
УГОДА  

ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

м. Хмельницький 

17 січня 2022 р. 

Хмельницький національний університет (далі Університет) в особі 

ректора Матюха Сергія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту ХНУ, з 

одного боку, ТОВ «Науково-технічна фірма «Інфосервіс» м.Хмельницького 

(далі Підприємство) в особі Павлишина Віталія Вадимовича з другого боку, 

який діє на підставі Статуту, уклали цю угоду про наступне. 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

1.1 Дана угода має за мету визначити умови, результатом реалізації 

яких повинно стати взаємовигідне науково-технічне співробітництво 

Підприємства з Університетом у підготовці висококваліфікованих фахівців з 

комп’ютерних наук. 

1.2 Дана угода визначає загальні взаємовідносини сторін, їхні пр ава та 

зобов’язання.  Угода не передбачає платежів за послуги, визначені 

безпосередньо у тексті Угоди. 

1.3 Додаткові угоди , які визначають конкретні правовідносини  після 

їх прийняття до виконання, є невід’ємною частиною даної угоди.  

 

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

2.1 Сторони зобов’язуються: 

2.1.1 Керуватися у своїй діяльності Конституцією України, діючими 

нормативними актами, що визначають конкретні правовідносини по виконанню 

прийнятих Сторонами зобов’язань.  

2.1.2 Розвивати співробітництво для здійснення цілей, що 

передбачаються Статутами обох Сторін Угоди, маючи за мету отримання 

взаємної користі. 

2.2 Підприємство зобов’язується: 

2.2.1 Надавати за узгодженням з університетом виробничу базу для 

проходження практик та виконання кваліфікаційних робіт студентами  ОП 122-

Комп’ютерні науки Університету. 

2.2.2 Залучати співробітників Підприємства для керівництва 

практиками та кваліфікаційними роботами студентів ОП 122-Комп’ютерні 

науки.  



2.2.3  Залучати студентів до участі у реальних проєктах 

Підприємства з застосуванням сучасних технологій. 

2.2.4  Приймати участь у проведенні профорієнтаційних заходів та 

майстер-класів для студентів ОП 122-Комп’ютерні науки Університету. 

Проводити в Університеті  

2.2.5 За наявності вакансій працевлаштовувати випускників та 

студентів ОП 122-Комп’ютерні науки Університету на Підприємстві. 

2.2.6 Залучати провідних фахівців Підприємства до спільної 

розробки освітніх програм спеціальності «Комп’ютерні науки». 

2.3 Зобов’язання Університету: 

2.3.1 За замовленням Підприємства здійснювати відбір студентів 

для проходження практик та дипломного проєктування на виробничих базах 

Підприємства. 

2.3.2 Залучати співробітників Підприємства для участі у 

викладанні спеціальних дисциплін та у наукових розробках Університету в 

галузі інформаційних технологій. 

2.3.3 Залучення до консультування на постійній основі в галузі 

інформаційних технологій та програмування викладачів Університету Бармака 

О.В., Скрипник Т.К., Пасічник О.А., Петровський С.С., Манзюк Е.А., Багрій 

Р.О. та Мазурець О.В. 

3. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

3.1 Сторони зобов’язуються своєчасно інформувати одна іншу про 

обставини, які заважатимуть у встановлені терміни прийнятих зобов’язань за 

даною Угодою та за укладеними у її розвиток додатковими угодами. 

3.2 Дана Угода може бути змінена за погодженням сторін. 

3.3 Зміни до угоди вносяться у 10-денний термін з дня отримання однією 

з сторін повідомлення від іншої щодо пропозиції про зміну Угоди або 

укладання у її розвиток додаткових угод. 

3.4 Дана угода може бути припинена достроково за погодженням стор ін, 

а також у випадку ліквідації однієї з Сторін, як юридичної особи. 

3.5 Зміна відомчої підпорядкованості, реорганізація, зміна форми 

власності та юридичного статусу кожного з учасників не змінюють обсяг його 

прав та зобов’язань в рамках спільної діяльності та не припиняють їх.  



3.6   Кожна із сторін зобов’язана попередити іншу про неможливість 

виконання своїх зобов’язань за Угодою внаслідок будь-яких надзвичайних 

обставин у 3-денний строк з дня їх виникнення або з отримання інформації  про 

такі обставини. 

3.7 Майнова відповідальність учасників за невиконання зобов’язань за 

даною Угодою встановлюється у рамках та на підставах, передбачених чинним 

законодавством. 

3.8 Взаємовідносини Сторін в рамках спільної діяльності, не 

відрегульованої даною Угодою та додатковими угодами, визначаються 

законодавством України. 

 

4. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ 

4.1 Термін дії Угоди встановлено з дати підписання та діє до моменту, 

доки одна із сторін не виявить бажання розірвати його, попередивши іншу 

сторону за місяць до дати розірвання.  

Угода укладена у 2-х примірниках, по одному примірнику для кожної із 

Сторін. Кожний примірник має однакову юридичну силу. 

 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

Університет: вул. Інститутська, буд.11 м. Хмельницький, Україна, 29016 

 

Підприємство: вул. Зарічанська, буд. 3/2. м. Хмельницький, Україна,   

29017 

 

  


