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Київський національний університет будівництва і архітектури, що
надає освітньо-наукові послуги (надалі називається - Університет) в особі
ректора Кулікова Петра Мусійовича, діючого на підставі Статуту
Університету, з однієї сторони, та Інститутом магнетизму Національної
академії наук України та Міністерства освіти і науки України в особі
директора Інституту магнетизму Національної академії наук України та
Міністерства освіти і науки України Горобця Юрія Івановича, діючого на
підставі Статуту Інституту з іншої сторони (разом надалі називаються -
Сторони ), уклали цей Договір про таке.

1.Предмет Договору
Метою співробітництва вказаних Сторін є піднесення якості їх

науково-дослідної роботи до кращих зразків світового рівня та світового
визнання, а також поєднання зусиль для підготовки

1.1 .

наукового
висококваліфікованих фахівців, науковців, максимально адаптованих до
зростаючих ринкових вимог сучасного виробництв, інновацій та наукових
досліджень. Формування ідеології, конкретних тем пошукових та науково-
дослідних робіт з підвищення енергоресурсо- та екологічної ефективності
систем життєзабезпечення на взаємовигідній основі.
1.2. Завданнями даного Договору є таке:
- взаємне інформування Сторін про публічні заходи щодо досягнення мети

згідно пункту 1.1 даного Договору;
- планування і організація сумісних заходів Сторін, а також на правах

співорганізаторів щодо досягнення мети згідно пункту 1.1 даного Договору;
- сумісне генерування ідей, у тому числі на основі результатів наукових

досліджень, і поетапне їх втілення від протоколу намірів, завдань, до
практичної реалізації згідно пункту 1.1 даного Договору;
- сумісне формування вимог, згідно існуючих і перспективних запитів

науки, до якості знань, умінь і практичних навиків виконання наукових
досліджень випускників Університету, сприяння їх працевлаштуванню та
здійснення зворотного (від працедавця) моніторингу рівня підготовки
фахівця, науковця;
- сприяння цільовій підготовці, перепідготовці фахівців, науковців від

пошуку працедавців, формування навчальних планів, програм, матеріально-
технічного забезпечення до якісних знань, умінь і практичних навиків
випускника та його працевлаштування;

залучення Сторін до розроблення та впровадження проектів
нормативних, методичних та інструктивних документів;
- робота Сторін при розробці та впровадженні наукових, інвестиційних

проектів, стартапів, науково-технологічних парків, тощо.



2.3обов’язання Сторін
2.1. Університет бере на себе зобов’язання:
- планувати і організовувати проведення заходів (засідання, наради,

конференції , виставки, семінари і т.д.) із залученням представників
Інституту, за напрямом систем життєзабезпечення брати участь у
відповідних заходах інституту, або сумісних заходах Сторін;

- надавати третім особам, за посередницької участі Інституту, усі види і
форми освітньо-наукових послуг, що максимально відповідають сучасному
виробництву, інноваційним технологіям і науковим дослідженням;

- проводити цільову підготовку, перепідготовку конкретного фахівця для
конкретного працедавця за посередницької участі Інституту;

- виконувати наукові дослідження, брати участь у інвестиційних проектах
з реконструкції систем життєзабезпечення за посередницької участі
Інституту, і поетапно вести роботи до їх практичної реалізації ;

- запитувати і одержувати необхідну інформацію та матеріали від
Інституту та надавати Інституту нормативно-методичну підтримку для
виконання умов даного Договору;

- оприлюднювати результати співробітництва Сторін в засобах масової
інформації та на офіційному сайті Університету.
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2.2. Інститут бере на себе зобов'язання:
- планувати і організовувати проведення заходів (засідання, наради,

конференції , виставки, семінари і т.д.) із залученням представників
Університету за напрямом систем життєзабезпечення та брати участь у
відповідних заходах Університету, або сумісних заходах Сторін;
- опосередковано знаходити замовників освітньо-наукових послуг, які може

надавати Університет;
- проводити роботу із конкретними працедавцями для цільової підготовки,

перепідготовки Університетом конкретного фахівця, науковця і здійснювати
зворотній моніторинг рівня підготовки;

- сприяти організації читання проблемних лекції , проведення видів практик
для студентів-науковців за напрямом системи життєзабезпечення;

- ініціювати залучення Університету до участі у інвестиційних проектах,
стартапах, науково-технологічних парках;

- запитувати і одержувати необхідні інформацію та матеріали від
Університету та надавати Університету нормативно-методичну підтримку
для досягнення мети і виконання завдань Договору;

- оприлюднювати результати співробітництва Сторін в засобах масової
інформації та на офіційному сайті Інституту.

3. Строк дії Договору
3.1. Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами, укладається

строком на п 'ять років і пролонгується на наступний рік за умови, якщо
жодна зі Сторін не заявить про свій намір припинити дію Договору



• ••письмовим повідомленням не менше як за два місяці до закінчення строку дп
Договору.
3.2. Договір втрачає чинність при умові ліквідації однієї зі Сторін.

4. Інші умови
4.1. У Договорі за домовленістю Сторін можливі зміни, доповнення,

додаткові договори на конкретні види робіт, які оформлюються у
письмовому вигляді. Односторонні зміни умов Договору та одностороння
відмова від виконання Договору забороняється.
4.2.Договір складено в 2-х примірниках, які мають однакову юридичну

силу, по одному для кожної Сторони.

5.Відповідальними особами за виконання умов цього Договору є:
- від імені Київського національного університету будівництва і

архітектури: доцент кафедри водопостачання та водовідведення Самченко
Дмитро Миколайович, пр-т Повітрофлотський , 31 , 03037 Київ , Україна
тел / факс: + 38 097 94 000 70, е.таіі: зата314 @икг.пеІ
- від імені Інституту магнетизму Національної академії наук України та

л./факс: +38 044
Міністерства освіти і науки України, /X
бульвар Академіка Вернадського, 36,6. м. Київ. 03142,
424 -10-20.

6. Реквізити Сторін

Інститут магнетизму
Національної академії наук
України та Міністерства освіти і
науки України
бульвар Академіка Вернадського,
36,6, м. Київ, 03142,
тел./факс: +38 044 424 -10-20.

Київський національний
університет будівництва та
архітектури,
Повітрофлотський пр-т.,31,
м. Київ, 03680,
Тел./факс: +38(044 ) 241-55-80
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