
Договір
про спільну діяльність

м. Запоріжжя " 0 3 " № _______ 2023 р.

Національний університет «Запорізька політехніка» (надалі УНІВЕРСИТЕТ) в
особі в.о. ректора Яримбаша Сергія Тимофійовича, що діє на підставі Статуту 
Університету, з одного боку та

Публічне акціонерне товариство «Запоріжжяоблеперго» (надалі
ПІДПРИЄМСТВО) в особі в.о. генерального директора Ангелової Олени Петрівни, що 
діє на підставі Статуту Товариства, з іншого боку, надалі разом -  Сторони, уклали цей 
безоплатний Договір про наступне:

1. Предмет і мета Договору
1.1. УНІВЕРСИТЕТ та ПІДПРИЄМСТВО за цим безоплатним Договором 

зобов'язуються спільно діяти з метою забезпечення права молоді на працю, а саме, 
сприяння стажуванню та працевлаштуванню студентів, випускників УНІВЕРСИТЕТУ в 
штаті ПІДПРИЄМСТВА, створення умов для реалізації надання першого робочого місця 
для випускників УНІВЕРСИТЕТУ, поетапної реалізації надання молодих 
висококваліфікованих спеціалістів, які відповідають потребам ПІДПРИЄМСТВА в умовах 
сучасного ринку праці.

2. Взаємні обов'язки Сторін

2.1. Для досягнення мети, визначеної цим Договором, Сторони зобов'язалися:
- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією щодо питань 

працевлаштування, що представляють взаємний інтерес Сторін;
- проводити заходи, консультації з відповідною тематикою для вирішення питань 

спільної діяльності;
- за попереднім письмовим погодженням Сторонами кожного стажування та 

працевлаштування окремо виконувати обов'язки, що стосуються стажування студентів і 
направлення на роботу випускників, а також дотримання погоджених термінів прийняття 
на роботу.

2.2. При виконанні обов’язків можуть вноситися зміни, доповнення та уточнення в 
порядку, що визначається п.6.4 Договору.

3. Ведення спільних справ

3.1. Ведення спільних справ за даним Договором здійснюється Сторонами за їх 
спільною згодою.

3.2. Для Ведення спільних справ за даним Договором визначено вповноважених 
представників:

- від УНІВЕРСИТЕТУ -  начальник центру сприяння працевлаштуванню студентів 
та випускників НУ «Запорізька політехніка» (конт. тел. 061-764-45-92, 061-769-85-99; 
адреса: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського 64. к. 329-а: e-mail: sp.zntu@gmail.com)

- від ПІДПРИЄМСТВА -  в.о. директора з управління персоналом (конт. тел. 061- 
228-51-89, адреса: 69096, м. Запоріжжя, вул. Каховська, 26, kanc@zoe.com.ua).

3.3 Сторони мають право змінювати своїх вповноважених представників шляхом 
письмового повідомлення про це іншої сторони договору.

3.4 Рішення приймаються на спільних зборах представників Сторін або шляхом 
письмового та електронного листування. Досягнуті конкретні домовленості щодо 
працевлаштування, стажування та іншого між ПІДПРИЄМСТВОМ та 
УНІВЕРСИТЕТОМ оформлюються додатковими договорами чи угодами в рамках дії 
цього Договору.
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3.5. ПІДПРИЄМСТВО та УНІВЕРСИТЕТ за попереднім письмовим погодженням 
іншої Сторони Договору мають право залучати для виконання своїх зобов'язань за даним 
Договором третіх осіб, беручи на себе відповідальність перед іншою Стороною цього 
Договору за їхні дії.

4.2. Цей Договір вважається пролонгованим (продовженим) на наступний 
календарний рік з дати закінчення терміну дії договору, якщо одна зі сторін письмово не 
повідомила про бажання припинити дію договору до закінчення терміну його дії.

4.3. Цей Договір може бути розірваний достроково за ініціативою однієї зі Сторін 
після подання відповідного письмового повідомлення про розірвання не менше як за один 
місяць до дати бажаного розірвання договору.

5.1. Всі спори між Сторонами, з яких не було Досягнуто згоди, вирішуються згідно 
з чинним законодавством України.

6.1. Даний Договір складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, 
по одному для кожної із Сторін.

6.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним 
законодавством.

6.3. Сторони зобов'язуються вживати всі заходи для забезпечення ефективності та 
розвитку спільної діяльності.

6.4. Будь-які зміни і доповнення до цього договору вважаються дійсними в тому 
випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі і підписані особами, уповноваженими на 
те Сторонами за договором.

4. Термін дії Договору

4.1. Термін дії Договору триває з моменту підписання до "-Ц " _____ 2022 р.

5. Порядок розв'язання спорів

6. Інші умови

Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи Сторін
УНІВЕРСИТЕТ

Національний університет «Запорізька 
політехніка»

ПІДПРИЄМСТВО
Публічне акціонерне товариство 

«Запоріжжяобленерго»
69063, м.Запоріжжя, 
вул.Жуковського, 64

69035, м. Запоріжжя 
вул. Сталеварів, 14

тел. 764-28-64, факс 764-21-41 тел. 228-51 -59
р/р ИАОЗЗ135820000002600010766801
в АТ «МетаБанк»


