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що діє на підставі О ^ д ^ л ^ а ^ , далі - СТРОНА 1, з однієї сторони, 
та Харківський національний автомобільно-дорожній університет в особі 
ректора Туренко Анатолія Миколайовича, який діє на підставі Статуту далі 
- СТОРОНА 2, з іншого боку, за текстом договору пойменовані -
СТОРОНИ. 

1. Предмет договору 

1.1. СТОРОНИ, відповідно до своїх Статутів та законодавства, на основі 
рівноправності і взаємної вигоди домовились співпрацювати для 
задоволення потреб розвитку науки, освіти та виробництва. 

1.2. СТОРОНИ домовились про співробітництво у сфері проходження 
практики та стажування на базі виробництва СТОРОНИ 1 для підготовки 
фахівців. 

2. Обов'язки сторін 

2.1. СТОРОНА 1 проводить стажування викладачів СТОРОНИ 2 для 
підготовки кадрів вищої кваліфікації. СТОРОНАМИ додатково 
узгоджуються строки проведення запланованого стажування. 

2.2. СТОРОНИ проводять роботу по організації наукових досліджень та 
міжнародних проектів, розвивають та підтримують прямі контакти між 
СТОРОНАМИ. 

2.3. СТОРОНА 1 на базі свого виробництва проводить практику студентів 
СТОРОНИ 2. Строки проведення та вид практики (переддипломна, 
виробнича та інші) додатково узгоджуються СТОРОНАМИ. 

2.4. СТОРОНИ проводять роботу зі здійснення ними спільних наукових, 
методичних, практичних конференцій, семінарів із залученням фахівців з 
інших організацій. 

2.5. СТОРОНИ здійснюють обмін науковою та технічною інформацією. 



2.6. СТОРОНИ співпрацюють у вирішенні питань з розвитку та оновлення 
матеріально-технічної та навчальної бази СТОРОНИ 2. 

2.7. СТОРОНИ співпрацюють в сфері популяризації освіти за 
спеціальностями з урахуванням потреб підготовки фахівців за напрямками 
господарської діяльності СТОРОНИ 1 відповідно до Додатку 1. 

3. Комунікація. Представники сторін 

3.1. Комунікація між СТОРОНАМИ здійснюється у письмовій або 
електронній формі. 

3.2. СТОРОНИ призначають відповідальних представників, про що 
додатково повідомляється кожній СТОРОНІ даного договору на зазначену 
нею адресу. 

4. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання 
зобов'язань 

4.1. СТОРОНИ докладають всіх зусиль для забезпечення виконання умов, 
визначених цим Договором. У разі невиконання або неналежного виконання 
умов Договору СТОРОНИ вирішують всі спірні питання в порядку 
проведення переговорів. 

4.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором 
СТОРОНИ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

5. Строк дії договору 

5.1. Строк дії Договору становить п'ять років з моменту його підписання. 

5.2.Строк дії Договору припиняється за згодою СТОРІН. 

5.3. Якщо жодна із СТОРІН за ЗО (тридцять) днів до закінчення строку 
Договору, не повідомила про припинення його дії чи зміну умов, цей Договір 
вважається пролонгованим на той же строк, на таких самих умовах. 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні, якщо вони оформлені 
письмово і підписані уповноваженими особами СТОРІН. 

6.2. Договір набуває чинності з дати його підписання СТОРОНАМИ. 

6.3. Договір укладений українською мовою у двох примірниках, які мають 
однакову юридичну силу. 

6.4. СТОРОНИ повинні дотримуватись всіх вимог чинного законодавства 
щодо захисту персональних даних та належним чином виконувати всі 
зобов'язання, що передбачені таким законодавством та які 
виникають/можуть виникнути у зв'язку з виконанням цього Договору. 
СТОРОНИ засвідчують та гарантують, що вони обробляють персональні 



дані відповідно до вимог чинного законодавства про захист персональних 
даних та забезпечують захист цих даних відповідно до вимог такого 
законодавства. 

6.5. СТОРОНИ підтверджують, що здійснюють свою діяльність відповідно 
до норм чинного антикорупційного законодавства України та зобов'язуються 
у зв'язку з виконанням цього Договору не вчиняти і не брати участі у 
вчиненні корупційних правопорушень та не вчиняти жодних дій , які можуть 
призвести до порушення норм антикорупційного законодавства, у тому 
числі: прямо або опосередковано не надавати/пропонувати/давати обіцянку 
надати неправомірну вигоду буд-яким службовим/посадовим особам, а також 
не уповноважувати на виконання таких дій інших осіб, з метою схилити 
службових/посадових осіб до протиправного використання наданих їм 
повноважень чи пов'язаних з ними можливостей. 

7. Юридичні адреси та підписи сторін 

Сторона 2 
ХНАДУ 

Сторона 1 

61002, м. Харків, 
вул. Ярослава Мудрого, 25 
тел. (057) 707-37-89, 
Код ЄДРПОУ 02071168, 
Р/р 31250231103658 
Держказначейська служба України, 
м.Київ 
МФО 820172 
ІПН №020711620319 
УЧ • _ 1 Г ТТТЛ І Г . Л П ' Т / ' / ' л п л 

Адреса: fy0Cait »ц. 

Код ЄДРПОУ o a l l ^ Q C 
Р/р О А GO 3<ГМ ^ 

Ч̂  Ходіте', W i i i ^ гУт) 
МФО £310(1 
Свідоцтво платника ПДВ №/f&pL€2>N5X>fco£ 



ДО договору № ' від 

Потреба СТОРОНИ 1 в фахівцях, яких готує 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет по рокам випуску 

№ 
пп Спеціальність/рік 2019 2020 2021 2022 2023 

1 Автомобільний транспорт 
2 Професійна освіта 

(Транспорт) і 1 і і і 
3 Професійна освіта 

(Метрологія, стандартизація та сертифікація) / і і і і 
4 Міжнародні економічні відносини 
5 Економіка 
6 Підприємство, торгівля та біржова діяльність 
7 Облік та оподаткування 
8 Менеджмент 
9 Логістичний менеджмент 
10 Екологія 
11 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 

(Комп'ютерні науки) 
12 Комп'ютерні науки та інформаційні технології 

(Комп'ютерні системи управління рухомими об'єктами) 
13 Інженерія програмного забезпечення 
14 Прикладна механіка 
15 Матеріалознавство 
16 Енергетичне машинобудування 
17 Галузеве машинобудування 

(Колісні та гусеничні транспортні засоби) 
18 Галузеве машинобудування 

(Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні 
машини і обладнання) 

19 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 
20 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(Автоматизоване управління технологічними процесами) 
21 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 

(Автоматика та автоматизація на транспорті) 
22 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 
23 Будівництво та цивільна інженерія 

(Автомобільні дороги і аеродроми) 
24 Будівництво та цивільна інженерія 

(Мости і транспортні тунелі) 
25 Геодезія та землеустрій 
26 Транспортні технології 

(Організація перевезень і управління на транспорті 
(автомобільному)) 

27 Транспортні технології 
(Транспортні системи) 

28 Транспортні технології 
(Організація і регулювання дорожнього руху) 


