
Договір № 36
про спільне навчання студентів Національного університету біоресурсІВ І 

природокористування України та надання ін ф о р м а ц ій н о -к о н с у л ь т а ц ій н и х  
послуг у міжкафедральній навчальній лабораторії на базі Малинського

лісотехнічного коледжу

м. Київ 2021р.

Сторона -  1 : Національний університет біоресурсів і
природокористування України, в особі ректора Ніколаєнка Станіслава 
Миколайовича, який діє на підставі Статуту (код неприбутковості-0048), 

Сторона -  2: Малинський лісотехнічний коледж в особі 
директора Іванюка Ігоря Дмитровича, який діє на підставі Статуту, 
надалі разом за текстом даного Договору -  Сторони, уклали даний Договір 
про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Сторони зобов'язуються спільно здійснювати освітню діяльність, 
щодо підготовки фахівців освітнього ступеня „Бакалавр" за 
спеціальностями „Лісове господарство", „Деревообробні та меблеві 
технології" та « Агроінженерія», організації інформаційно-консультаційного 
обслуговування виробничої діяльності, підвищення кваліфікації та 
перепідготовки фахівців і керівників лісогосподарських та 
сільськогосподарський підприємств, впровадження наукових розробок у 
виробництво.

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1.Сторона -  1 зобов’язується:
2.1.1. Здійснювати освітню діяльність щодо підготовки фахівців 
відповідного освітнього ступеня „Бакалавр" у відповідності з вимогами 
чинного законодавства та нормативних документів Кабінету Міністрів 
України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства розвитку 
економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державного агентства 
лісових ресурсів України.
2.1.2. Організувати роботу приймальної комісії щодо набору абітурієнтів на 
заочну форму навчання.
2.1.3. Забезпечувати освітній процес навчально-методичною 
літературою, наскрізними програмами та навчальними планами.
2.1.4. Забезпечувати своєчасне відрядження науково-педагогічних 
працівників до міжкафедральної навчальної лабораторії на базі Малинського 
лісотехнічного коледжу згідно графіка освітнього процесу і за 
необхідності проводити заняття на власній матеріально-технічній базі.

____ —



2.1.5. Залучати науково-педагогічних працівників для проведення 
інформаційно-консультаційного обслуговування лісогосподарських та 
сільськогосподарських підприємств, підвищення кваліфікації та
перепідготовки керівників і спеціалістів лісогосподарської 12. 
сільськогосподарської галузей.
2.1.6. Призначити керівника міжкафедральної навчальної лабораторії на базі 
Малинського лісотехнічного коледжу з числа викладацького складу 
Сторони 2.
2.2. Сторона -  2 зобов'язується:
2.2.1.Створити необхідні умови для організації освітнього процесу :
а) виділити аудиторний фонд (кабінети, лабораторії) для проведення 
занять з студентами та організації інформаційно-консультаційного 
обслуговування підвищення кваліфікації і перепідготовки працівників 
лісогосподарської та сільськогосподарської галузей;
б) забезпечити власним викладацьким складом частину освітнього процесу 
згідно програми та навчально-тематичного плану, затвердженого в 
установленому порядку;
в) разом із науково-педагогічними працівниками Сторони -  1 проводити спільну 
науково-виробничу діяльність та впроваджувати наукові розробки у 
виробництво.

3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Вартість відшкодування витрат стосовно проведення спільного навчання 
Сторонам даного Договору буде здійснюватися у відповідності до кошторису 
вартості навчання підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» за 
відповідними спеціальностями підготовки.
3.2. Плата за навчання та інформаційно-консультаційні послуги здійснюються 
фізичними і юридичними особами на розрахунковий рахунок Сторони -  1 та 
розрахунковий рахунок Сторони -  2 у відповідності до умов укладених 
Договорів на навчання.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШ ЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1. У випадку порушення зобов’язання, що виникає з цього Договору, Сторона 
несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством 
України. Порушенням договору є його невиконання або неналежне виконання, 
тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
4.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося 
не з її вини (умислу чи необережності).
4.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення 
умов Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо 
належного виконання умов цього Договору.



5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, 
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.2. Якщо відповідний спір неможливо ВИРІШИТИ ШЛЯХОМ ПЄрСГОВОрІВ, ВІН 
вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю 
такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. ДІЯ ДОГОВОРУ
6.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін, а закінчується 
«31» грудня 2021 р.
6.2. Закінчення строку цього договору не звільняє Сторони від відповідальності 
за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
6.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні 
законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за 
домовленістю Сторін, яка оформляється додатковою угодою до цього Договору.
6.4 Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення 
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не 
передбачено у самій додатковій угоді, в цьому Договорі або у чинному в Україні 
законодавстві.

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1 Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, у 
тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та 
припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків 
недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та 
відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосованими 
до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості.
7.2 Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у 
цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі 
повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик 
настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
7.3 Сторона -1 має право односторонньої відмови від Договору у повному обсязі. 
Про односторонню відмову Сторона -1 повідомляє Сторону -2 письмово.
7.4 Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною 
і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані 
Сторонами та скріплені їх печатками.



7.5 Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та при 
дотримання відповідної термінології української м ови у  двох  автентичних 
примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із 
Сторін.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА-1 
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ 
ІВАІчї: 088201720313211002201016289 
Банк: ДКСУ у м. Київ 
ЄДРПОУ: 00493706

СТОРОНА-2 
Малинський лісотехнічний коледж
с. Гамарня, Малинський район 
Житомирська області 
Р/р иА 148201720314221003201006096 
Банк: ДКСУ у м. Київ 
МФО: 820172 
ЄДРПОУ: 00993930


