
                                                        

Договір 

                                             про  співробітництво 

  

м. Київ                                                                        « 19 » травня 2021 р.  

 

Київський  національний  університет  будівництва  та  архітектури,                           

в  подальшому  «Університет»,  в  особі  ректора  Кулікова  Петра  Мусійовича,  

діючого на підставі статуту,  з  однієї  сторони,  та  ТОВ «Фасад»,  в  особі  

генерального  директора Варшавця Петра Григоровича,  який  діє  на  підставі  

Статуту,  з  іншої  сторони,  уклали  цей  Договір  про  таке. 

                                                   1. Предмет  Договору 
1.1. Предметом  цього  Договору  є  довгострокове  і  взаємовигідне  співробітництво  

у  сфері  науково-технічної  діяльності,  підготовки  фахівців,  практичного  

навчання,  підвищення  кваліфікації  викладачів,  інформаційно-консультативної  

діяльності і т.д. 

                                                   2. Загальні  положення 

2.1.  Сторони  здійснюють  свою  діяльність  у  таких  напрямах: 

 організація  та  проведення  спільних  науково-практичних  заходів  (семінарів,  

конференцій,  ділових  зустрічей,  виставок  та  ін.); 

 організація  і  проведення  різних  видів  практик  студентів,  підготовка  

магістерських  робіт,  стажування  науково-педагогічних  працівників; 

 розробка  навчальних  програм  підготовки  бакалаврів  і  магістрів; 

 публікація  спільних  наукових  доповідей,  статей,  написання  підручників,  

посібників,  довідників; 

 обмін  науково-практичною  інформацією,  що  представляє  взаємний  інтерес; 

 надання  науково-консультаційних,  інформаційних,  правових,  дорадчих  та  

інших  послуг. 

2.2.  Перелік  зазначених  вище  напрямів  взаємодії  не є  вичерпним  і  може  

доповнюватись  за  згодою  сторін. 

2.3.  Сторони  зобов’язуються  спільно  діяти  на  засадах  взаємної  вигоди  для  

досягнення  спільних  цілей  у  відповідності  до  поставлених  завдань  кожної  із  

Сторін  цього  Договору. 

2.4.  Для  досягнення  спільних  цілей  передбачених  цим  Договором,  кожна  

сторона  призначає  своїх  відповідальних  представників.  Відповідальні  особи  за  

напрямом  співробітництва  підводять  підсумки  робіт,  що  виконуються  в  рамках  

цього  Договору. 

                                            3.  Основні  умови  взаємодії 

3.1.  У  процесі  виконання  намічених  спільних  цілей  сторони  прагнутимуть  

будувати  свої  взаємовідносини  на  підставі  рівного  партнерства  та  захисту  

інтересів  один  одного. 



3.2.  Університет  та  ТОВ «Фасад» взаємодіють  на  визначених  у  цьому  Договорі  

умовах,  облаштовують  на  базі  Університету  навчально-презентаційну  аудиторію  

для  проведення  відповідних  заходів  зі  студентами. 

3.3.  Для  належного забезпечення  організації  фахової  підготовки  студентів  ТОВ 

«Фасад» проводить  відповідні  лекції  та  презентації,  а  також  забезпечує  

необхідною  технічною  документацією  студентів  та  викладачів  Університету  за  

відповідним  напрямом,  що  є  предметом  даного  Договору. 

3.4. Сторони  зобов’язуються  виконувати  умови  цього  Договору,  окремих  

договорів,  укладених  у  рамках  цього  Договору  і  доповнень  до  них. 

3.5.  Цей  Договір  не  може  бути  перешкодою  для  виконання  кожного  із  сторін  

своїх  зобов’язань  перед  третіми  сторонами. 

                                        4.  Права  Університету 

4.1.  Університет  має  право: 

4.1.1.  Для  забезпечення  навчального  процесу  та  проведення  лабораторних  робіт  

використовувати  лабораторне  обладнання ТОВ «Фасад». 

4.1.2.  Для  забезпечення  фахової  підготовки  проводити  всі  види  практик  на  

підприємстві «Фасад». 

4.1.3.  Долучатися до проведення спільних наукових досліджень з ТОВ «Фасад». 

4.1.4.  Проводити  підвищення  кваліфікації  викладачів  на  підприємствах  ТОВ 

«Фасад». 

4.1.5.  Вживати  всі  необхідні  заходи  для  забезпечення  збереження  

технологічного  та  лабораторного  обладнання,  доступ  до  якого  забезпечується  

згідно  умов  цього  Договору. 

4.1.6  Надавати  за  зверненням  ТОВ «Фасад» (в телефонному режимі, електронною 

поштою) доступ до навчально-презентаційної  аудиторії  Університету  визначеної  в  

пункті 2.1. цього Договору  представникам ТОВ «Фасад». 

                                             5.  Права   ТОВ «Фасад» 

5.1. Підприємство має  право: 

5.1.1. Рекомендувати  викладання  певних  дисциплін  при  складанні  програм  

фахової  підготовки. 

5.1.2. Замовляти  Університету  теми  магістерських  робіт  для  цілеспрямованої  

підготовки  фахівців. 

5.1.3. За  попередньою  згодою  Університету  мати  доступ  до  навчально-

презентаційної  аудиторії. 

5.1.4.  Заключати  договори  для  проведення  практик  при  підготовці  бакалаврів  та  

магістрів. 

5.1.5. Долучатися до проведення спільних наукових досліджень з викладачами 

кафедри товарознавства та комерційної діяльності Університету. 

5.1.6. Виходячи із власної ініціативи оформити навчально-презентаційну  аудиторію. 

                                                 6.  Зобов’язання  сторін 

6.1. Сторони беруть на себе зобов’язання: 



6.1.1. Суворо дотримуватися вимог Партнера про використання інформації, що 

передається і, в разі накладення вимог про конфіденційність, дотримуватися 

відповідної угоди. 

6.1.2. У разі передачі Партнером продуктів інтелектуальної власності, на які 

поширюються інтелектуальні права, Партнер, який одержує цей продукт, 

зобов’язується не використовувати його без згоди автора в професійній чи 

комерційній діяльності. 

6.1.3. Університет приймає не себе зобов’язання з обліку пропозицій та 

рекомендацій підприємства в частині тематики навчальних курсів підготовки 

студентів, а також щодо сприяння впровадженню їх в навчальний процес з метою 

якнайкращої підготовки майбутніх фахівців. 

6.1.4. Сторони зобов’язуються при виконанні договору не зводити співробітництво 

до виконання тільки присутніх в ньому положень, підтримувати ділові контакти та 

вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку 

комерційних і дружніх зв’язків. 

7. Термін  дії  договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та діє протягом 5 (п’яти) 

років. 

7.2. Після закінчення терміну дії Договір автоматично пролонгується на такий же 

термін - 5 (п’ять ) років, якщо жодна із сторін менш як за 2 (два) місяці  до 

закінчення строку дії Договору не направила одній  стороні письмове повідомлення 

про небажання  пролонгувати  Договір. 

8. Інші  умови

8.1.  Договір  може  бути  змінений  або  доповнений  за  взаємною  згодою  Сторін. 

8.2.  Усі  зміни  та  доповнення  до  Договору  повинні  бути  зроблені  у  письмовій  

формі  та  підписані  уповноваженими  представниками  Сторін. 

8.3.  Договір  складений  українською  мовою,  у  2 ( двох )  примірниках,  які  мають  

однакову  юридичну  силу,  по  одному  для  кожної  зі  сторін. 

9. Адреси,  платіжні  реквізити  та  підписи  сторін

Київський національний університет 

будівництва і архітектури (КНУБА)  

ТОВ «Фасад» 

Юридична  адреса: 

03037,  Україна,  м. Київ 

Вул.  Повітрофлотський  пр-т, 31 

Тел. +38 (044) 241-55-80 

Ректор 

 П.М.Куліков

Юридична  адреса: 

02660, м. Київ, вул. Крайня, 1в, 

тел. +38 (050) 385-52-77 

Генеральний директор 

П.Г. Варшавець                                                                                                                       


