
ДОГОВІР №_____
про співробітництво Національної металургійної академії України та

___________________________________________

Дніпро “___”_________ 20__ р.

Національна металургійна академія України, іменована надалі
«НМетАУ», в особі ректора Величка Олександра Григоровича, діючого на
підставі Статуту НМетАУ, з одного боку, та
___________________________, іменований надалі «__________», в особі
___________ (посада) ____________

______________________ (ПІБ підписувача повністю), діючого на підставі
_______________ (документ, на підставі якого діє підписувач), з іншого боку, які
разом іменуються Сторонами, розуміючи важливість співпраці, керуючись
прагненням до взаємовигідних відносин співробітництва та партнерства,
дотримуючись вимог чинного законодавства, розробили керівні засади
співпраці та уклали між собою цей Договір про наступне:

1. Предмет договору
Предметом цього договору є співпраця Сторін у галузі розвитку

інформаційних, наукових та соціальних зв’язків між НМетАУ та ________.

2. Принципи співробітництва
2.1. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов’язання

співпрацювати за напрямками, визначеними п. 1 цього Договору з метою
реалізації загальних інтересів та досягнення спільних цілей.

2.2. У процесі досягнення поставлених цілей і реалізації загальних
інтересів Сторони зобов’язуються будувати свої взаємовідносини на основі
чесного, добровільного і добросовісного партнерства, а також захисту
інтересів один одного.

2.3. Конкретні види і форми співробітництва Сторін, а також можливе
залучення ресурсів для досягнення спільних цілей і реалізації спільних
інтересів оговорюються Сторонами окремо шляхом укладання відповідних
договорів та угод.

2.4. Сторони оперативно і комплексно використовують можливості,



сили і засоби при виконанні взаємопов’язаних завдань у межах своєї
компетенції, наданих прав і обов’язків, взаємно та своєчасно обмінюються
інформацією з питань співпраці.

2.5. Сторони діють у рамках і суворо дотримуються чинного
законодавства України, додержуються конфіденційності стосовно
інформації, отриманої в процесі співпраці (матеріали, інформація, тощо, які
одержані відповідно до цього Договору, можуть бути передані третій стороні
тільки за письмовою згодою Сторони, яка визнала їх такими, що мають
таємний чи конфіденційний характер).

2.6. Цей Договір не впливає на зобов’язання Сторін за їх договірними
стосунками з іншими юридичними та фізичними особами.

2.7. Всі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути в
процесі співпраці, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних
конструктивних переговорів, з урахуванням інтересів обох Сторін і мети
цього Договору.

2.8. Сторони засвідчують той факт, що цей договір не є попереднім
договором у розумінні ст. 635 Цивільного кодексу України і ст. 182
Господарського кодексу України та не покладає на Сторони ніяких
юридичних зобов’язань стосовно укладення в майбутньому будь-яких
договорів.

3. Обов’язки Сторін
3.1. НМетАУ зобов'язується забезпечувати:
3.1.1. Організацію належних умов для співпраці з ___________ з

моменту набрання цим Договором чинності.
3.1.2. Обмін інформацією щодо започаткування наукових проектів за

тематикою, яка є актуальною для Сторін.
3.1.3. Організацію стажування та підвищення кваліфікації

працівників ______________.

3.2. ______________ зобов’язується забезпечувати:
3.2.1. Організацію належних умов для співпраці з ___________ з

моменту набрання цим Договором чинності.
3.2.2. Організацію стажування викладачів, докторантів та аспірантів

НМеАУ.
3.2.3. Організацію прохоження практики студентами НМетАУ та її

інформаційне забезпечення.



4. Строк дії договору
4.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання

Сторонами і діє до 31 грудня _____ року.
4.2. За відсутності письмово висловлених заперечень з боку Сторін

термін дії Договору автоматично продовжується на наступний календарний
рік.

або
За домовленістю Сторін термін дії Договору може бути продовжений

на визначений ними строк.

5. Інші умови
5.1. За погодженням Сторін до цього договору можуть бути внесені

зміни та доповнення, які оформлюються в письмовій формі та підписуються
уповноваженими представниками обох Сторін і надалі становитимуть
невід’ємну частину цього Договору.

5.2. При реорганізації чи перейменуванні однієї з Сторін її права та
обов’язки, передбачені цим Договором, за погодженням Сторін, передаються
правонаступнику.

5.3. Фінансові взаємовідносини, що виникають в результаті реалізації
пунктів 3.1.3 та 3.2.1 обумовлюються додатковими угодами.

Договір складено в двох примірниках українською мовою, які мають
однакову юридичну силу і зберігаються по одному у кожної Сторони.



6. Юридичні адреси Сторін

Національна металургійна
академія України

49600, м. Дніпро,
пр. Гагаріна, 4,
тел. (056) 745-31-56
р/р 35221254016724 у
Держказначейській службі
України, м. Київ
МФО 820172
ОКПО 02070766
Інд. податок № 020707604630
Свідоцтво №04169160

За

________

М.П.

За Національну металургійну
академію України

Ректор __________ О.Г. Величко

М.П.
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