Договір про співробітництво
(партнерство)
№________
місто Київ

«____» __________ 2020 року

Факультет інформаційних технологій Київського національній університету імені Тараса
Шевченка, в особі декана факультету Снитюка Віталія Євгеновича, та
ТОВ «Інформаційні технології України», в особі директора Робочого Максима Григоровича,
який діє на підставі Статуту (далі – Сторона 2), з другого боку, які разом іменуються – Сторони,
а окремо – Сторона, уклали цей Договір про співробітництво (далі - Договір) про наступне:
1. Загальні положення
1.1.Сторони визнають, що їх спільною ціллю є підготовка професійних фахівців в галузі ІТ для
вітчизняних компаній.
1.2 Шляхом підписання цього договору Сторони підтверджують, що вказана мета відповідає
інтересам кожної з них. І для її досягнення вони проводять спільне і узгоджене співробітництво
з підготовки та перепідготовки професійних фахівців у галузі інформаційних технологій.
1.3 З метою реалізації загальних інтересів і досягнення спільних цілей Сторона 2 бере участь у
формуванні навчальних планів, розробці практичних та лабораторних робіт, надає можливості
для проходження практики, може залучати при підтримці Сторони 1 студентів до виконання
робіт в рамках їх професійної підготовки.
1.4 Для реалізації загальних інтересів і досягнення спільних цілей Сторона 2 допомагає Стороні
1 в створенні належних умов для проведення навчальної роботи. Зокрема надає спонсорську
допомогу Стороні 1 для облаштування комп’ютерних класів та лабораторій.
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, що є в їхньому розпорядженні, стосовно їх спільних
інтересів, а також проводити спільні семінари, лекції, консультації для підвищення рівня
підготовки студентів, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів в ІТ сфері ІТ в разі
необхідності.
1.7 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.
1.8 Сторони засвідчують той факт, що цей договір не є попереднім договором в розумінні ст.
635 Цивільного кодексу України і не покладає на Сторони ніяких юридичних зобов'язань
стосовно укладення у майбутньому будь-яких договорів.
1.9 Сторони здійснюють спільні дії в порядку і на умовах цього договору, а також окремих
угод, укладених між Сторонами.
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1.10. Сторони погоджуються із тим, що цей Договір і, зокрема, зазначене у розділі 1 цього
Договору, не є підставою для виникнення між Сторонами відносин, предметом яких є спільна
діяльність.
1.11. Сторони цього Договору домовились співпрацювати та взаємодіяти для досягнення мети,
визначеної у цьому Договорі, без об’єднання своїх вкладів та без об’єднання майна Сторін.
2. Строк дії договору
2.1 Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і укладений на
невизначений строк.
3. Порядок зміни і розірвання договору
3.1 Зміна, доповнення і розірвання цього договору допускаються за взаємною згодою Сторін, а
у випадках, установлених законом або цим договором.
Також цей договір може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою однієї зі
Сторін шляхом направлення письмового повідомлення не менш ніж за місяць до дати його
розірвання.
3.2 Зміни і доповнення договору оформлюються окремою письмовою угодою, якщо така зміна
або доповнення здійснюється за взаємною згодою Сторін.
3.3 Документ, який вносить зміни до цього договору, підписується уповноваженими
представниками Сторін.
4. Порядок вирішення спорів
4.1 Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з виконанням цього
договору, вирішуються шляхом переговорів.
4.2 У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди щодо
розбіжностей, що виникли, а також у разі якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення
переговорів, спір вирішується в судовому порядку, встановленому законодавством України.
5. Прикінцеві положення
5.1 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.
5.2 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.
5.3 Після підписання цього договору усі попередні переговори щодо нього, переписка,
попередні договори і протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього
договору, втрачають юридичну силу.
5.4 Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору і не врегульовані
ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.
5.5 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
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виконання, з метою належного виконання умов даного договору та відповідно до чинного
законодавства України.
5.6 Доступ третім особам до персональних даних надається лише у випадках, прямо
передбачених чинним законодавством України.
5.7 Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному
для кожної Сторони.
6. Реквізити і підписи Сторін
Сторона 1

Сторона 2
Товариство з обмеженою
Київський національний університет
відповідальністю "Інформаційні
імені Тараса Шевченка
технології України"
Адреса: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, п/р UA333808050000000026005277698 у
60
банку АТ Райффайзен Банк Аваль,
Код ЄДРПОУ 02070944
р/р UA888201720313261002201014095
Адреса: УКРАЇНА, 04050, Київ, Юрія
в ДКСУ, Код банку 820172
Іллєнка, будинок № 81А,
ІПН 020709426654
Тел./факс: (044) 521-32-77
код за ЄДРПОУ 37027190,
ІПН 370271926595
Декан факультету інформаційних
технологій

Директор

____________________ В.Є. Снитюк
м.п.

____________________ М.Г. Робочий
м.п.
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