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Національний технічний університет «Харківський політехнічний 
інститут», (далі -  Сторона-1), в особі ректора університету Сокола Євгена 
Івановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Військовий інститут 
телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут (далі -  Сторона-2), в 
особі начальника інституту генерал-майора Остапчука Віктора 
Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, (далі 
разом -  Сторони), уклали цей договір (далі -  Договір) про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ

1.1. Предметом Договору є співробітництво у сфері освітньої, навчально- 
методичної, наукової та науково-технічної, психолого-педагогічної, науково- 
експериментальної, організаційної, профорієнтаційної та інших видів діяльності 
в межах повноважень і компетенції кожної зі Сторін.

1.2. У рамках Договору Сторони прогнитимуть будувати свої відносини на 
підставі рівності, партнерства та захисту прав, інтересів кожної зі Сторін, 
створювати режим максимального сприяння, керуючись принципами взаємної 
вигоди, взаємодопомоги, взаємних інтересів, конфіденційності інформації, 
о'фиманої у процесі співробітництва.

2. ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Сторони розвиватимуть співробітництво з таких напрямків діяльності, шо 
належать до їх компетенції:

2.1 Реалізація спільних наукових досліджень чи науково-технічних 
розробок у галузях знань: інформаційні технології, електроніка та 
телекомунікації, освіта (науки про освіту, професійна освіта (за спеціалізаціями).

2.2. Спільне проведення випробувань, експериментів, підготовка наукових 
статей, посібників, монографій, інших видань наукового та методичного 
характеру, спільне розроблення нормативно-технічних документів.

2.3. Обмін інформацією навчального, методичного та науково-технічного 
характеру (документами), а також практичним досвідом співпраці між ІТ- 
індустрією та іншими навчальними закладами, зокрема шодо розвитку 
Мережевої академії Сізсо та інших корпоративних і соціальних проектів з 
напрямків інформаційних систем та технологій, комп'ютерних мереж та 
кібербезпеки.

2.4. Надання одна одній, за необхідності, науково-методичної, 
консультативної та практичної допомоги (у т.ч. шляхом використання наявної



6.2. Сторони зобов’язуються не здійснювати будь-яких дій, які можуть 
спричинити приниження ділової реп}^тації, моральну шкоду, економічні або інші 
збитки будь-якій зі Сторін.

6.3. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 
вирішуватиметься в судовому порядку, визначеному законодавством України.

7. ПРАВА ШТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7.1. Розподіл прав інтелектуальної власності, створених в результаті 
співробітництва Сторін за цією Угодою, здійснюється в кожному окремому 
випадку додатковими договорами, шо укладаються між Сторонами на виконання 
цієї Угоди.

8. ІНШІ УМОВИ

8.1. Сторони гарантують, що цей Договір не порушує права та інтереси 
третіх осіб, а його виконання буде здійснюватися відповідно до вимог чинного 
законодавства України.

8.2. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього 
Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного 
законодавства України.

8.3. Сторони не мають права без попередньої письмової згоди іншої 
Сторони передати третій особі свої права та/або обов’язки (або їх частину) за цим 
Договором.

8.4. Цей Договір не впливає на зобов’язання Сторін за їх договірними 
відносинами з іншими юридичними або фізичними особами.

8.5. Цей Договір може бути змінено, доповнено за взаємною згодою Сторін 
шляхом укладення додаткових угод.

8.6. Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і 
мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані 
Сторонами та скріплені їх печатками.

9. ТЕРМШ ДІЇ ДОГОВОРУ

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими 
представниками Сторін.

9.2. Договір укладено на 5 (п’ять) років.
9.3. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку припинити дію 

Договору з обов’язковим письмовим повідомленням іншої Сторони в разі, якщо 
одна зі Сторін:

не виконує своїх зобов’язань за Договором і протягом тридцяти днів після 
одержання письмового попередження не приступила до їх виконання;

припинила своє існування.
Договір також може бути розірваний за взаємної згодою Сторін.



9.4. У разі припинення діяльності однієї зі Сторін умови виконання іншою 
Стороною своїх зобов’язань за цим Договором визначаються законодавством 
України.

9.5. Припинення дії Договору не впливає на права та обов’язки, прийняті 
Сторонами за іншими договорами.

9.6. Строк дії Договору може бути продовжений Сторонами шляхом 
підписання додаткової угоди про пролонгацію дії Договору не пізніше ніж за З 
(три) місяці до закінчення строку дії Договору.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

10.1. Жодна зі Сторін не буде відповідати за невчасне або неповне 
виконання своїх зобов’язань за Договором, у тому числі, за будь-яке інше 
невиконання робіт, передбачених Договором, якщо це викликано форс- 
мажорними обставинами (настання обставин непереборної сили техногенного, 
природного, воєнного та соціально-політичного характеру, включаючи стихійне 
лихо, пожежі, військові дії, ембарго, заборонні заходи вищих законодавчих або 
виконавчих органів державної влади, видання актів органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування), що виникли після укладання Договору та які 
Сторони не могли передбачити або запобігти їм прийнятними заходами, якщо ці 
обставини вплинули на виконання ними своїх зобов’язань за Договором. У 
цьому випадку термін виконання зобов’язань за Договором змінюється за 
взаємною згодою, про що Сторони укладають додаткову угоду.

10.2. При настанні форс-мажорних обставин Сторона, якій ці обставини 
заважають виконати свої зобов’язання, повинна не пізніше 20 (двадцяти) 
робочих днів, письмово повідомити іншу Сторону про факт настання форс- 
мажору і коротко описати форс-мажорні обставини, що настали. 
Підтвердженням факту настання форс-мажорних обставин є довідка Торгово- 
промислової палати України або іншого уповноваженого органу державної 
влади чи місцевого самоврядування.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини продовжуються понад 
12 (дванадцять) місяців, то Сторони можуть прийняти рішення щодо припинення 
дії Договору, про що укладається додаткова угода.

11. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ

11.1. Уся надана Сторонами технічна та інша інформація, пов’язана з 
виконанням Договору, буде вважатися конфіденційною, якщо інше (у 
конкретному випадку) не буде обумовлено додатково.

11.2. Конфіденційна інформація, надана однією зі Сторін іншій Стороні, не 
може бути передана третій стороні у будь-якому вигляді (в друкованому, 
рукописному, на магнітному або іншому носії) без попередньої письмової згоди 
Сторони, яка надала цю інформацію, за винятком випадків, передбачених 
законодавством України.

11.3. Конфіденційна інформація при її внутрішньому використанні 
охороняється відповідно до внутрішніх норм і правил, прийнятих у відповідної



Сторони. Сторона, яка отримала конфіденційну інформацію, вживає до неї такі 
ж заходи безпеки, які вона вживає при користуванні власною конфіденційною 
інформацією для запобігання її розголошенню, поширенню та опублікуванню. 
Кожна зі Сторін зобов’язана забезпечити недоступність інформації для 
співробітників, шо не потребують її для виконання робіт за цим Договором.

11.4. Конфіденційна інформація має надаватися співробітникам Сторін 
тільки в тій частині та в тому обсязі, які дійсно необхідні для роботи за цим 
Договором.

11.5. Після завершення робіт, для проведення яких була надана 
конфіденційна інформація, Сторона, яка одержала (далі -  Сторона-одержувач), 
зобов’язана повернути Стороні, яка передала (далі -  Сторона-джерело), всі носії 
цієї інформації, за винятком однієї копії, що може бути залучена до справи. 
Використання конфіденційної інформації не повинно шкодити інтересам Сторін 
та здійснюється виключно з дотриманням вимог законодавства України.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених 
ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій 
формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну.

12.2. Цей Договір складено українською мовою у двох автентичних 
примірниках (по одному для кожної зі Сторін), які мають однакову юридичну 
силу.

13. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
Сторона 1: Сторона 2:

Національний технічний університет Військовий інститут телекомунікації
«Харківський політехнічний 
інститут»

61002, м.Харків, вул.Кирпичова, 2

тел. +380 57 707-66-34

електронна а, 
от5гооі(§к

Ректор Н
університ
політехніч

та інформатизації імені Героїв Крут

01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1 

тел. +38(044)280-59-67 

електронна адреса: уі1;і@уі1:і.ес1и.иа

військового інституту 
^те^ек'ом^^^  ̂ та інформатизації

Євген СОКОЛ р ОСТАПЧУК



матеріально-технічної бази Сторін та залучення їх відповідних фахівців до 
проведення досліджень і випробувань за актуальними напрямами тощо).

2.5. Виконувати заходи академічної мобільності як здобувачів вищої 
освіти, так і наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників.

3. ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
3.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється на основі цього 

Договору та/або додаткових договорів, що укладаються між Сторонами на 
виконання цього Договору.

3.2. Виконання науково-дослідних робіт у галузях передбачених цим 
Договором, їхні терміни і порядок розрахунків між Сторонами визначаються 
окремими договорами.

3.3. Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, 
що здобувають освітні ступені магістра та доктора філософії є: навчання за 
програмами академічної мобільності; наукове стажування, яке може включати 
залучення до виконання наукових проектів Сторона.

3.4. Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають наукову 
ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних 
працівників та інших учасників освітнього процесу, є: участь у спільних 
проектах; викладання; наукове дослідження; наукове стажування; підвищення 
кваліфікації.

4. ІНШІ ВИДИ СПІВРОБІТНИЦТВА
4.1. Сторони, за взаємною домовленістю, сприятимуть заходам, які не 

передбачені цим Договором, але відповідають предмету співробітництва.
4.2. Сторони сприятимуть в публікації наукових статей у друкованих 

виданнях, організації, проведенні та участі в спільних наукових, науково- 
практичних заходах, зокрема: конференціях, семінарах, круглих столах, 
підготовці наукових кадрів тощо.

5. ВИТРАТИ СТОРІН
5.1. Витрати, пов’язані з реалізацією заходів, визначених цим Договором, 

Сторони несуть самостійно на основі взаємності, якщо не буде встановлено 
іншого порядку.

5.2. Даний Договір не накладає на Сторони фінансових зобов’язань і не 
передбачає будь-яких взаємних розрахунків у фінансовій або матеріальній 
формі. У разі необхідності, питання щодо обсягу, вартості та порядку оплати 
взаємних послуг, які будуть надаватися Сторонами, визначатимуться при 
підписанні окремих договорів з конкретної тематики та послуг.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. у  разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або використання 
положень Договору, Сторони розв’язуватимуть їх шляхом переговорів та 
консультацій.


