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ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ №
20 __року

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені 
Ігоря Сікорського» (далі -  Університет), в особі першого проректора Якименка Юрія 
Івановича, який діє на підставі Доручення № /  від №  42.2010, та Миколаївський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 Миколаївської міської ради Краматорського 
району Донецької області (далі - Миколаївський ЗЗСО №2 ) в особі керівника (директора) 
Лілії КУЛІШ, який/яка діє на підставі Статуту, разом іменовані як Сторони, окремо -  
Сторона, уклали цей договір про співпрацю (далі -  Договір) про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторони керуються взаємною зацікавленістю в спільному розвитку їх наукового та 
інноваційного потенціалу, в тому числі проведенні спільних наукових досліджень.

1.2. Співпраця здійснюється на основі рівноправності, взаємної вигоди, чесного 
ділового партнерства, а також підтримки взаємних ділових контактів.

1.3. Договір не покладає на Сторони жодних майнових і фінансових зобов’язань, а 
також не встановлює жодних обмежень їх самостійності та автономності при здійсненні 
ними своєї статутної діяльності.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є організація партнерства та співпраці Сторін.
2.2. Сторони домовились:

сприяти поглибленій профорієнтаційній роботі серед учнівської молоді; 
брати участь у спільних наукових та інноваційних проектах, спрямованих на 

вирішення актуальних проблем, які становлять спільний інтерес Сторін;
спільно (за згодою) виконувати науково-дослідні роботи у галузі науки і техніки;

-  проводити спільні (за згодою) наукові та освітні заходи;
-  здійснювати обмін інформацією, необхідною для співпраці;

сприяти у пошуку талановитої молоді, схильної до творчої і винахідницької 
діяльності та залучення її до гуртків і наукової роботи на базі провідних кафедр університету 
із залученням науковців та викладачів КПІ ім. Ігоря Сікорського (за згодою);

-  проводити ознайомчі презентації, зустрічі, майстер-класи, екскурсії для 
учнівської молоді;

-  розробити рекомендації щодо вдосконалення профорієнтаційної роботи.

3. ФОРМИ СПІВПРАЦІ

3.1. Співпраця між Сторонами здійснюється на основі Договору і договорів, що укла
даються між Сторонами на виконання Договору.

3.2. Виконання науково-дослідних робіт, надання освітніх послуг, підвищення 
кваліфікації педагогічного складу тощо визначаються окремими договорами.

4. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

4.1. Розподіл прав інтелектуальної власності, створених в результаті співпраці Сторін 
за Договором, здійснюється в кожному окремому випадку додатковими договорами, що 
укладаються між Сторонами.



5. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

5.1. Сторони можуть вносити за взаємною згодою зміни і доповнення до умов 
Договору.

5.2. Всі зміни та доповнення до умов Договору здійснюються за згодою Сторін в 
письмовій формі шляхом укладання додаткової угоди.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє протягом 
ЬГп'.дтиЛ роїсті?_________ .

Якщо за ЗО календарних днів до строку закінчення дії Договору Сторони письмово не 
повідомлять одна одну про намір розірвати Договір, він вважається автоматично 
продовженим на 1 (один) календарний рік.

6.2. Договір може бути припинено кожною зі Сторін шляхом направлення відповідного 
письмового повідомлення. Дія Договору припиняється через 2 (два) місяці з дати отримання 
письмового повідомлення. ?

6.3. Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної зі Сторін, кожен з 
яких має однакову юридичну силу.

6.4. Відповідальна особа від Університету під час реалізації Договору -  Наталія 
СЕМІНСЬКА; е-таіі: с1пуг@крі.иа; відповідальна особа від Миколаївський ЗЗСО №2 час 
під час реалізації Договору -  Наталія ПОТАПЕНКО е-таіі: пік8сЬоо1_2@икг.пе1, 
контактний телефон 0506195236.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

Університет
Національний технічний університет 
України "Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського"
адреса: Україна, м. Київ, 03056, 
проспект Перемоги, 37 
Ідентифікаційний код СДРПОУ: 02070921 
Тел.: +380 44 236 42 52 
Е-шаіІ: <іпуг@крі.иа

Перший проректор

_______________ Юрій ЯКИМЕНКО

Миколаївський заклад загальної 
середньої освіти І-ІІІ ступенів №2 
Миколаївської міської ради 
Краматорського району Донецької 
області
Адреса: Україна, Донецька область, 
Краматорський район, м. Миколаївка, вул. 
50-річчя Слов'янської ТЕС, 11,
84182
Тел.: (06262)42128


