
Догов1р про ствробггництво

м. Кшв “03” серпня 2016 р.

Товариство з обмеженою вщповщалынстю “ФТЛ КОМПАН1 ЛТД”, (дал1 -  МННЦ) 
в oco6i директора Потребно!' Анни IropiBHH, з одше! сторони та

Факультетом шформацшних технологш Кшвського нащонального университету 
iMeiii Тараса Шевченка (дал1 Ф1Т) в oco6i декана Tecni Юр1я Миколайовича, з друго! 
сторони, дал1 кожний окремо “Сторона”, а разом “Сторони”, уклали цей Догов1р про 
наступне:

1. Предмет договору
1.1. 3 метою шдвищення шформованосп кер1вництва деканату i студенНв про МННЦ, 

и перспективах i можливостях з метою залучення нових кандидат1в на вакантш посади в 
МННЦ i3 числа молодих i талановитих студент1в, Сторони здшснюють на п1дстав1 вибору 
оргашзацшних i правових форм сп1вроб1тництва спшьну д1яльн1сть за наступними 
напрямами:

виставки-презентаци МННЦ для студент1в; 
день вщкритих дверей МННЦ; 
виробнича практика;

- консультацп фах1вд1в;
- участь у ярмарку вакансш;

1нформування студент1в про вакансп МННЦ;
- залучення фах1вщв МННЦ для кер1вництва маг1стерськими роботами; 

участь пращвнимв МННЦ та ФПГ в конференц1ях, як1 проводяться на !'х баз1.
2. Права i обов’язки МННЦ

2.1. МННЦ мае право:
2.1.1. Мщювати питания щодо внесения змш до цього Договору та/або дострокового 
роз1рвання цього Договору.
2.1.2. За результатами професшного тестування й сшвбесщ, МННЦ може надати можливють
студентам пройти виробничу практику i навчання в МННЦ протягом _______
(_________________) мюящв. Виробнича практика м1сггить у co6i навчання необх1дне для
роботи та виконання певних завдань.
2.1.3. За результатами професшного тестування й сшвбесщ, МННЦ може надати можливють
студентам пройти дипломну практику й навчання в МННЦ, протягом ________
(________________) мюящв. Дипломна практика мютить у co6i навчання необхщне для
роботи та виконання певних завдань. Пюля усшшного проходження практики МННЦ може 
надати можливють студентам працевлаштуватися в МННЦ.
2.1.4. При наявносН достатшх причин в будь-який час вщмовитись вщ цього Договору.

2.2. МННЦ зобов’язана:
2.2.1. Призначити вщповщальну особу для вир1шення питань, пов’язаних i3 виконанням 
цього Договору.
2.2.2. За умови проходження практики студентами забезпечити квал1фпсоване кер1вництво 
виробничою i дипломною практикою та закршити це в1дпов1дними документами, що 
заздалегщь погоджен1 сторонами цього Договору.
2.2.3. За умови проходження практики студентами забезпечити студенттв-практиканттв 
умовами безпечно! роботи на кожному робочому мющ. Проводити обов’язков1 шструкцп з 
охорони пращ — ввщний i на робочому мющ з оформлениям вщповщно! документацп, в 
необх1дних випадках проводити навчання студент1в-практикант1в безпечним методам 
роботи.
2.2.4. Розслщувати нещасн1 випадки, якщо вони матимуть мюце, з студентами- 
практикантами в пер1од практики.
2.2.5. За умови проходження практики студентами забезпечити студенНв-практикаппв 
спецодягом, запоб1жними засобами, лкувально-профтактичним обслуговуванням за 
нормами, встановленими для штатних прац1вник1в.



2.2.6. За умови проходження практики студентами забезпечити облгк обсягу роб1т студент iB- 
практикаштв. Про випадки порушення студентами трудово! дисциплши i правил 
внутр1шнього розпорядку МННЦ повщомляти деканат.
2.2.7. За умови проходження практики студентами по закшченш практики дати 
характеристику на кожного студента-практиканта, вказати вщношення до роботи та якють 
пщготовленого ними звпу.
2.2.8. За допомогою факсимильного зв’язку, повщомляти деканат про Bci не передбачуваш 
обставини, що перешкоджають нормальному виконанню зобов’язань за цим Договором.
2.2.9. Поважати та захищати законш права факультету, пов’язаш з виконанням цього 
Договору.
2.2.10. За умови проходження практики студентами проводити шструктаж1 студенНв- 
практиканНв щодо режиму збереження комерцшно! таемниц1.
2.2.11. Належним чином виконувати iHHii умови цього Договору.

3. Права i обов’язки факультету
3.1. Факультет мае право:

3.1.1. Шщювати питания щодо внесения змш до цього Договору та/або дострокового 
роз1рвання цього Договору.
3.1.2. При наявноеп достатн1х причин в будь-який час в1дмовитись вщ цього Договору.

3.2. Факультет зобов’язаний:
3.2.1. Призначити вщповщальну особу для вирйнення питань, пов’язаних i3 виконанням 
цього Договору.
3.2.2. За допомогою факсимшьного зв’язку, повщомляти МННЦ про Bci непередбачуваш 
обставини, що перешкоджають нормальному виконанню зобов’язань за цим Договором.
3.2.3. Протягом строку дй цього Договору сприятй МННЦ у виконання прийнятих на себе 
зобов’язань за цим Договором.
3.2.4. Поважати та захищати законш права МННЦ, пов’язаш з виконанням цього Договору.
3.2.5. Належним чином виконувати mini умови цього Договору.

4. Форс-мажорш обставини
4.1. Сторони звшьняються вщ вщповщальноеп за невиконання або неналежне 

виконання CBoix зобов’язань за цим Договором, внаслщок обставин непереборно! сили, таких 
як: стихшш лиха (пожежц повен1, землетруси тощо), в1йськов1 дп, революцп, епщемн, 
ембарго або втручання з боку компетентних державних оргашв, а також шших обставин 
надзвичайного характеру, яю виникли п1сля пщписання цього Договору, та як1 Сторони не 
могли Hi передбачити, Hi запобшти розумними заходами.

4.2. Сторона, яка пщпала пщ дно форс-мажорних обставин, повинна письмово 
повщомити шшу Сторону впродовж 5 (п’яти) календарних дзпв про настання форс-мажорних 
обставин та про можливий термш i’x припинення. Строк виконання зобов’язань вщкладаеться 
на терм1н nii таких обставин.

4.3. Якщо обставини, передбачен! щею статтею, будуть тривати понад 60 (ппстдесяти) 
календарних днiв, Сторони повинш вир1шити питания вщносно припинення дп цього 
Договору або узгодження строку виконання обов’язшв за цим Договором.

4.4. Якщо Сторони не дшдуть згоди, то Сторона, що не пщпала пщ дш  обставини 
непереборно! сили, мае право роз!рвати цей Догов ip на пщстав1 нисьмового повщомлення 
про це (рекомендованим листом, телексом, факсом, телеграмою) пило! Сторони.

5. Шдповщальшсть Сторш
5.1. За невиконання або неналежне виконання сво!х зобов’язань за цим Договором 

Сторони несуть вщповщальшеть згщно i3 цим Договором та чинним законодавством 
Украши.

6. Порядок розв’язаиня суперечок
6.1. У випадку виникнення cnopiB та розб1жностей i3 питань, що становлять предмет 

цього Договору або в зв’язку з ним, Сторони будуть !х вирппувати шляхом neperoBopiB.



6.2. У pa3i недосягнення згоди шляхом neperoBopiB, cnip буде вирш1уватись вщповщно 
до чинного законодавства Украши.

7. Строк да Договору
7.1. Цей Догов1р набувае чинност1 з дата шдписання Сторонами та д1е термшом 1 

(один) pin
7.2. Догов1р може бути продовжено за умови шдписання уповноваженими 

представниками Сторш вщповщно! додатково! угоди до цього Договору.
7.3. Цей Догов1р може бути припинено рашше зазначеного терм1ну:

- за згодою Сторш;
- за р1шенням господарського суду;
- в шших випадках, передбачених чинним законодавством УкраУни.

8. Прикшцев! положения
8.1. Цей Догов1р складено у двох 1дентичних прим1рниках украшською мовою, 

кожний з яких мае однакову юридичну силу.
8.2. Зм1ни та доповнення до цього Договору допускаються тшьки в тому раз1, якщо 

вони складен! в письмовому вигляд1 та пщписаш уповноваженими представниками Стор1н.
8.3. Ус1 змши та доповнення до цього Договору складають його невщ’емну частину.
8.4. Якщо з будь-яких причин будь-яке i3 положень цього Договору е таким що не мае 

законних пщстав або незаконним, це не впливае на чиншсть або обов’язковють будь-якого 
або Bcix !нших положень цього Договору.

8.5. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством Украши.

8.6. Шсля п!дписання цього Договору листування, попередн! договори, угоди, 
протоколи про naMipn з питань, що, так або !накше, торкаються умов цього Договору, но 
ньому втрачають силу, але можуть братися до уваги при тлумаченш окремих його норм.

8.7. Уш повщомлення, що робляться в зв’язку i3 цим Договором, повинш 
зд!йснюватись письмово й будуть вважатися надюланими, якщо вони гхередаються за 
допомогою факсимшьного зв’язку, з подальшою передачею цих повщомлень особисго, 
надсилаються рекомендованою кореспонденщею або кур’ерською поштою на зазначеш в 
цьому Договор! адреси.

8.8. Bci документа, що так чи шакше стосуються умов цього Договору, пщписаш та 
передан! за допомогою факсимшьного зв’язку будуть мати юридичну силу лише у випадку !х 
наступного шдписання Сторонами.
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