
ДОГОВIР № lijooo~,0,1/4'/',;0, o,t/9~/щ:<1 
про партнерство та спiвробiп1ицт~о 

7 7 

м . Киi'в 
0 ./, / t?, 20 ,l. I року 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Курс-Орбiтал» (скорочено - ТОВ 

«КУРС-ОРБП АЛ») (далi Сторона 1), в особi директора Бабiково'i Катерини 

Олександрiвни , яка дi€ на пiдставi Статуту, з однi6 сторони , та Нацiональний технiчний 

уиiверситет Укра'iни «Ки'iвський полiтехнiчний iнститут iменi lгоря Сiкорського» 

(скорочено - КПI iм . Iгоря Сiкорського) (далi - Сторона 2), в особi першого проректора 

Якимеика IOpiя Iвановича, який дi € на пiдставi Доручення № 1 вiд 18.12.2020, з iнwoi' 

сторони , в подальшому разом - Сторони, окремо - Сторона, уклали цей договiр про 

партнерство та спiвробiтництво (далi - Договiр) про наступне. 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом Договору € 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 вакансii', 

стажування) в Сторонi 1 /Сторонi2, за умови попереднього погодження формату 

розповсюдження таких iнформацiйних матерiалiв зi Стороною 1/Стороною2 у порядку, 

визначеному п.2.2. Договору; 

2.1.2. надання Стороною I пiдтримки Сторонi2 в порядку та на умовах, визначених 

Стороною! за погодженням зi Стороною2 та у поряд
ку , визначеному п . 2 . 2. Договору; 

2.1.3. органiзацiя Стороною2 спiльно з i Стороною 1 /й 

представниками/консультантами/спецiалiстами освiтнiх заходiв (сем iнарiв , тренiнriв , 

майстер-класiв тоща) у порядку та на умовах, визначених та оформлених згiдно з вимоrами 

п.2.2 . Договору; 

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

пов ' язаних з дiяльнiстю Сторониl, за замовленням Стор
ониl, у порядку, вrrзначеному п .2.2. 

Договору; 

2.1.5. участь викладачiв та здобувачiв вищоi' освiти Сторони2
 в науково-досл iдницьких 

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, розр
облених з урахуванням спiльних 

iнтересiв Сторiн , зокрема розробцi та оновленнi освiтнiх програм Сторон
и2 за всiма рiвнями 

вищоi· освiти (за сумiжною/сумiжними з напрямком дiяльностi Строни 1 

спецiальнiстю/спецiальностями), впровадженнi дуально
i' освiти тоща ; 

2.1.7. пiдтримка та участь Сторони 1 в публiчних заходах, що органiзовуються Стороною2 , а 

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

досл iдницькоi' дiяльностi Сторони2, У порядку, визначеному п.2.2. Дог
овору; 

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

спрямованих на популяризацiю Сторониl та Сторони2 ; 

2.1.9. забезпечення пiдтримкою Сторони I окремих здобувачiв вищоi' освiти Сторони
2 (за 

зrодою) у встановленому чинним законодавством поряд
ку ; 

2.1.1 О. участь Сторони I в соцiологiчних опитуваннях Сторони2 та визначення мiсця 

Сторони2 в рейтингу унiверситетiв свiту; 

2.1.11. сприяння Стороною I в opraнiзaцii' i проведеннi всiх видiв практики , стажувань 

здобувачiв вищоi' освiти та науково-педагогiчних працiвник
iв Сторони2 ; 

2.1.12 . сприяння Стороною! працевлаштуванню випускникiв Сторони2 та надання 

iнформацi'r' щодо i'x подальшого кар ' срного зростання ; 



2.1.13 . виконання Стороною2 науково-дослiдних, дослiдно-конструкторських та iнших видi~ 
наукових робiт (надання науково-технiчних послуr) за замовленням Сторони 1 на основ~ 
додатково укладених доrоворiв . . . . 
2. 1.14. iншi форми спiвпрацi , про якi може бути досяrнута взаЕ:м на домовлен1сть в1дпов1дно 

до чинного законодавства, що оформлюЕ:ться у порядку , визначеному п.2 .2 . ~оговору. 
2.2. Визначення порядку реал iзац i ·i напрямiв , зазначених у пункт~ 2.1 Договору, 
вiдбувапься на пiдставi окремих доrоворiв . . . . . 
2.3 . Жодна умова в Договорi не повинна тлумачитись як сшльна д1яльюсть м 1ж 

Сторонами та як будь-яка iнша форма договору, яка поклада€ на Сторони будь-якi майнов i. 
фiнансовi та iнwi зобов ' язання. 

3. Принципи спiвпрацi 

3.1. Сторони спiвпрацюють в напрямах , визначених Договором . 
3.2. Сторони дiють у межах чинного законодавства, зберirають конфiденцiйнiсть iнформ ацi'i, 
службову таЕ:мницю щодо вiдомостей , отриманих в процесi спiвпрацi , та якi можуть бути 
переданi третiй особi тiльки за письмовою зrодою Сторони , яка визнала 'ix такими , що мають 

та€мний чи конфiденцiйний характер. 
3.3. Сторони комплексно використовують можливостi i засоби при виконаннi 
вза€мопов'язаних завдань у межах сво6 компетенцi'i, наданих прав i обов'язкiв, взасмно i 
своЕ:часно обмiнюються iнформацi€ю з питань спiвпрацi. 

3.4. Сторони, що домовляються, зобов'язуються спiвпрацювати на умовах рiвноправноrо 
партнерства, створюючи сприятливi умови для спiвпрацi . 

3.5. Договiр не впливас на зобов'язання Сторiн за 'ix доrовiрними вiдносинами з 

юридичними, фiзичними особами та фiзичними особами -пiдпри€мцями . 

3.6. Питания , проблеми i розбiжностi, якi можуть виникнути у процесi спiвпрацi , Сторони 

зобов'язуються вирiшувати шляхом вза€мних конструктивних переrоворiв, з урахуванням 

iнтересiв Сторiн. 

3.7. Сторони дають зrоду на використання наймену вання , торговельно·i марки , символiки 

тощо одне одного пiд час проведения заходiв з метою популяризацi·i Сторiн, по п ередньо 

узгодивши . 

4. Строк дi'i Договору 

4.1. Доrовiр набира€ чинносп з дати його пiдписання Сторонами i дi€ протягом п ' яти 

рокiв. 

4.2. Сторони можуть продовжити строк дi'i Договору за взаЕ:мною зrодою шляхом 
укладення додатково'i угоди до Договору. 

4.3. Договiр може бути достроково розiрвано за поrодженням Сторiн. 

4.4. Кожна зi Сторiн може розiрвати Договiр в односторонньому порядку, шляхом 
письмового повiдомлення iншо'i Сторони не менше, нiж за 30 календарних дн iв до бажано'i 
дати. 

5. Iншi умови 

5.1. Конкретнi форми та види спiвпрацi на реалiзацiю Договору будуть визначатися та 
реrулюватися окремими договорами Сторiн. 

5.2. Договiр не поклада€ на Сторони жодних фiнансових зобов'язань. Сторони 
розгл~дають Договiр як угоду про намiри, що не призводить юридичних та фiнансових 
зобов язань для будь-кого з них. 
5 .з . Стор?vни пiдтверджують, що здiйснюють свою дiяльнiсть вiдповiдно до норм 
антикорупц1иного законодавства Укра'iни . Сторони зобов'язуються у зв ' яз · 
виконання До · б . ку з 1 для 

говору не_~чиня:ги I не рати участ1 у вчиненнi корупцiйних правопорушень та 
не вчиняти жодних щи яю можуть пр .. , извести до порушення норм антикорупцiйного 
законодавства Укршн_и , У тому числi : прямо або опосередковано не надавати/ 
пропонувати/давати общянку надати неп · 

равом1рну вигоду будь-яким службовим/посадовим 



особам. а також не уповноважувати 11 а виконання таких дiй iнших осiб , з метою схил ити 

службових/посадових осiб до протиправноrо використання наданих 'iм повноважень чи 

п ов' я заних з ними можливостей . Кожна зi Сторiн мае: право в односторонньому порядку 

розiрвати Доrовiр, якщо е: достатнi пiдстави вважати, що iнша Сторона порушила або мае: 

намiр порушити антикорупцiйне законодавство Украi"ни . 

5.4. Сторони повиннi дотримуватись всiх вимог чинного законо
давства щодо захисту 

п ерсональних 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 

вимоr чинного законодавства про захист персональних даних
 та забезпечують захист uих 

даних вiдповiдно до вимоr такого законодавства. 

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

оформлюються додатковими угодами до Договору та пiдписуються уповноваженими 

представниками Сторiн i становитимуть невiд'е:мну частину Договору. 

5.6. При peopraнiзaцii" однiе:У зi Сторiн , у разi наявностi правонаступника, ·11 права та 

обо в'я зки , п ередбачен i Договором , за поrодженням Сторiн , передаються правонаступнику. 

5.7. Доrовiр складений у двох примiрниках украi"нською мовою, якi мають однакову 

юридичну силу i зберiгаються по одному у кожноi" Сторони . 

5.8. Вiдповiдальна особа вiд Сторони 2 пiд час реалiзацii" Договору - Вовк О.О.; e-mail: 

oksanavovk76@gmail .com, rabota.kpi@gmail.com; вiдповiдальна особа вiд Сторони 1 час пiд час 

peaлiзauii" Договору - Бабiкова К .О . e-mail: baЬikova . kateryna@gmail .com , контактний телефон -

+ 380976489242. 

Сторона1 

6. Мiсцезнаходження та реквiзити Сторiн 
Сторона2 

ТОВ "КУРС-ОРБIТ АЛ" 

Юридична адреса: 

Украi"на, м. Ки'iв , 02099, 
вул . Бориспiльська, буд . 9 
р/р U А 703 806340000026009194475001 

в ПуА Т «АКОРДБАНК» в м. Ки е:вi 
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Нацiоналышй технiчний унiверситет 

Украi'ни «Киi'вський полiтехнiчний iнститут 

iменi Iropя Сiкорськоrо» 

Юридична адреса: 

Украi"на, м. Киi"в , 03056, 
проспект Перемоги , буд. 37 
lдентифiкацiйний код згiдно €ДРПОУ : 

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