
 



 









Договір про співпрацю 
між Львівським національним університетом імені Івана Франка та

ТОВ «ДВ-ВЕЙСТ-ЛОГІСТИК»

м. Львів №_ Ь ОС 20 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка, в особі ректора Володимира 
Петровича Мельника, що діє на підставі Статуту Університету (далі - Університет) та ТОВ 
«ДВ-ВЕЙСТ-ЛОГІСТИК», в особі директора Деміч Сергія Миколайовича, що діє на підставі 
Статуту (далі - Підприємство), а в подальшому разом іменуються - Договірні Сторони, 
керуючись Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу освіту» та з метою 
співробітництва щодо організації підготовки та працевлаштування випускників уклали цей 
договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є співробітництво між Договірними Сторонами щодо проходження 
практики, стажування та подальшого працевлаштування випускників Університету за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», виходячи з потреби ТОВ 
«ДВ-ВЕЙСТ-ЛОГІСТИК».
1.2. Жодні положення цього договору не можуть тлумачитись як обмеження на співробітництво 
між Договірними Сторонами у будь-яких інших сферах діяльності.

2. Напрямки співпраці Договірних Сторін
2.1. Організація стажувань і практики для студентів Університету на Підприємстві.
2.2. Спільне формування основних засобів мотивації і стимулювання навчальної діяльності 
студентів, у тому числі надання стипендії і грантів Підприємства, кращим студентам 
Університету та спільне проведення конкурсів на їх здобуття.
2.3. Спільна організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів.
2.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю 
спеціалістів Договірних Сторін.
2.5. Взаємна участь у формуванні тем наукових досліджень, програм практик та окремих курсів 
підготовки, долучення до процесу створення (оновлення) освітніх програм із відповідної 
спеціальності.
2.6. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.

3.Заходи, які здійснюють сторони 
3.1. Львівський національний університет імені Івана Франка:
3.1.1 Забезпечує високу якісну професійну підготовку студентів відповідно до державних 
стандартів освіти за відповідними спеціальностями на факультетах Університету.
3.1.2 Розвиває та заохочує серед студентів академічну доброчесність, змагальність у навчанні, 
формує у них навички творчого мислення, наукового аналізу та наукової організації праці.
3.1.3 Забезпечує методичне керівництво при проходженні студентами у ТОВ «ДВ-ВЕЙСТ- 
ЛОГІСТИК» виробничої та переддипломної практики згідно з календарним планом і у терміни, 
передбачені навчальними планами з підготовки фахівців.

3.2: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДВ-ВЕЙСТ-ЛОГІСТИК»
3.2.1 Сприяє забезпеченню проходження безкоштовної виробничої та переддипломної практики 
та стажування для студентів Університету. Керівництво практиками та стажуваннями доручає 
досвідченим працівникам.



3.2.2 Проводить узагальнення результатів практики й стажування студентів Університету та 
при наявності вакантних місць і виходячи з потреб ТОВ «ДВ-ВЕЙСТ-ЛОГІСТИК» забезпечує 
роботою випускників відповідно до отриманої спеціальності та вживає заходів для створення їм 
належних умов праці відповідно до чинного законодавства України.
3.2.3. Надає інформацію щодо якості освіти та практичних навичок у студентів, які проходили 
практику.
3.2.4. Бере участь у формуванні та оновленні освітніх програм із відповідних спеціальностей 
шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.

4. Дія Договору та інші умови
4.1. На виконання окремих положень цього Договору можуть укладатися додатки до угоди, що 
є невід’ємною його частиною.
4.2. Зміни і доповнення Договору вносяться за взаємною згодою Договірних Сторін шляхом 
укладання додаткових угод.
4.3. Цей Договір вступає в дію з дня його підписання і діє до 31 грудня 2025 року.
4.4. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
4.5. Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань сторін.
4.6. Дія Договору припиняється:
- за взаємною згодою Сторін;
- достроково за ініціативою однієї із Сторін у випадку порушення іншою Стороною умов цього 
Договору;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Юридичні 
Львівський національний університет 
імені Івана Франка
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1 
ЄДРПОУ 02070987, МФО 820172 
№ св. 17701483 ін.под. №020709813029 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві 
р/р У А 678201720343141001300001061

адреси сторін:
ТОВ «ДВ-ВЕЙСТ-ЛОГІСТИК»

Код ЄДРПОУ: 41785937
Адреса: 81130, Львівська обл., Пустомитівський район, 
с. Сокільники, вулиця Львівська бічна, буд. 6 
р/р: 433052990000026004041005171 в АТ КБ 
«Приватбанк», МФО 305299 
тел. (032) 232- 86-80



М ЕМ ОРАНДУМ  ПРО СПІВПРАЦЮ

м. Київ «23» вересня 2022 року

Львівський національний університет імені Івана Ф ранка, в особі ректора Мельника 
Володимира Петровича, що діє на підставі Статуту, в подальшому “Сторона-1” , з однієї 
сторони, та Громадська організація «Освітня фундація продуктового ІТ», в особі 
Голови організації Бачуріна Іллі Олександровича, який діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони, які надалі іменуються «Сторони», беручи до уваги функції та компетенції 
Сторін, прагнучи до рівноправного співробітництва, домовилися про таке:

1. Мета і предмет М еморандуму

1.1. Метою цього Меморандуму є сприяння розвитку вищої, фахової передвищої, 
професійної (професійно-технічної) освіти і науки, наукової, науково-технічної 
діяльності для задоволення потреб національної економіки у кваліфікованих кадрах і 
результатах прикладних наукових досліджень та забезпечення її інноваційного розвитку 
та підвищення рівня конкурентоспроможності.

1.2. Предметом Меморандуму є спільна діяльність Сторін задля досягнення його мети, 
що здійснюється у формі спільних заходів та проектів, включаючи залучення партнерів 
до міжнародних заходів і проектів.

1.3. Сторони здійснюють координацію своїх дій для досягнення мети, визначеної цим 
Меморандумом.

1.4. Сторони можуть укладати окремі договори, спрямовані на конкретизацію положень 
цього Меморандуму.

2. Напрями співпраці Сторін

2.1. Спільна діяльність задля покращення освітніх програм та якості освіти за суміжними 
до ІТ напрямів.
2.2. Взаємодія сторін в рамках інтеграції та реалізації курсу «Створення та розвиток ІТ- 
продуктів».
2.3. Спільна участь в ініціативах задля розвитку підприємницької освіти.
2.4. Сприяння розміщенню на інтернет-ресурсах Сторін (соціальні мережі, вебсайти 
тощо) або в друкованих джерелах інформації, створеної у рамках співробітництва за цим 
Меморандумом
2.5. Цей перелік не є вичерпним, Сторони можуть погоджувати інші напрями співпраці.

3. Зобов'язання Сторін



3.1. Всебічно сприяти реалізації Меморандуму у межах своєї компетенції.
3.2. Координувати дії в рамках Меморандуму, інформувати іншу Сторону про здійснені 
та/або заплановані у рамках реалізації М еморандуму заходи.
3.3. Сторони погоджуються діяти відповідно до чинного законодавства України.

4. П орядок здійснення співробітництва

4.1. Сторони інформують одна одну щодо окремих кроків у рамках співробітництва 
шляхом надсилання відповідних пропозицій на електронні адреси.
4.2. Сторони користуються інформацією, отриманою в рамках реалізації цього 
Меморандуму, у тому числі поширюють її, зокрема публікують на власних вебсайтах та 
в інших інформаційних ресурсах за взаємною згодою.
4.3. Сторони проводять консультації для обговорення дій, спрямованих на покращення 
якості співробітництва або щодо подальших планів співробітництва.
4.4. Для досягнення мети цього Меморандуму Сторони можуть за взаємною згодою 
запрошувати до співробітництва в рамках узгоджених напрямів інші установи та 
організації незалежно від форм власності та підпорядкування, фізичних осіб.

5. Конфіденційність

5.1. Сторони визнають, що вся інформація, яка прямо або опосередковано відноситься до 
даного Меморандуму, рівно як і інформація про діяльність кожної із Сторін або про 
діяльність будь-якої третьої сторони, яка має відношення до Сторін, яка не є 
загальнодоступною і яка стала відомою Сторонам в результаті укладення та/або 
виконання даного Меморандуму, вважається конфіденційною.
5.2. Крім того, для цілей цього Меморандуму конфіденційною вважається інформація, 
яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому або у певній формі і сукупності її 
складових, є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які зазвичай мають справу з 
даним видом інформації, у зв’язку з цим має комерційну цінність і була предметом 
адекватних існуючим обставинам заходів, які вживаються Сторонами відносно охорони 
її секретності. Також до конфіденційної інформації належить інша інформація, яка не 
складає комерційну таємницю у відповідності з законодавством України, однак, у 
відношенні якої Стороною письмово було заявлено про те, що вона є конфіденційною.
5.3. Якщо Сторони не домовились про інше, або інше не передбачено законодавством, 
то вони зобов'язуються не розголошувати та не розкривати конфіденційну інформацію 
третім особам та не використовувати її в будь-яких цілях інакше, ніж в цілях належного 
виконання цього Меморандуму. Сторони зобов’язуються зі своєї сторони обмежити коло 
осіб, які матимуть доступ до такої інформації.

6. Прикінцеві положення



6.1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами та укладається 
строком на 7 (сім) років. Дія Меморандуму автоматично продовжується на такий самий 
строк в разі відсутності заперечень з боку Сторін.
6.2. Дію цього Меморандуму може бути припинено на вимогу однієї зі Сторін. 
Меморандум втрачає чинність на тридцятий день після отримання однією зі Сторін 
письмового повідомлення від іншої Сторони про бажання його припинити.
6.3. Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформлюється додатковими угодами до цього Меморандуму.
6.4. Додаткові угоди та додатки до цього Меморандуму є його невід’ємними частинами 
і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі та підписані 
Сторонами.
6.5. Спірні питання щодо тлумачення положень Меморандуму та його реалізації 
вирішуються шляхом проведення спільних консультацій та переговорів.
6.6. Цей Меморандум укладено в двох примірниках українською мовою для кожної із 
Сторін, при цьому всі екземпляри є автентичними та мають однакову юридичну силу.
6.7. Цей Меморандум не має обов'язкової юридичної сили та не покладає на Сторони 
жодних фінансових зобов’язань.
6.8. Цей Меморандум не є попереднім договором у розумінні статті 635 Цивільного 
кодексу України та статті 182 Господарського кодексу України і не покладає на Сторони 
юридичних обов’язків щодо укладення в майбутньому основного договору.
6.9. Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджає Сторонам співпрацювати з 
іншими особами та укладати інші договори.
6.10. Жодне положення цього Меморандуму не передбачає та не може вважатися таким, 
згідно з яким одна зі Сторін є агентом (представником) іншої Сторони та не уповноважує 
жодну із Сторін брати на себе будь-які зобов’язання чи укладати будь-які домовленості 
в інтересах або від імені іншої Сторони.

Реквізити і підписи Сторін

Сторона-1
Львівський національний університет 

Імені Івана Франка
79000, м. Львів, вул. Університетська, 1 
ЄДРПОУ 02070987. МФО 820172 
№ св.17701483 ін.под.№020709813029 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві

Сторона-2
Громадська організація
“Освітня фундація продуктового ІТ”
Адреса: Україна, 02132, місто Київ,
Дніпровська набережна, будинок 26,
квартира 163
Тел.: +3(8063)40 1 1 555
Код ЄДРПОУ: 44597208

Голова організа



Договір про співпрацю  
між Львівським національним університетом імені Івана Франка та 

Громадською організацією «Інститут Регіонального Розвитку»

м. Львів №___  __  4$. 20|?СХ' р.

Львівський національний університет імені Івана Франка, в особі ректора Володимира 
Петровича Мельника, що діє на підставі Статуту Університету (далі - Університет) та 
Громадська організація «Інститут Регіонального Розвитку», в особі Голови Правління П’ятака 
Валерія Альбертовича, що діє на підставі Статуту (далі Громадська організація), а в 
подальшому разом іменуються - Договірні Сторони, керуючись Законом України «Про освіту», 
Законом України «Про вищу освіту» та з метою співробітництва щодо організації підготовки та 
працевлаштування випускників уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є співробітництво між Договірними Сторонами щодо проходження 
практики, стажування та подальшого працевлаштування випускників Університету за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», виходячи з потреби 
Громадської організації.
1.2. Жодні положення цього договору не можуть тлумачитись як обмеження на співробітництво 
між Договірними Сторонами у будь-яких інших сферах діяльності.

2. Напрямки співпраці Договірних Сторін
2.1. Організація стажувань і практики для студентів Університету в Громадській організації.
2.2. Спільне проведення науково-практичних досліджень з проблематики розвитку 
підприємництва в регіоні.
2.3. Спільна організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інших публічних 
заходів.
2.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та інших форм навчання за 
участю фахівців Договірних Сторін.
2.5. Взаємна участь у формуванні тем наукових досліджень, програм практик та окремих курсів 
підготовки, долучення до процесу створення (оновлення) освітніх програм із відповідної 
спеціальності.
2.6. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.

3.Заходи, які здійснюють сторони 
3.1 .Університет:
3.1.1 Забезпечує високу якісну професійну підготовку студентів відповідно до державних 
стандартів освіти за відповідними спеціальностями на факультетах Університету.
3.1.2 Розвиває та заохочує серед студентів академічну доброчесність, змагальність у навчанні, 
формує у них навички творчого мислення, нпукоіісго аналізу та наукової організації праці.
3.1.3 Забезпечує методичне керівництво при проходженні студентами у Громадській організації 
виробничої та переддипломної практики згідно з календарем  планом і у терміни, передбачені 
навчальними планами з підготовки фахівців.

3.2:Громадська організація:
3.2.1 Сприяє забезпеченню проходження безкоштовної виробничої га переддипломної 
практики, стажування для студентів Університету. Керівництво практиками та стажуваннями 
доручає досвідченим працівникам.



3.2.2 Проводить узагальнення результатів практики й стажування студентів Університету та 
при наявності вакантних місць і виходячи з потреб Громадської організації забезпечує роботою 
випускників відповідно до отриманої спеціальності та вживає заходів для створення їм 
належних умов праці відповідно до чинного законодавства України.
3.2.3. Надає інформацію щодо якості освіти та практичних навичок у студентів, які проходили 
практику.
3.2.4. Бере участь у формуванні та оновленні освітніх програм із відповідних спеціальностей 
шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.

4.1. На виконання окремих положень цього Договору можуть укладатися додаткові угоди, що є 
невід’ємною його частиною.
4.2. Зміни і доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Договірних Сторін шляхом 
укладання додаткових угод.
4.3. Цей Договір вступає в дію з дня його підписання і діє до 31 грудня 2025 року.
4.4. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
4.5. Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань сторін.
4.6. Дія Договору припиняється:
- за взаємною згодою Сторін;
- достроково за ініціативою однієї із Сторін у випадку порушення іншою Стороною умов цього 
Договору;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. Дія Договору та інші умови

Юридичні адреси сторін:
Львівський національний університет 
імені Івана Франка

Громадська організація «Інститут 
Регіонального Розвитку»
790008, м. Львів, пл.Галицька, 7 
ЄДРПОУ 26205805

79000, м. Львів, вул. Університетська, 1 
ЄДРПОУ 02070987, М ФО 820172
№ с в .17701483 ін.под. № 020709813029 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві
р/р IIА 678201720343141001300001061

Договір підписали:
Ректор -<^0 С' ' 1 ' . . ' ч 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка

Голова Правління 
Громадської організації «Інститут 
Регіонального Розвитку»

Володимир МЕЛЬНИ Валерій П’ЯТАК



Договір про співпрацю 
між Львівським національним університетом імені Івана Франка та

ТОВ «Епіцентр К»

м. Львів ■/*)„ 09 , 20 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка, в особі ректора 
Володимира Петровича Мельника, що діє на підставі Статуту Університету (далі - Університет) 
та Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К», в особі директора Торговельно- 
розважального центру «Епіцентр К» м. Львів Курило Лілії Євгенівни, яка діє на підставі 
Довіреності № 6774 від 10 вересня 2022р. (далі - Підприємство), а в подальшому разом 
іменуються - Договірні Сторони, керуючись Законом України «Про освіту», Законом України 
«Про вищу освіту» та з метою співробітництва щодо організації підготовки та 
працевлаштування випускників уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є співробітництво між Договірними Сторонами щодо проходження 
практики, стажування та подальшого працевлаштування випускників Університету за 
спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», виходячи з потреби 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К» .
1.2. Жодні положення цього договору не можуть тлумачитись як обмеження на співробітництво 
між Договірними Сторонами у будь-яких інших сферах діяльності.

2. Напрямки співпраці Договірних Сторін
2.1. Організація стажувань і практики для студентів Університету на Підприємстві.
2.2. Спільне формування основних засобів мотивації і стимулювання навчальної діяльності 
студентів, у тому числі надання стипендії і грантів Підприємства, кращим студентам 
Університету та спільне проведення конкурсів на їх здобуття.
2.3. Спільна організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів.
2.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю 
спеціалістів Договірних Сторін.
2.5. Взаємна участь у формуванні тем наукових досліджень, програм практик та окремих курсів 
підготовки, долучення до процесу створення (оновлення) освітніх програм із відповідної 
спеціальності.
2.6. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.

3.Заходи, які здійснюють сторони 
3.1. Львівський національний університет імені Івана Франка:
3.1.1 Забезпечує високу якісну професійну підготовку студентів відповідно до державних 
стандартів освіти за відповідними спеціальностями на факультетах Університету.
3.1.2 Розвиває та заохочує серед студентів академічну доброчесність, змагальність у навчанні, 
формує у них навички творчого мислення, наукового аналізу та наукової організації праці.
3.1.3 Забезпечує методичне керівництво при проходженні студентами у Торговельно- 
розважальному центрі «Епіцентр К» м. Львів виробничої та переддипломної практики згідно з 
календарним планом і у терміни, передбачені навчальними планами з підготовки фахівців.
3.2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Епіцентр К»
3.2.1 Сприяє забезпеченню проходження безкоштовної виробничої та переддипломної практики 
та стажування для студентів Університету. Керівництво практиками та стажуваннями доручає 
досвідченим працівникам.



3.2.2 Проводить узагальнення результатів практики й стажування студентів Університету та 
при наявності вакантних місць і виходячи з потреб ТОВ «Епіцентр К» забезпечує роботою 
випускників відповідно до отриманої спеціальності та вживає заходів для створення їм 
належних умов праці відповідно до чинного законодавства України.
3.2.3. Надає інформацію щодо якості освіти та практичних навичок у студентів, які проходили 
практику.
3.2.4. Бере участь у формуванні та оновленні освітніх програм із відповідних спеціальностей 
шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.

4.1. На виконання окремих положень цього Договору можуть укладатися додатки до угоди, що 
є невід'ємною його частиною.
4.2. Зміни і доповнення Договору вносяться за взаємною згодою Договірних Сторін шляхом 
укладання додаткових угод.
4.3. Цей Договір вступає в дію з дня його підписання і діє до 31 грудня 2023 року.
4.4. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
4.5. Договір не передбачає жодних фінансових зобов'язань сторін.
4.6. Дія Договору припиняється:
- за взаємною згодою Сторін;
- достроково за ініціативою однієї із Сторін у випадку порушення іншою Стороною умов цього 
Договору;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. Дія Договору та інші умови

Юридичні адреси сторін:
Львівський національний університет 
імені Івана Франка
79000, м. Львів, вул. Університетська. 1 
ЄДРПОУ 02070987, МФО 820172 
№  св. 17701483 ін.под. №020709813029 
Банк одержувача: ДКСУ у м. Києві 
р/р і]А 678201720343141001300001061

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«Епіцентр К»
Юридична адреса:
04128, м. Київ, вул. Берковецька, буд. 6-К
Код ЄДРПОУ 32490244
Витяг з реєстру платників ПДВ №
1828104500178
від 29.10.2018р„ ПІН 324902426531 
Поштова адреса ТРЦ:
81130, Львівська обл.. Львівський р-н. 
с. Сокільники, вул. Зубрівська. 27 
п/р ІІА953004650000000260073081734 
в АТ "Ощадбанк". МФО 300465 
Е-таі1:кгс.іпіо@ерісеп1:гк.сот 
Тел. (032) 259-61-61, 259-61-62

Договір підписали:

РИЛОс



договір про співпрацю
між Львівським національним університетом імені івана Франка та

тов «ЕмконсАлтінг груп»

м. львів №_  /             оJ).ог 204р.
Львівський національний університет імені івана Франка, в особі ректора Володимира

Петровича Мельника,  що  діє  на підставі  Статуту  Університету  (далі  -  Університет)  та ТОВ
«ЕМКОНСАЛТІНГ  ГРУП»,  в  особі  директора Янків  Марти  Миронівни,  що  діє  на підставі
Статуту  (далі  -  Підприємство),  а  в  подальшому  разом  іменуються  -  договірні  Сторони,
керуючись Законом Укра.і.ни  «Про  освіту»,  Законом Укра.і.ни  «Про  вищу  освіту» та з метою
співробітництва  щодо  організаці.і.  підготовки  та  працевлаштування  випускників  уклали  цей
договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є співробітництво між договірними Сторонами щодо проходження
практики,   стажування   та   подальшого   працевлаштування   випускників   Університету   за
спеціальністю о76ТtПідприємництво, торгівля та біржова діяльність», виходячи з потреби ТОВ
«ЕмконсАлЇінг груп».
1.2. Жодні положення ць6гТQ\договору не можуть тлумачитись як обмеження на співробітництво
між договірними Сторонами у б-у`дь-якцх інших сферах діяльності.

2. Напрямки співпраці договірних Сторін
2.1.    Організація   стажувань   і   практики   для   студентів   Університету   на   Підприємстві.
2.2.  Спільне  формування  основних  засобів  мотиваціЇ  і  стимулювання  навчально.і. діяльності
студентів,     у  тому  числі  надання  стипенді.і.  і  грантів  Підприємства,  кращим  студентам
Університету та спільне проведення конкурсів на .і.х здобуття.
2.3.  Спільна  організація  наукових  конференцій,  симпозіумів,  семінарів  та  інших  заходів.
2.4.   Надання   взаємно.і.  можливості   проведення   лекцій,   семінарів   та   навчань   за  участю
спеціалістів договірних Сторін.
2.5. Взаємна участь у формуванні тем наукових досліджень, програм практик та окремих курсів
підготовки,  долучення  до  процесу  створення  (оновлення)  освітніх  програм  із  відповідно.і.
спеціальності.
2.6. Співпраця в інших напрямах на основі взаємно.і. зацікавленості сторін.

3.Заходи, які здійснюють сторони
3.1. Львівський національний університет імені івана Франка:
3.1.1   Забезпечує  високу  якісну  професійну  підготовку  студентів  відповідно  до  державних
стандартів освіти за відповідними спеціальностями на факультетах Університету.
3.1.2 Розвиває та заохочує серед  студентів академічну доброчесність, змагальність у навчанні,
формує у них навички творчого мислення, наукового аналізу та науково.і. організаціЇ праці.
3.1.3     Забезпечує     методичне     керівництво     при     проходженні     студентами     у     ТОВ
«ЕМКОНСАЛТІНГ  ГРУП»  виробничо.і.  та  переддипломно.і.  практики  згідно  з  календарним
планом і у терміни, передбачені навчальними планами з підготовки фахівців.

3.2: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕМКОНСАЛТІНГ ГРУП»
3.2.1 Сприяє забезпеченню проходження безкоштовноЇ виробничо.і. та переддипломно.і. практики
та стажування для студентів Університету. Керівництво практиками та стажуваннями доручає
досвідченим працівникам.



3.2.2  Проводить  узагальнення  результатів  практики  й  стажування  студентів  Університету  та
при наявності вакантних місць і виходячи з потреб ТОВ «ЕМКОНСАЛТІНГ ГРУП» забезпечує
роботою випускників відповідно до отримано.і. спеціальності та вживає заходів для створення .і.м
належних умов праці відповідно до чинного  законодавства Укра.і.ни.
3.2.3. Надає інформацію щодо якості освіти та практичних навичок у студентів, які проходили
практику.
3.2.4.  Бере участь у формуванні та оновленні освітніх програм із відповідних спеціальностей
шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.

4. дія договору та інші умови
4.1. На виконання окремих положень цього договору можуть укладатися додатки до угоди, що
є невід'ємною його частиною.
4.2. Зміни і доповнення  договору вносяться за взаємною згодою договірних Сторін шляхом
укладання додаткових угод.
4.3. Цей договір вступає в  дію з дня його підписання і діє до 31 грудня 2025 року.
4.4. договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.
4.5. договір не передбачає жодних фінансових зобов'язань сторін.
4.6. дія договору припиняється:
- за взаємною згодою Сторін;
- достроково за ініціативою однієЇ із Сторін у випадку порушення іншою Стороною умов цього
договору;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством Укра.і.ни.

Юридичні адреси сторін:
Львівський національний університет
імені івана Франка
79000, м. Львів, вул. Університетська,  1
ЄдРПОУ О2070987, МФО 820172
№ св.17701483 ін.под. №020709813029
Банк одержувача: дКСУ у м. Києві
р/рUА678201720343141001300001061

тов «ЕмконсАлтінг груп»
UА933052990000026009001002368,
Банк ПАТ ПРИВАТБАНК, МФО 325321,
Укра.і.на, 04114, м.Ки.і.в, вул. Вишгородська,
будинок № 45, кв.3-12,
код за ЄдРПОУ 40399463
ІПН 403994626568

договір підписали:
ректор
Львівського національного університету
імені івана

.   ь      .і--с-

Володимир МЕЛЬНИК

F8БеЕо##\,#*?#;!ІіЕ:f±-.+руп»
•   `  '   '..   ;`:

ків









 

Договір про співпрацю  

 між Львівським національним університетом імені Івана Франка та 

ТОВ «Торгово-Виробнича Група Український папір» 

 

м. Львів                                                                                                 29.08. 2022 р. 

 

Львівський національний університет імені Івана Франка, в особі ректора Володимира 

Петровича Мельника, що діє на підставі Статуту Університету (далі - Університет) та ТОВ 

«Торгово-Виробнича Група Український папір», в особі директора Володимира Івановича 

Михайленка, що діє на підставі Статуту (далі - Підприємство), а в подальшому разом 

іменуються - Договірні Сторони,  керуючись Законом України «Про освіту», Законом України 

«Про вищу освіту» та з метою співробітництва щодо організації підготовки та 

працевлаштування випускників уклали цей договір про наступне: 

 

1. Предмет договору 

1.1. Предметом договору є співробітництво між Договірними Сторонами щодо проходження 

практики, стажування та подальшого працевлаштування випускників Університету за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», виходячи з потреби ТОВ 

«Торгово-Виробнича Група Український папір». 

1.2. Жодні положення цього договору не можуть тлумачитись як обмеження на співробітництво 

між Договірними Сторонами у будь-яких інших сферах діяльності. 

 

2. Напрямки співпраці Договірних Сторін 

2.1. Організація стажувань і практики для студентів Університету на Підприємстві. 

2.2. Спільне формування основних засобів мотивації і стимулювання навчальної діяльності 

студентів, у тому числі надання стипендії і грантів Підприємства, кращим студентам 

Університету та спільне проведення конкурсів на їх здобуття. 

2.3. Спільна організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів. 

2.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю 

спеціалістів Договірних Сторін. 

2.5. Взаємна участь у формуванні тем наукових досліджень, програм практик та окремих курсів 

підготовки, долучення до процесу створення (оновлення) освітніх програм із відповідної 

спеціальності.  

2.6. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін. 

 

3. Заходи, які здійснюють сторони 

3.1. Львівський національний університет імені Івана Франка: 

3.1.1 Забезпечує високу якісну професійну підготовку студентів відповідно до державних 

стандартів освіти за відповідними спеціальностями на факультетах Університету. 

3.1.2 Розвиває та заохочує серед  студентів академічну доброчесність, змагальність у навчанні, 

формує у них навички творчого мислення, наукового аналізу та наукової організації праці.   

3.1.3 Забезпечує методичне керівництво при проходженні студентами у ТОВ «Торгово-

Виробнича Група Український папір» виробничої та переддипломної практики згідно з 

календарним планом і у терміни, передбачені навчальними планами з підготовки фахівців. 

 

 

 

 

     




