
ДОГОВІР № .,,1- - О 2....

про співробітництво та забезпечення проходження практики студентів 

між Кременчуцьким національним університетом 

імені Михайла Остроградського 

та ІП1 Рекламно-виробнича компанія «Оріон-Експрес» 

від от.t-. о 2..' 2019 р.

Кременчуцький національний університет імені Михайла 

Остроградського в особі першого проректора Никифорова Володимира 
Валентиновича, що діє на підставі довіреності №32-10/1450 від 20.12.2018 р. 
з одного боку та ІП1 Рекламно-виробнича компанія «Оріон-Експрес» в особі 
комерційного директора Булгакової Тетяни Михайлівни, що діє на підставі 
Статуту (далі СТОРОНИ) укладають цей договір про таке: 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

СТОРОНИ домовляються спільно діяти з метою об'єднання зусиль у 
галузі навчально-наукової діяльності, проведення спільних заходів, обміну 
досвідом в сфері інформаційних технологій, впровадженні інноваційних 
технологій розвитку, розвиток взаємин у культурологічній та соціальній 
сферах та спільна реалізація проектів у сфері надання сучасних освпюх 

. . 
послуг, проведення сшльних навчально-виховних заход1в. 

2 ФОРМИ СШВРОБІТНИЦТВА 

2.1 Сторони домовляються спільно діяти на засадах взаємно� вигоди та 
інтересів кожної зі Сторін цього ДОГОВОРУ. 
2.2 Сторони обмінюються наявною у їхньому розпорядженні науковою 
інформацією щодо усіх аспектів взаємного інтересу, проводять спільні 
консультацн, науково-практичні семінари, конференції, майстер-класи, 
профорієнтаційні заходи, встановлюють наукові зв'язки із третіми особами та 
інформують один одного про результати подібних контактів. 
2.3 Підготовка та розробка медіаконтенту, видання спільних наукових 
публікацій, монографій, підручників, навчальних посібників тощо. 
2.4 Організація та реалізація спільних наукових заходів: системних 
досшджень, треюнпв, конференцій, семшарш, вебінарів, воркшошв, 
стартапів, мастеркласів, круглих столів, панельних дискусій та ін. 



3 ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Проведення наукових (статистичних, маркетингових тощо) досліджень, 

створення медіаконтенту за напрямами, які визначаються і затверджуються 

СТОРОНАМИ спільним тематичним планом досліджень. 

3.2 Залучення спеціалістів ПП РВК «Оріон-Експрес» для роботи у складі 

екзаменаційних комісій і задля рецензування магістерських робіт (відповідно 

до положення) для відбору найкращих студентів для подальшого 

працевлаштування.  

3.3 Надання можливості проходження студентами КрНУ виробничої та 

переддипломної практики в ПП РВК «Оріон-Експрес», у тому числі на 

безоплатній основі. 

3.4 Надання можливості проведення екскурсій та забезпечення супроводу на 

території однієї із СТОРІН. 

3.5 Інформування про наукові досягнення та результати, отримані за 

напрямами наукової діяльності, у розвитку яких є взаємна зацікавленість. 

3.6 Сприяння участі своїх співробітників у наукових конференціях та 

публікаціях результатів наукових досліджень у збірниках наукових праць, які 

видаються СТОРОНАМИ. 

3.7 Організація усіх вищезазначених заходів за попередньою домовленістю 

СТОРІН на підставі підписання узгоджених тематичних планів. 

3.8 Інші види взаємовигідної діяльності виконуються СТОРОНАМИ на 

підставі додаткових угод. 

4 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

4.1 СТОРОНИ несуть відповідальність за невиконання або неналежне 

виконання умов Договору у межах прийняття обов’язків у порядку, 

встановленому чинним законодавством. 

4.2 Спірні питання вирішуються шляхом їх узгодження та укладання 

додаткових угод між СТОРОНАМИ. 

5 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1 Договір вступає в силу з дня його підписання обома СТОРОНАМИ і діє 

постійно. 

5.2 Договір може бути розірваний за взаємною згодою СТОРІН або за 

ініціативи однієї зі СТОРІН із обов’язковим повідомленням іншої, не пізніше 

ніж за один місяць до розірвання Договору. 

5.3 Договір укладено у 2-х примірниках, кожен з яких має однакову 

юридичну силу, підписується СТОРОНАМИ і зберігається по одному 

примірнику у кожної СТОРОНИ. 



6 ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1 Сторони у своїй діяльності керуються Законами України «Про вищу освіту» 

та «Про наукову і науково-технічну діяльність», Указом Президента України 

«Про національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», 

Статутами СТОРІН, цим Договором та іншими нормативними документами. 

Усі питання, пов’язані з виконанням Договору, вирішуються СТОРОНАМИ 

відповідно до чинного законодавства. 

6.2 Договір не впливає на обов’язки сторін щодо інших діючих чи майбутніх 

договорів, а також на взаємовідносини з третіми СТОРОНАМИ.

6.3 Усі зміни та доповнення до цього Договору є дійсними, якщо їх оформлено 

у письмовій формі та підписано СТОРОНАМИ. 

7 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

ПП Рекламно-виробнича 

компанія «Оріон-Експрес» 

Ідент. код за ЄДРПОУ 

24395552 вул. Троїцька, 61/52, 

м. Кременчук, 39600 

тел.: +380 5367 96796 

e-mail: hello@faeton.com.ua 

Т.М. Булгакова 

Кременчуцький національний 

університет імені Михайла 

Остроградського 

Ідент. код за ЄДРПОУ 05385631 

вул. Першотравнева, 20, 

м. Кременчук, 39600 

тел.: (05366) 3-62-17 

факс: (05366) 3-60-00 

e-mail: nich@kdu.edu.ua 

веб-сторінка: www.kdu.edu.ua 

Комерційний директор ПП Рекламно-

виробничої компанії «Оріон-Експрес» 

tel:+380536798070
tel:+380536798070



