
м. Конотоп

Договір про співробітництво (партнерство) №

«ІТ » 09 2(Щ  р.

Сумський державний університет в особі директора Відокремленого структурного підрозділу 
«Конотопський індустріально-педагогічний фаховий коледж Сумського державного університету» 
Косенко Дмитра Сергійовича, який діє на підставі Положення та Довіреності № 02.02/01-05/5403 
від 29.12.2021 року, що надалі іменується Сторона-1, з одного боку і

С Р Р Ґ  Р^сЮ ї'С У И  іу. /У  р ___________________ _____________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи тощо)

в особі .............................................................................. .......— ^______________ ,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі______ <2^аЛ.<У[._____________________________________________________________
- і; -1 (статут підприємства, розпорядження, доручення)

що надалі іменується Сторона-2, з іншого боку, які разом іменуються Сторони, а окремо -  Сторона, уклали 
цей договір про таке. ■ к и и

1. Загальні положення
1.1. Шляхом підписання цього договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них 

відповідає спільне і узгоджене співробітництво у сфері наукових розробок і виробництва.
1.2. Сторони зобов'язуються здійснювати спільні дії у вищевказаних сферах з метою реалізації 

загальних інтересів і досягнення спільних цілей.
1.3. Сторони здійснюють спільні дії в порядку і на умовах цього договору, а також окремих 

угод, укладених між Сторонами.
1.4. У процесі досягнення поставлених цілей і реалізації загальних інтересів Сторони 

зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на основі рівноправності, чесного і добросовісного 
партнерства, а також захисту інтересів один одного.

1.5. Для забезпечення найбільш швидкого та ефективного досягнення спільних цілей Сторони 
зобов'язуються обмінюватися інформацією, шо є в їхньому розпорядженні, стосовно їх спільних 
інтересів, а також проводити спільні консультації в разі необхідності.

1.6. Сторони зобов’язуються вживати всіх необхідних заходів для збереження конфіденційної 
інформації, отриманої ними одна від одної у процесі здійснення співробітництва, згідно з умовами 
цього договору.

1.7. Конкретні види і форми співробітництва Сторін,, а також можливе залучення ресурсів для 
досягнення спільних цілей і реалізації спільних інтересів оговорюються Сторонами окремо шляхом 
укладення відповідних договорів та угод.

1.8. Доходи, отримані з результаті здійснення спільної діяльності і ділового співробітництва 
Сторін, розподіляються в кожному конкретному випадку згідно з окремою домовленістю Сторін.

1.9. Сторони засвідчують той факт, що цей договір не є попереднім договором у розумінні ст. 
635 Цивільного кодексу України і ст. 182 Господарського кодексу У країни і не покладає на Сторони 
ніяких юридичних зобов'язань стосовно укладення в майбутньому будь-яких договорів.

2. Предмет договору
2.1. Сторони діють т метою розширення і зміцнення взаємовигідних зв’язків коледжу та потенційного 

роботодавця з метою створення для здобувачів освіти сприятливих умов для якісної підготовки за обраною



спеціальністю.
2.2. Предметом договору є спільні дії з: ч

- організації взаємовигідної діяльності у сфері підготовки кадрів для виробництва;
- науково-технічних розробок із модернізації виробництва;
- проведення навчальних та виробничих, практик на виробництві;
- впливу виробництва на формування навчальних планів і змісту освітніх програм підготовки 
студентів у відповідності до вимог виробництва.

3. Строк дії договору
3.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і укладений на 

невизначений строк.

4. Порядок зміни і розірвання договору
4.1. Зміна, доповнення і розірвання, цього договору допускаються за взаємною згодою Сторін, 

а у випадках установлених законом або цим договором, цей договір може бути припинено або 
розірвано в іншому порядку.

Також цей договір може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою однієї зі 
Сторін шляхом направлення письмового повідомлення.

4.2. Зміни і доповнення договору оформлюються окремою письмовою угодою, якщо така зміна 
або доповнення здійснюється за взаємною згодою Сторін.

4.3. Документ, який вносить зміни де цього договору, підписується уповноваженими 
представниками Сторін.

5. Порядок вирішення спорів
5.1. Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням 

цього договору, вирішуються шляхом переговорів.
5.2. У разі, якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо 

розбіжностей, що виникла, а також у разі якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення 
переговорів, спір вирішується в судовому порядку встановленому законодавством України.

г 6. Прикінцеві положення
6.1. Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для 

договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди за 
істотними умовами договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.

6.2. Сторони підтверджують, що в разі якщо будь-яка умова цього договору стане або буде 
визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не братиметься до уваги або ж 
Сторонами будуть вжиті заходи щодо зміни договору тією мірою, щоб зробити договір дійсним і 
зберегти в повному обсязі наміри Сторін.

6.3. Після підписання цього договору усі попередні переговори щодо нього, переписка, 
попередні договори і протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються нього договору, 
втрачають юридичну силу.

6.4. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору і не 
врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

6.5. Сторони надали одна одній згоду на обробку, поширення та використання персональних даних, що 
містяться у даному договорі, додатках до нього, актах, що укладаються на його виконання, відповідно до 
чинного законодавства України.



чиним законодавством України.
6.7. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для

■V

кожної Сторони.

Сторона-1
Сумський державний університет 
40007, Сумська обл., м. Суми, 
вул. Р. Корсокова, 2.
ЄДРПОУ 05408289 
Відокремлений структурний підрозділ 
«Конотопський індустріально- 
педагогічний фаховий коледж 
Сумського державного університету» 
41615, Сумська обл., м. Конотоп, 
вул. М. Немолота, 12.
ЄДРПОУ 02500741;
ІПН 054082818192

Юридичні адреси і підписи Сторін
Сторона-2

О ЇЇ/1 Р<Лс)0 і<г?нь Н У '

ио 'іОґіЄь к ії  (Р~>у.

МФО 820172 Конотопське УДКСУ у 
Сумській області
р/р ИА598201720343190004000013349 
Е-шаіІ: кірік і зи т  сі и @ ц т  аі 1. с о т  
Тел.:(05447) 2-34-30,

[7) 2-62-52;
[ П Ф К С у м Д У

"—Дмитро Косенко


