ДОГОВІР (про співробітництво)
«__» _________ 2018 р.
Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОГРАМА РЕГІОНИ", назване у подальшому ТОВ
"ПРОГРАМА РЕГІОНИ", в особі директора Малахова Олега Олександровича, який діє на
підставі
Статуту,
з
однієї
сторони,
__________________________________________________, названий у подальшому Навчальний
заклад,
в
особі
___________________________
______________________________________________, який діє на підставі Статуту, з
другої сторони, надалі разом за текстом Договору Сторони, уклали цей Договір про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Керуючись ст.5. Закону України "Про національну програму інформатизації",
Сторони домовились про співробітництво з метою:
- підвищення рівня науково-методичного забезпечення навчально-виховного процесу
Навчального закладу;
- удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів;
- формування та підтримки ринку інформаційних продуктів і послуг;
- створення необхідних умов для забезпечення студентів та викладачів Навчального
закладу своєчасною, достовірною та повною інформацією шляхом використання програмних
продуктів ТОВ "ПРОГРАМА РЕГІОНИ" в навчальному процесі Навчального закладу.
1.2. В рамках реалізації п.1.1. цього Договору Сторони узгоджують і здійснюють
організаційні заходи, спрямовані на досягнення наступних наслідків співробітництва
для кожної із Сторін:
1.2.1. Навчальний заклад: використання програмного забезпечення Парус при проведенні
навчальних занять, а також на будь-яких факультативних заняттях та курсах
користувачів по навчанню роботі з програмним забезпеченням Парус і/або навчанню
роботі з персональним комп’ютером.
1.2.2. ТОВ "ПРОГРАМА РЕГІОНИ": розповсюдження інформації серед майбутніх потенційних
користувачів програмного забезпечення Парус.
2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
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2.1. ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

Для скорішого досягнення цілей по Договору Сторони зобов’язуються:
- надавати один одному наявну в їх розпорядженні доступну інформацію (інформацію, яка
не є комерційною чи іншою таємницею), пов’язану із здійсненням співробітництва.
2.2. ОБОВ’ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
2.2.1. Навчальний заклад зобов’язується встановлювати програмне забезпечення Парус
тільки на обчислювальну техніку, яка використовується при проведені навчальних
занять.
2.2.2. Навчальний заклад зобов’язується не передавати отриману від ТОВ "ПРОГРАМА
РЕГІОНИ" інформацію третім особам без узгодження з ТОВ "ПРОГРАМА РЕГІОНИ".
2.2.3. Навчальний заклад зобов’язується сприяти ТОВ "ПРОГРАМА РЕГІОНИ" в реалізації
ним Предмету Договору шляхом залучення до роботи викладацького, наукового,
навчально-допоміжного персоналу, а також студентів Навчального закладу.

2.3.

ОБОВ’ЯЗКИ ТОВ "ПРОГРАМА РЕГІОНИ"

2.3.1. ТОВ "ПРОГРАМА РЕГІОНИ" зобов’язується передати Навчальному закладу в
користування програмне забезпечення Парус, для установки на обчислювальну техніку
Навчального закладу, яка використовується при проведенні навчальних занять.
2.3.2. ТОВ "ПРОГРАМА РЕГІОНИ" зобов’язується надати один комплект документації на
передане програмне забезпечення.
2.3.3. ТОВ "ПРОГРАМА РЕГІОНИ" зобов’язується сприяти Навчальному закладу в реалізації
ним Предмету Договору методичною підтримкою, а саме, шляхом надання методичних
посібників, методик викладання, презентаційних матеріалів, оглядових інформаційних
матеріалів по ринку програмних продуктів у сфері бізнесу та ін.
3. ІНШІ УМОВИ
3.1. В процесі співробітництва кожна із Сторін зберігає
фінансову самостійність і несе самостійну відповідальність.

повну

господарську

і

4. ТЕРМІН ДІЇ, ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ, ВІДМОВА ВІД НЬОГО
4.1. Даний Договір набирає чинності з дня його підписання і діє протягом п’яти років.
4.2. Договір автоматично продовжується на наступні п’ять років, якщо будь-яка із
Сторін не пізніше ніж за три місяці до припинення терміну договору не відмовиться від
нього у письмовій формі.
4.3. Додаткові автоматичні продовження здійснюються на тих самих умовах, що й за
п.4.2.
4.4. Відмова від Договору оформлюється рекомендованим листом.
4.5. Сторони мають право достроково розірвати Договір за взаємною письмовою згодою.
4.6. Окрім випадків припинення дії Договору за змістом п.п.4.1-4.5 будь-яка Сторона
може розірвати даний Договір через недотримання договірних зобов'язань іншою
Стороною. В цьому випадку Сторона, яка розриває Договір, зобов'язана письмово
попередити іншу Сторону не пізніше ніж за один місяць.
5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Усі зміни і доповнення до Договору вносяться за згодою Сторін і повинні бути
оформлені у вигляді Протоколу, підписаного повноважними представниками Сторін.
5.2. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою, по
одному примірникові для кожної із сторін.
6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

______________________________

ТОВ "ПРОГРАМА РЕГІОНИ"

Назва навчального закладу

_____________________________________________________

Україна,______________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Україна, 02088,
м.Київ, вул. Леніна,42
П/р № 26001574306
у АТ "Райффайзен Банк Аваль”,
м.Київ
Код банку 380805 , ЄДРПОУ
35757692
____________________ О.О. Малахов

