивiльного кодексУ Украihи та ст. 182 Господарського кодексу УкраiЪи та не
поклада€ на Сторони нiяких юридичних зобов'язань стосовно укладення в майбутньому будu-
яких договорiв.

12.2 Сторони пiдтверджують, що цей.Щоговiр мiстить yci icToTHi умови, перелбаченi для
ДОГОВОРiВ (УГОД) цього виду, й жодна iз CTopiH не посилатиметься в майбутньому на
недосягнеНня згодИ за iстотнИми уIuоваП,rи .ЩоговОрУ, яК на пiдставу вважати його неукладеним
або недiйсним.

l2.3 Сторони пiдтверлжують, що у разi, якщо буль-яка умова цього.Щоговору стане або
буде визнана недiйсною у зв'язку з невiдповiднiстю закону, то така умова не братиметься до
увагИ або Ж СторонамИ булутЬ вжитi заходИ щодО змiнИ !оговорУ тiею мiрою, Щоб зробити
.Щоговiр дiйсним i зберегги в повному обсязi намiри CTopiH.

l2.4 Пiсля пiдписання цього.Щоговору Bci попереднi переговори щодо
поперелнi договори та протоколи про намiри з питЕIнь, якi так чи iнакше
,.Щоговору, втрачають юридичну силу.

l2.5 Yci правовiдносини, що виникilють у зв'язку з виконанням цього .Щоговору i не
врегульованi ним, регламентуються НОРМilПilи чинного законодавства Украiни.

12.6 Сторони надЕ}ли одна однiй згоду на обробку, поширення та використання
персональних даних, що мiстяться у даному пщоговорi, додатках до нього, актах, що укладаються
на його виконання, з метою наJIежного виконання умов цього,,Щоговору та вiдповiдно до чинного
законодавства УкраiЪи.

l2.7 ЩОСТУп TpeTiM особам до персонitльних дчlних надаеться лише у випадках, прямо
передбачених чинним законодавством Украiни.

12.8 Змiни до ,,щоговору злiйснюються у письмовiй формi за попереднiм погодженням
CTopiH.

|2.9 Щаний rщоговiр складено у двох примiрникахо якi мають однакову юридичну силу, по
одному для кожноТ Сторони.

13. АдрЕсА тА рЕквизити CTOPIH

нього, переписка,
стосуються цього

СТоРоНА 1:

Лисичанський державний
гiрничо-iнлустрiальний коледж

Юридична адреса:
9З120, УкраiЪа, м. Лисичанськ,
просп. Перемоги,84
Код €ДПРОУ 00173290
Телефон: (0645 l) 7-05-б0
lis-gt@ukr.net

СТоРоНА 2:

Харкiвський нацiональний
автомобiльно-дорожнiй унiверситет

Юридична адреса:
61002, УкраiЪа, м. XapKiB,
вул. Ярослава Мулрого, 25.
Код €ДРПОУ 02071168
мФо 820172 Iпн 02071 l6203 l9
Телефон: (057) 707 -З7 -32
rp@khadi.kharkov.ua

БОГОМОЛОВСергiй ЛОТОВ


