
ДОГОВIР No ;6/mo.t , О/ /41'30, О-1 h+ьletaц 
; ; ; , 

про партнерство та спiвробiтництво 

м . Киi'в 

Товариство з Обмеженою Вiдповiдальнiстю «Г ЛОБАЛ ЕКО CEPBIC ГРУП» (скорочено 

- ТОВ «ГЕС ГРУП») (далi Сторона!), в особi директора Токарева Олексiя Серriйовича, який 

дiе на пiдставi Статуту, з однiеi' сторони, та Нацiональний технiчний унiверситет Украi'ни 

«Кпiвський полiтехнiчний iнститут iменi Iropя Сiкорськоrо» ( скорочено - КПI iм. Iгоря 

Сiкорського) (далi - Сторона2), в особi першого проректора Якименка Юрiя Iвановича, 

який дiе на пiдставi Доручення № 1 вiд 18.12.2020, з iншоi' сторони, в подальшому разом -

Сторони, окремо - Сторона, уклали цей договiр про партнерство та спiвробiтництво (далi -

Договiр) про наступне. 

1. Предмет Доrовору 

1.1. Предметом Договору е органiзацiя партнерства та спiвпрацi в напрямах, що 

визначаються умовами Договору. 

2. Основнi напрями спiвпрацi 

2.1. Сторони спiвпрацюють за Договором у таких напрямах: 

2.1.1. розповсюдження Сторонами iнформацiйних матерiалiв (буклетiв про вакансi'i, 

стажування) в Сторонi1/Сторонi2, за умови попереднього погодження формату 

розповсюдження таких iнформацiйних матерiалiв зi Стороною1 /Стороною2 у порядку, 

визначеному п.2.2 . Договору; 

2.1 .2. надання Стороною 1 пiдтримки Сторонi2 в порядку та на умовах, визначених 

Стороною! за погодженням зi Стороною2 та у порядку, визначеному п.2.2. Договору; 

2.1.3. органiзацiя Стороною2 спiльно зi Стороною 1 !ii 

представниками/консультантами/спецiалiстами освiтнiх заходiв ( семiнарiв, тренiнгiв, 

майстер-класiв тощо) у порядку та на умовах, визначених та оформлених згiд
но з вимогами 

п.2.2. Договору; 

2.1.4. органiзацiя участi здобувачiв вищоi' освiти Сторони2 в розробцi проектiв, проп
озицiй, 

пов'язаних з дiяльнiстю Сторониl, за замовленням Сторониl , у порядку, визначеному п.2.2. 

Договору; 

2.1.5. участь викладачiв та здобувачiв вищоi' освiти Сторони2 в науково-дослiдниць
ких 

роботах, що проводяться Стороною! на договiрних засадах з Стороною2, у порядку, 

визначеному п.2.2. Договору; 

2.1.6. участь Сторiн в iнших програмах та проектах, розроблених з урахуванням спi
льних 

iнтересiв Сторiн, зокрема розробцi та оновленнi освiтнiх програм Сторони2 за всiма рiвнями 

вищоi' освiти (за сумiжною/сумiжними з напрямком дiяльностi Строниl 

спецiальнiстю/спецiальностями), впровадженнi дуальноi' освiти тощо; 

2.1.7. пiдтримка та участь Сторониl в публiчних заходах, що органiзовуються Стороно
ю2, а 

також iнформацiйна та iнша пiдтримка Стороною 1 проектiв, програм та науково

дослiдницькоi' дiяльностi Сторони2, у порядку, визначеному п.2.2. Договору; 

2.1.8. проведения спiльних кампанiй, виступiв, публiкацiй в ЗМI та iнших акцiй, 

спрямованих на популяризацiю Сторониl та Сторони2; 

2.1.9. забезпечення пiдтримкою Сторониl окремих здобувачiв вищоi' освiти Сторони2 (за 

згодою) у встановленому чинним законодавством порядку; 

2.1.10. участь Сторониl в соцiолоriчних опитуваннях Сторони2 та визначення мiсця 

Сторони2 в рейтингу унiверситетiв свiту; 

2.1.11. сприяння Стороною 1 в органiзацi'i i проведеннi всiх видiв практики, стажувань 

здобувачiв вищоi' освiти та науково-педаrоriчних працiвникiв Сторони2 ; 



2.1.12. сприяння Стороною 1 працевлаштуванню випускникiв Сторони2 та надання 

iнформацiI щодо i"x подальшого кар ' срного зростання; 

2.1.13. виконання Стороною2 науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та iнших: видiв 

наукових робiт (надання науково-технiчних послуг) за замовленням Сторониl на 
основi 

додатково укладених договорiв . 

2.1.14. iнmi форми спiвпрацi , про якi може бути досягнута взасмна домовленiсть вiдповiдно 

до чинного законодавства, що оформлюсться у порядку, визначеному п .2.2 . Договору. 

2.2. Визначення порядку реалiзацii" напрямiв, зазначених у пунктi 2.1 Договору, 

вiдбувасться на пiдставi окремих договорiв. 

2.3. Жодна умова в Договорi не повинна тлумачитись як спiльна дiяльнiсть мiж 

Сторонами та як будь-яка iнша форма договору, яка покладас на Сторони будь-якi майновi , 

фiнансовi та iнmi зобов ' язання. 

3. Принципи спiвпрацi 

3.1. Сторони спiвпрацюють в напрямах , визначених Договором. 

3.2. Сторони дiють у межах чинного законодавства, зберiгають конфiденцiйнiсть iнформацiУ, 

службову тасмницю щодо вiдомостей, отриманих в процесi спiвпрацi , та якi можуrь бути 

переданi третiй особi тiльки за письмовою згодою Сторони, яка визнала i"x такими, що мають 

тасмний чи конфiденцiйний характер. 

3.3. Сторони комплексно використовують можливостi i засоби при виконаннi 

взасмопов'язаних завдань у межах свосi" компетенцii", наданих прав i обов ' язкiв, взаемно i 

свосчасно обмiнюються iнформацiсю з питань спiвпрацi. 

3.4. Сторони, що домовляються, зобов'язуються спiвпрацювати на умовах рiвноправного
 

партнерства, створюючи сприятливi умови для спiвпрацi . 

3.5. Договiр не впливае на зобов'язання Сторiн за i"x договiрними вiдносинами з 

юридичними, фiзичними особами та фiзичними особами-пiдприемцями. 

3.6. Питания, проблеми i розбiжностi, якi можуrь виникнуrи у процесi спiвпрацi, Сторони 

зобов'язуються вирiшувати шляхом взасмних конструктивних переговорiв, з урахуванням 

iнтересiв Сторiн. 

3.7. Сторони дають згоду на використання найменування, торговельноi" марки, символiки 

тощо одне одного пiд час проведения заходiв з метою популяризацii" Сто
рiн, попередньо 

узгодивши. 

4. Строк дii Договору 

4.1. Договiр набирас чинностi з дати його пiдписання Сторонами i дiс протягом 5 рокiв . 

4.2. Сторони можуrь продовжити строк дii" Договору за взасмною згодою шляхом 

укладення додатковоi' угоди до Договору. 

4.3. Договiр може бути достроково розiрвано за погодженням Сторiн. 

4.4. Кожна зi Сторiн може розiрвати Договiр в односторонньому порядку, шляхом 

письмового повiдомлення iншоi' Сторони не менте, нiж за 30 календарних днiв до бажаноi' 

дати. 

5. Iншi умови 

5.1 . Конкретнi форми та види спiвпрацi на реалiзацiю Договору будуrь визначатися та 

регулюватися окремими договорами Сторiн. 

5.2. Договiр не покладае на Сторони жодних фiнансових зобов'язань. Сторони 

розглядають Договiр як угоду про намiри, що не призводить юридичних та фiнансових 

зобов'язань для будь-кого з них. 

5.3. Сторони пiдтверджують, що здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм 

антикорупцiйного законодавства Украi'ни. Сторони зобов 'язуються у зв ' язку з i для 

виконання Договору не вчиняти i не браги участi у вчиненнi корупцiйних правопорушень та 



r 
не вчиняти жодних дiй , якi можуrь призвести до nорушення норм антикорупщи

ного 

законодавства Украiни , у тому числi : прямо або опосередковано не надавати/ 

пропонувати/давати обiцянку надати неправомiрну виrоду бу
дь-яким службовим/посадовим 

особам, а також не уповноважувати на виr<онани
я таких дiй i нших осiб, з метою схилити 

службових/посадових осiб до протиправноrо використання наданих
 i'м повноважень чи 

пов'язаних з ними можливостей . Кожна з i Сторiн мае право в односторонньому по
рядку 

розiрвати Договiр, якщо € достатнi пiдстави вважати, що iнша Сторона порушила або мае 

намiр порушити антикорупцiйне за~<онодавс
тво У краi'ни . 

5.4. Сторою,r повиннi дотримуватись всiх вим
ог чинного законодавства щодо захисту 

персональних даних та належним чином 
виконувати всi зобов'язання, що передбаченi таким 

законодавством та якi виникають/можуть виникнути у зв 'язку з виконанням Договору. 

Сторони засвiдчують та гарантують , що вони обробляють персональнi данi 
вiдповiдно до 

вимог чинного законодавства про зах
ист персональних даних та забезпечу

ють захист цих 

даних вiдповiдно до вимог такого законода
вства. 

5.5. За погодженням Сторiн до Договору мож
уть бути внесенi змiни та доповнення, якi 

оформтоються додатковими угодами до Договору та пiдписуються уповноваженими 

представниками Сторiн i становитимуть невiд'емн
у частину Договору. 

5.6. При реорганiзацii' однi€i' зi Сторiн, у разi наявностi правонаступника, i"i права та 

обов 'язки, передбаченi Договором, за погодженням Сторiн, передаються правонаступнику. 

5.7. Договiр складений у двох примiрниках
 украi'нською мовою, якi мають однакову 

юридичну силу i зберiгаються по одному у кожноi'
 Сторони. 

Вiдповiдальна особа вiд Сторони 2 пiд час реалiзацii' Договору - Вапнiчна В .В . ; e-mail : 

v.vapnichna@kpi .ua; вiдnовiдальна особа вiд Сторони 1 час пiд час реалiзацii' Договору -

Новохацький О.А.; e-mail: ges.group.ua@gmail.com, контактний телефон - +380973370717. 

Сторона! 

6. Мiсцезнаходження та реквiзити Сторiн 

Сторона2 

Товариство з Обмеженою 

Вiдповiдальнiстю «Г ЛОБАЛ ЕКО 

CEPBIC ГРУП» 

Юридична адреса: 

Украiна, м. Киi'в, 02094 

вулиця Магнiтогорська, 1 

Iдентифiкацiйний код згiдно €ДРПОУ: 

38923476 
Тел.: +38 (044) 337-07-17 

E-mail: gesgroupcoмua@gmail.com, 

~.-;-г--- Олексiй Токарев 

Нацiональний те:хнiчний унiверситет 

Украiни «Киiвський полiтехнiчний i
нститут 

iменi Iгоря Сiкорського» 

Юридична адреса: 

Украi'на, м. Киi'в, 03056, 

проспект Перемоги, буд. 37 

Iдентифiкацiйний код згiдно €ДРПОУ: 

02070921 
Тел.: (044) 2364252 
E-mail: mail@kpi .ua 

,,.,,P::.r-L::,.,,,.;; ~,.._- Юрiй ЯКИМЕНКО 


