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ДОГОВІР ПІЧ) СПІВРОБІТНИЦТВО JV«

« Q{_» _O B  2021 р

Поліський національний університет (надалі -  Університет) в особі ректора 
Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
Акціонерне товариство «Жнтомиробленерго» (далі -  Підприємство) в особі голови 
правління Шекеги Олексій Михайловича, який діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони (у подальшому іменуються -  Сторони), визнаючи один одного стратегічними 
партнерами і спрямовуючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, 
науковій, виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке:

І. Мста і а напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу і корпоративних ресурсів 
партнерів.

Договір спрямований на забезпечення реалізації таких напрямів співробітництва:
1.1. Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:
-інтеграції науково-дослідної. освітньої та інноваційної діяльності.

цілеспрямованої підготовки студентів tu напрямами (спеціальностями):
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 133 «Галузеве 

машинобудування» та 208 «Агроінженерія»;
- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 

відповідного напряму підготовки фахівців для забезпечення навчального процесу, 
виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2. Освітня діяльність:
- професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням Підприємства за 

узгодженими вибірковими складовими освітніх програм:
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних. наукових працівників, співробітників Університету * урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів \ галузі сучасних і 
11 ерс 11ек ги ви и х тех 11ол отій:

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті для 
підготовки і викладання навчальних дисциплін:

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві:

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
1 Іідприємства;

- розроблення та погодження тематики комплексних курсових проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розроблення і 

застосування гренажерних комплексів га дистанційних технологій навчання.
1.3. 1 Іауково-інноваційна діяльність:
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів:
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства:
- проведення спільних на\коно-ісхнічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних на>ково-технічнпх напрямів:
- розроблення спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансфер) технологій:



- сприяння розрооленню та комерціалізації інноваційної продукції, створеної в 
результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних виніс напрямів взаємодії не є вичерпним і може доповнюватися 
за згодою сторін.

2. Механізми співробітництва
2.1. Сторони щорічно розробляють і затверджують плани спільної діяльності 

згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.
2.2. Кожна зі Сторін готує пропозиції з реалізації взаємодії за вказаними вище 

напрямами і доводить їх до відома другої сторони.
2.3. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 

Сторони укладають відповідний договір.
2.4. Супровід договору і додаткових угод до договорів у рамках взаємодії Сторін 

покладається на служб) наукових досліджень та інноваційного розвитку Університету.

3. Ефективність співробітництва
3.1. Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців:
- залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства:
- кількість молодих фахівців випускників Університету, влаштованих на роботу 

на 1 Іідприємство;
- кількість студентів Університету, які пройшли виробничу та переддипломну 

практики на Підприємстві, проходять навчання за навчальними програмами з 
узгодженою Сторонами вибірковою складовою;

- кількість науково-технічних заходів, проведених Університетом спільно з 
І Іідприємством;

- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 
співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства:

- обсяг фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
Університет на замовлення Підприємства:

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і обсяг 
ресурсів залучених для забезпечення їх фінансування.

3.2. Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених документів.

4. С і рок дії Договору
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками.
4.2. Даний договір діє до «31 » грудня 2026 р.
4.3. Договір може бути продовжений, змінений та розірваний за згодою сторін, які 

беруть участь в його укладенні.
4.4. В разі розірвання договору сторона-ініціатор доводить до відома іншу сторону 

офіційним листом не пізніше, ніж за місяць до початку виконання чергових робіт.

5. Прикінцеві положення
5.1. Цей Договір не передбачає фінансових зобов'язань між Сторонами. У 

випадку необхідності фінансування спільних проектів між Сторонами укладаються 
відповідні додаткові договори.

5.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію одній' із Сторін протягом 3-х



календарних днів і дані прийняття такого рішення. У раті реорганізації будь-якої із 
Сторін правонаступник Сторони договору безпосередньо приймає на себе всі права та 
обов'язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3. Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках -  по одному для кожної із 
Сторін.

5.4. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

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

6. Адреси сторін:

Поліський національний університет
10008 м. Житомир, бульвар Старий. 7 

тел. (0412)47-13-56: 
факс: (0412)47-13-56 

е-таіі: ссоб а znau.edu.ua 
https://polissiauniver.edu.ua/ 

код СДРПОУ 00493681

А Г «Жн гомиробленерго»
10008 м. Житомир 

вуд. І Іушкіиська. 32/8 
гел.: (0412) 55-92-82 

е-шаіі: kanc@eo.ztoe.com.ua 
http://www.ztoe.com.ua 
код СДРПОУ 22048622

7. Договір підписали

https://polissiauniver.edu.ua/
mailto:kanc@eo.ztoe.com.ua
http://www.ztoe.com.ua


ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ^ с > £ -  І З ,
(стратегічне партнерство)

від «25» червня 2021 р.

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі Університет) в особі 
ректора Скидана Олега, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЖІФЛАЙТ» (далі ТОВ) в 
особі директора Кухарця Савелія , який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (у 
подальшому іменуються -  Сторони) визнаючи один одного стратегічними партнерами 
і направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, науковій, 
виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу і корпоративних ресурсів 
партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1. Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:
- інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 

цілеспрямованої підготовки студентів за напрямами (спеціальностями):
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 133 «Галузеве 
машинобудування» та 208 «Агроінженерія»,

- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 
відповідного напряму підготовки фахівців для забезпечення навчального процесу, 
виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2. Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

ГОВ за узгодженими вибірковими складовими освітніх програмам;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців ТОВ і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку ГОВ і профільних напрямів у галузі сучасних і перспективних 
технологій;

- залучення фахівців ТОВ до викладацької діяльності в Університеті для 
розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на ТОВ з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем
ТОВ;

- розроблення та погодження тематики комплексних курсових проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розроблення і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання.
1.3. Науково-інноваційна діяльність:
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами ТОВ;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розроблення спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансферу технологій;



- сприяння розробленню та комерціалізації інноваційної продукції, створеної в 
результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2. Механізми співробітництва
2.1. Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності 

згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.
2.2. Кожна зі Сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 

напрямами і доводить їх до відома другої сторони.
2.3. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 

Сторони укладають відповідний договір.
2.4. Супровід договору і додаткових угод до договорів у рамках взаємодії Сторін 

покладається на службу наукових досліджень та інноваційного розвитку Університету.

3. Ефективність співробітництва
3.1. Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
- залучення до викладацької діяльності співробітників ТОВ;
- кількість молодих фахівців -  випускників Університету, влаштованих на 

роботу в ТОВ;
- кількість студентів Університету, які пройшли виробничу та переддипломну 

практики в ТОВ, проходять навчання за навчальними програмами з узгодженою 
Сторонами вибірковою складовою;

- кількість науково-технічних заходів, проведених Університетом спільно з
ТОВ;

- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 
співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі ТОВ.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
Університет на замовлення ТОВ;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2. Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4. Строк дії Договору
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками.
4.2. Даний договір діє до «25» червня 2024 р.
4.3. Договір може бути продовжений, змінений та розірваний за згодою сторін, які 

беруть участь в його укладенні.
4.4. В разі розірвання договору стороиа-ініціатор доводить до відома іншу сторону 

офіційним листом не пізніше, ніж за місяць до початку виконання чергових робіт.

5. Прикінцеві положення
5.1. Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 

випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні додаткові договори.

5.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х



календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права 
та обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3. Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках -  по одному для кожної із 
Сторін.

5.4. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

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

6. Адреси сторін

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 

e-mail: ecos@znau.edu.ua 
httn://www.znau.edu.ua 
код ЄДРПОУ 00493681

ТОВ «ДЖІФЛАЙТ» 
10008 м. Житомир 
вул. Львівська, 11 

тел.: +38 (067) 665-35-48 
e-mail: gflight2021@gmail.com 

код ЄДРПОУ 44339163

7. Договір підписали

Ректор Поліського національного
університету

і«
.
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м. Житомир «01» квітня 2021 р.

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі Університет) в особі 
ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 
та Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРТНЕР-ВС» (далі Підприємство) в 
особі генерального директора Туз Ірини Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, з 
іншої сторони, (у подальшому іменуються -  Сторони) визнаючи один одного 
стратегічними партнерами і направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у 
навчальній, науковій, виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу і корпоративних ресурсів 
партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1. Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:
- інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 

цілеспрямованої підготовки студентів за напрямами (спеціальностями):
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 133 «Галузеве 
машинобудування» та 208 «Агроінженерія»,

- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 
відповідного напряму підготовки фахівців для забезпечення навчального процесу, 
виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2. Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітніх програмам;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розроблення та погодження тематики комплексних курсових проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розроблення і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання.
1.3. Науково-інноваційна діяльність:
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розроблення спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансферу технологій;

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № ? )/- ї9 /м ? / і з
(стратегічне партнерство)
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- сприяння розробленню та комерціалізації інноваційної продукції, створеної в 
результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2. Механізми співробітництва
2.1. Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності 

згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.
2.2. Кожна зі Сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 

напрямами і доводить їх до відома другої сторони.
2.3. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 

Сторони укладають відповідний договір.
2.4. Супровід договору і додаткових угод до договорів у рамках взаємодії Сторін 

покладається на службу наукових досліджень та інноваційного розвитку Університету.

3. Ефективність співробітництва
3.1. Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
- залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість молодих фахівців -  випускників Університету, влаштованих на 

роботу на Підприємство;
- кількість студентів Університету, які пройшли виробничу та переддипломну 

практики на Підприємстві, проходять навчання за навчальними програмами з 
узгодженою Сторонами вибірковою складовою;

- кількість науково-технічних заходів, проведених Університетом спільно з 
Підприємством;

- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 
співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
Університет на замовлення Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2. Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4. Строк дії Договору
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками.
4.2. Даний договір діє до «31» грудня 2021 р.
4.3. Договір може бути продовжений, змінений та розірваний за згодою сторін, які 

беруть участь в його укладенні.
4.4 Якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про свій намір не 

продовжувати дію даного Договору за ЗО календарних днів до його закінчення, дія даного 
Договору вважатиметься автоматично продовженою на наступний рік.

4.4. В разі розірвання договору Сторона-ініціатор доводить до відома іншу Сторону 
офіційним листом не пізніше, ніж за ЗО календарних днів до початку виконання чергових 
робіт.

5. Прикінцеві положення .
5.1. Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У

*



випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні додаткові договори.

5.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права 
та обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3. Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках -  по одному для кожної із 
Сторін.

5.4. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

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

6. Адреси сторін
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ
10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 

тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 

e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http://www.znau.edu.ua 
код ЄДРПОУ 00493681

e-mail: office@partner-vs.com

10001 м. Житомир 
вул. Сергія Параджанова, 93

http:// www.partner-vs.com/ 
код ЄДРПОУ 39268892

тел.:+380(412) 42-80-86

ТОВ «ПАРТНЕР-ВС»

7. Договір підписали
Ректор Поліського національного 

університету
Генеральний Директор 
ТОВ «ПАРТНЕР-ВС»

(прізвище та ініціали)
І.В. Туз

20__ р.

і
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ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО JV®
(стратегічне партнерство)

від «31» травня 2021 р.

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі Університет) в особі 
ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 
та TOB «МК ТИТАН» (далі Підприємство) в особі керівника
Терещука Тараса Леонідовича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, (у 
подальшому іменуються -  Сторони) визнаючи один одного стратегічними партнерами 
і направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, науковій, 
виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу і корпоративних ресурсів 
партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1. Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:
- інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 

цілеспрямованої підготовки студентів за спеціальністю: 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка»;

- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 
відповідного напряму підготовки фахівців для забезпечення навчального процесу, 
виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2. Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітньої програми;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розроблення та погодження тематики комплексних курсових проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розроблення і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання.
1.3. Науково-інноваційна діяльність:
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розроблення спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансферу технологій;



- сприяння розробленню та комерціалізації інноваційної продукції, створеної в 
результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2. Механізми співробітництва
2.1. Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності 

згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.
2.2. Кожна зі Сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 

напрямами і доводить їх до відома другої сторони.
2.3. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 

Сторони укладають відповідний договір.
2.4. Супровід договору і додаткових угод до договорів у рамках взаємодії Сторін 

покладається на службу наукових досліджень та інноваційного розвитку Університету.

3. Ефективність співробітництва
3.1. Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
- залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість молодих фахівців -  випускників Університету, влаштованих на 

роботу на Підприємство;
- кількість студентів Університету, які пройшли виробничу та переддипломну 

практики на Підприємстві, проходять навчання за навчальними програмами з 
узгодженою Сторонами вибірковою складовою;

- кількість науково-технічних заходів, проведених Університетом спільно з 
Підприємством;

- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 
співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
Університет на замовлення Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2. Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4. Строк дії Договору
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками.
4.2. Даний договір діє до «31» грудня 2022 р.
4.3. Договір може бути продовжений, змінений та розірваний за згодою сторін, які 

беруть участь в його укладенні.
4.4. В разі розірвання договору сторона-ініціатор доводить до відома іншу сторону 

офіційним листом не пізніше, ніж за місяць до початку виконання чергових робіт.

5. Прикінцеві положення
5.1. Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 

випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні додаткові договори.

5.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х



календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права 
та обов'язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3. Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках -  по одному для кожної із 
Сторін.

5.4. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

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

6. Адреси сторін
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ
10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 

тел. (0412)37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 

e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http://www.znau.edu.ua 
код ЄДРПОУ 00493681

ТОВ «МК ТИТАН»
10031 м. Житомир, 
вул. Під’їзна, 9-А 

тел.:+380(68) 469-06-99 
e-mail: mktitan@ukr.net 
код ЄДРПОУ 41577896

7. Договір підписадіг
Ректор Поліського національного 

університету

М.П

mailto:ecos@znau.edu.ua
http://www.znau.edu.ua
mailto:mktitan@ukr.net


ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі Університет) в особі 
ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 
та ТОВ «САНРАЙЗ ЕНЕРГЕТИКА» (далі Підприємство) в особі директора 
Ніколайчука Володимира Едуардовича, який діє на підставі Статуту з іншої сторони, 
(у подальшому іменуються -  Сторони) визнаючи один одного стратегічними 
партнерами і направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, 
науковій, виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу і корпоративних ресурсів 
партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1. Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:
- інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 

цілеспрямованої підготовки студентів за спеціальністю: 141 «Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка»;

- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 
відповідного напряму підготовки фахівців для забезпечення навчального процесу, 
виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2. Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітньої програми;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розроблення та погодження тематики комплексних курсових проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розроблення і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання.
1.3. Науково-інноваційна діяльність:
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розроблення спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансферу технологій;

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО №
(стратегічне партнерство)
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- сприяння розробленню та комерціалізації інноваційної продукції, створеної в 
результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2. Механізми співробітництва
2.1. Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності 

згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.
2.2. Кожна зі Сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 

напрямами і доводить їх до відома другої сторони.
2.3. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 

Сторони укладають відповідний договір.
2.4. Супровід договору і додаткових угод до договорів у рамках взаємодії Сторін 

покладається на службу наукових досліджень та інноваційного розвитку Університету.

3. Ефективність співробітництва
3.1. Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
- залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість молодих фахівців -  випускників Університету, влаштованих на 

роботу на Підприємство;
- кількість студентів Університету, які пройшли виробничу та переддипломну 

практики на Підприємстві, проходять навчання за навчальними програмами з 
узгодженою Сторонами вибірковою складовою;

- кількість науково-технічних заходів, проведених Університетом спільно з 
Підприємством;

- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 
співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
Університет на замовлення Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2. Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4. Строк дії Договору
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками.
4.2. Даний договір діє до 2(М^р.
4.3. Договір може бути продовжений, змінений та розірваний за згодою сторін, які 

беруть участь в його укладенні.
4.4. В разі розірвання договору сторона-ініціатор доводить до відома іншу сторону 

офіційним листом не пізніше, ніж за місяць до початку виконання чергових робіт.

§. Прикінцеві положення
5.1. Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 

випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні додаткові договори.

5.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х



календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права 
та обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3. Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках -  по одному для кожної із 
Сторін.

5.4. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

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

6. Адреси сторін
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ
10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 

тел. (0412)37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 

e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http://www.znau.edu.ua 
код ЄДРПОУ 00493681

ТОВ «САНРАЙЗ ЕНЕРГЕТИКА»
10009 Житомирська обл., м. Житомир, 

Селецька 29, к. 65 
тел.:+380(96) 495-94-94 

e-mail: sunrise.energy.zt@gmail.com 
sunrise.zt.ua 

код ЄДРПОУ 43524778

(прізвище та ініціали)
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7. Договір підписали
Ректор Поліського національного 

університету

О. В. Скидан

1НИК
ЕНЕРГЕТИКА» 

В.Е. Ніколайчук
(прізвище та ініціали)

20^ /р.
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ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі Університет) в особі ректора 
Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та КП 
«ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ «МІСЬКСВІГЛО»» 
Житомирської міської ради (далі Підприємство) в особі директора Ковальчука Сергія 
Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (у подальшому 
іменуються -  Сторони) визнаючи один одного стратегічними партнерами і 
направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, науковій, 
виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу і корпоративних ресурсів 
партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1. Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:
- інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 

цілеспрямованої підготовки студентів за напрямами (спеціальностями):
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 133 «Галузеве 
машинобудування» та 208 «Агроінженерія»,

- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 
відповідного напряму підготовки фахівців для забезпечення навчального процесу, 
виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2. Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітніх програмам;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розроблення та погодження тематики комплексних курсових проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розроблення і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання.
1.3. Науково-інноваційна діяльність:
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;

ДОГОВІР ГІРО СПІВРОБІТНИЦТВО №
(стратегічне партнерство)
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- розроблення спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 
забезпечення трансферу технологій;

- сприяння розробленню та комерціалізації інноваційної продукції, створеної в 
результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2. Механізми співробітництва
2.1. Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності 

згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.
2.2. Кожна зі Сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 

напрямами і доводить їх до відома другої сторони.
2.3. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 

Сторони укладають відповідний договір.
2.4. Супровід договору і додаткових угод до договорів у рамках взаємодії Сторін 

покладається на службу наукових досліджень та інноваційного розвитку Університету.

3. Ефективність співробітництва
3.1. Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців:
- залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість молодих фахівців -  випускників Університету, влаштованих на 

роботу на Підприємство;
- кількість студентів Університету, які пройшли виробничу та переддипломну 

практики на Підприємстві, проходять навчання за навчальними програмами з 
узгодженою Сторонами вибірковою складовою;

- кількість науково-технічних заходів, проведених Університетом спільно з 
Підприємством;

- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 
співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
Університет на замовлення Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об'єм 
залучених ресурсів.

3.2. Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4. Строк дії Договору
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками.
4.2. Даний договір діє до «З / > 2СИ^р.
4.3. Договір може бути продовжені, змінений та розірваний за згодою сторін, які 

беруть участь в його укладенні.
4.4. В разі розірвання договору сторона-ініціатор доводить до відома іншу сторону 

офіційним листом не пізніше, ніж за місяць до початку виконання чергових робіт.

5. Прикінцеві положення
5.1. Цей Договір не передбачає фінансових зобов'язань між Сторонами. У 

випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні додаткові договори.



5.2. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права 
та обов'язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3. Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках -  по одному для кожної із 
Сторін.

5.4. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

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

6. Адреси сторін
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ
10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 

тел. (0412) 47-13-56; 
факс: (0412) 47-13-56 

e-mail: ecos@znau.edu.ua 
https://polissiauniver.edu.ua/ 

код ЄДРПОУ 00493681

КП «Міськсвітло»
10008 м. Житомир 

Набережна Під Скелями, 54 
тел.: (0412) 47-36-92 

e-mail: zhitomir gorsvet@ukr.net 
https://zt-rada.gov.ua/?3506[01=42 

код СДРГІОУ 03344148

7. Договір шдписал
Ректор Поліського національного 

університету
ектор 
ь КС в і тло»

м.п.

mailto:ecos@znau.edu.ua
https://polissiauniver.edu.ua/
mailto:zhitomir_gorsvet@ukr.net
https://zt-rada.gov.ua/?3506%5b01=42


ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі Університет) в особі 
ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 
та Товариство з обмеженою відповідальністю «ДГС-Україна» (далі Підприємство) в 
особі директора Міненка Сергія Вікторовича, який діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони, (у подальшому іменуються -  Сторони) визнаючи один одного стратегічними 
партнерами і направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, 
науковій, виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу і корпоративних ресурсів 
партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1. Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:
- інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 

цілеспрямованої підготовки студентів за напрямами (спеціальностями):
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 133 «Галузеве 
машинобудування» та 208 «Агроінженерія»,

- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 
відповідного напряму підготовки фахівців для забезпечення навчального процесу, 
виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2. Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітніх програмам;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розроблення та погодження тематики комплексних курсових проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розроблення і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання.
1.3. Науково-інноваційна діяльність:
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розроблення спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансферу технологій;

ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО №
(стратегічне партнерство)

від « $  » №  2<У ^ / р.



- сприяння розробленню та комерціалізації інноваційної продукції, створеної в 
результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2. Механізми співробітництва
2.1. Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності 

згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.
2.2. Кожна зі Сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 

напрямами і доводить їх до відома другої сторони.
2.3. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 

Сторони укладають відповідний договір.
2.4. Супровід договору і додаткових угод до договорів у рамках взаємодії Сторін 

покладається на службу наукових досліджень та інноваційного розвитку Університету.

3. Ефективність співробітництва
3.1. Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
- залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість молодих фахівців -  випускників Університету, влаштованих на 

роботу на Підприємство;
- кількість студентів Університету, які пройшли виробничу та переддипломну 

практики на Підприємстві, проходять навчання за навчальними програмами з 
узгодженою Сторонами вибірковою складовою;

- кількість науково-технічних заходів, проведених Університетом спільно з 
Підприємством;

- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 
співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
Університет на замовлення Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2. Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4. Строк дії Договору
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками.
4.2. Даний договір діє до « ^ /»  2(У^з.
4.3. Договір може бути продовжений, змінений та розірваний за згодою сторін, які 

беруть участь в його укладенні.
4.4. В разі розірвання договору сторона-ініціатор доводить до відома іншу сторону 

офіційним листом не пізніше, ніж за місяць до початку виконання чергових робіт.

5. Прикінцеві положення
5.1. Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 

випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні додаткові договори.

5.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти .одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х
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календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права 
та обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3. Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках -  по одному для кожної із 
Сторін.

5.4. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

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

6. Адреси сторін
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ
10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 

тел. (0412)37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 

e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http://www.znau.edu.ua 
код ЄДРПОУ 00493681

ТОВ «ДГС-Україна»
10025, Житомирська обл., місто Житомир, 

Корольовський район, вул. Вітрука, 
буд.к 9, корпус 1, офіс 7 

тел.:+380412449840 
+380412449841 

e-mail: Dgs-ual@ukr.net 
код ЄДРПОУ 36072373

7. Договір підписали
Ректор Поліського національного 

університету
Директор 
«ДГС-У країна»

С. В. Міненко
(прізвище та ініціали)

б ?  20*44

mailto:ecos@znau.edu.ua
http://www.znau.edu.ua
mailto:Dgs-ual@ukr.net


ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі Університет) в особі 
ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 
та Управління Державної інспекції енергетичного нагляду України у Житомирській 
області (далі Підприємство) в особі начальника управління, головного державного 
інспектора з енергетичного нагляду у Житомирській області Куницького Миколи 
Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (у подальшому 
іменуються -  Сторони) визнаючи один одного стратегічними партнерами і 
направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, науковій, 
виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу і корпоративних ресурсів 
партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1. Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:
- інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 

цілеспрямованої підготовки студентів за напрямами (спеціальностями):
141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 133 «Галузеве 
машинобудування» та 208 «Агроінженерія»,

- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 
відповідного напряму підготовки фахівців для забезпечення навчального процесу, 
виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2. Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітніх програмам;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розроблення та погодження тематики комплексних курсових проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розроблення і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання.
1.3. Науково-інноваційна діяльність:
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
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- розроблення спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 
забезпечення трансферу технологій;

- сприяння розробленню та комерціалізації інноваційної продукції, створеної в 
результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2. Механізми співробітництва
2.1. Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності 

згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.
2.2. Кожна зі Сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 

напрямами і доводить їх до відома другої сторони.
2.3. Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 

Сторони укладають відповідний договір.
2.4. Супровід договору і додаткових угод до договорів у рамках взаємодії Сторін 

покладається на службу наукових досліджень та інноваційного розвитку Університету.

3. Ефективність співробітництва
3.1. Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
- залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість молодих фахівців -  випускників Університету, влаштованих на 

роботу на Підприємство;
- кількість студентів Університету, які пройшли виробничу та переддипломну 

практики на Підприємстві, проходять навчання за навчальними програмами з 
узгодженою Сторонами вибірковою складовою;

- кількість науково-технічних заходів, проведених Університетом спільно з 
Підприємством;

- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 
співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
Університет на замовлення Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2. Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4. Строк дії Договору
4.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами та скріплення печатками.
4.2. Даний договір діє до « / /  » ______ 2 0 ^ р .
4.3. Договір може бути продовжений, змінений та розірваний за згодою сторін, які 

беруть участь в його укладенні.
4.4. В разі розірвання договору сторона-ініціатор доводить до відома іншу сторону 

офіційним листом не пізніше, ніж за місяць до початку виконання чергових робіт.

5. Прикінцеві положення
5.1. Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 

випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні додаткові договори.
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5.2. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права 
та обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3. Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках -  по одному для кожної із 
Сторін.

5.4. Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

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

6. Адреси сторін
ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ
10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 

тел. (0412)37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 

e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http://www.znau.edu.ua 
код ЄДРПОУ 00493681

Управління Держенергонагляду у 
Житомирській області

10003 м. Житомир 
вул. Старовільська, 2 
тел.: (0412) 41-81-65 

e-mail: Zhvtomyrska@sies.gov.ua. 
https://sies.gov.ua/

7. Договір підписали
Ректор Поліського національного 

університету

20 иГ/ р.

іьник управління 
Іерженергонагляду у 

їській області
/  У п р а в л ^ їт  ' \ Щ

\

. Куницький
А  Ж и т б и * ф о ш ) і й / Ч -7] 

C v / / (прізвище та ініціали)
області

2 0 ^ /  р.
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