
Договір про спільну діяльність в освітній галузі № Ю /

м. Луцьк « /?/» /Ц лП У ГО  2021 р.

Волинський національний університет імені Лесі Українки, в особі 
ректора ЦЬОСЯ Анатолія Васильовича, що діє на підставі Статуту (далі -  
Університет), з однієї сторони, та ФОП Дунай Наталії Євгенівни , в особі 
фізичної особи-підприємця Дунай Н.Є., що діє на підставі виписки з ЕДР (далі 
-  виконавець), з другої сторони, (у подальшому іменовані Сторони), уклали цей 
Договір про таке:

1. Предмет Договору
1.1. Сторони домовились про співпрацю, яка посилить процес інтеграції 

між освітою та громадською діяльністю, взаємовигідного поєднання 
організаційного потенціалу з практичним досвідом роботи, задоволення потреб 
і запитів як Університету, так і виконавця.

1.2. В силу необхідності Сторони організовуватимуть спільні заходи, а 
також сприятимуть співпраці в практичних, прикладних, наукових та освітніх 
проектах й забезпеченні виконавця, висококваліфікованими кадрами з числа 
випускників Університету.

1.3. Предметом Договору є співпраця між Сторонами з метою 
запровадження європейських стандартів у сфері освітньою діяльності та 
підготовки майбутніх фахівців, а саме:

1.4. Проводити спільно освітні, науково-дослідні, методичні та 
культурно-просвітницькі заходи, зокрема із залученням науково-педагогічних 
працівників кафедри туризму та готельного господарства і студентів, що 
здійснюють підготовку в галузі знань 24 «Сфера обслуговування» зі 
спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм».

1.5. Надавати консультативну, дорадчу, інформаційну допомогу з питань 
якісної підготовки фахівців галузі знань 24 «Сфера обслуговування» зі 
спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм».

1.6. Брати участь в обговоренні якості змістового наповнення освітньо- 
професійних програм «Готельно-ресторанна справа» й «Туризм», здійснювати 
їхнє рецензування.

1.7. Сприяти проходженню навчальної (виробничої, переддипломної) 
практики студентами, що здійснюють підготовку в галузі знань 24 «Сфера 
обслуговування» зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 
242 «Туризм» на безоплатній основі.
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1.8. Використовувати потенціал Сторін з метою набуття студентами 

практичних навичок зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 
242 «Туризм».

2. Права сторін
2.1. При здійсненні співпраці, відповідно до цього Договору Сторони 

мають право:
2.1.1. Одержувати необхідну інформацію щодо спільної діяльності між 

Сторонами.
2.1.2. Організовувати, проводити та брати участь у спільних або 

ініційованих однією із Сторін заходах співпраці.

3. Обов’язки сторін
3.1. Університет зобов’язується:
3.1.1. Надавати консультативну, дорадчу, інформаційну допомогу з 

питань якісної підготовки фахівців в галузі знань.
3.1.2. Проводити спільні заходи з актуальних питань, використовуючи 

матеріальні бази Сторін.
3.1.3. Направляти студентів для проходження навчальної, виробничої та 

переддипломної практик.
3.1.4. Запрошувати працівників виконавця для обговорення дискусійних 

питань та проведення спільних освітніх, науково-дослідних, методичних та 
культурно-просвітницьких заходів.

3.2. ФОН Н.Є. зобов’язується:
3.2.1. Сприяти проходженню навчальної, виробничої та переддипломної 

практики студентами, що здійснюють підготовку в галузі знань 24 «Сфера 
обслуговування» зі спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа» та 
242 «Туризм».

3.2.2. Використовувати потенціал Сторін з метою покращення співпраці 
між ними.

3.2.3. Направляти працівників для обговорення дискусійних питань та 
проведення спільних освітніх, науково-дослідних, методичних та культурно- 
просвітницьких заходів зі студентами та викладачами Університету.

4. Строк дії договору
4.1. Договір набирає чинності з дня підписання його уповноваженими 

представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє протягом п’яти 
років.

4.2. Договір може бути розірвано за згодою Сторін або на вимогу однієї зі 
Сторін, повідомивши про припинення Сторону письмово за місяць до моменту 
фактичного припинення відносин за Договором.



5. Інші умови Договору
5.1. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору підтримувати 

ділові контакти та вживати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності 
та розвитку їх зв’язків та співробітництва.

5.2. У разі необхідності фінансових взаємовідносин для виконання 
конкретних робіт (завдань) між Сторонами укладаються відповідні додаткові 
угоди.

5.3. Передача прав і обов’язків по цьому Договору третім особам не 
допускається.

6. Прикінцеві положення
6.1. Зміни та доповнення до цього договору дійсні тільки у разі їх 

письмового оформлення і підписання уповноваженими представниками Сторін.
6.2. Додаткові угоди та додатки до Договору є його невід’ємними 

частинами і мають однакову юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у 
письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їхніми печатками.

6.3. Договір складено у двох примірниках по одному для кожної зі 
Сторін, які мають однакову юридичну силу.

6.4. Сторони надали одна одній згоду на обробку, поширення та 
використання персональних даних , що містяться у даному договорі, додатках 
чи додаткових угодах до нього.

6.5. Доступ третім особам до персональних даних надається лише у 
випадках, що прямо передбачені чинним законодавством України.

7. Місцезнаходження та юридичні адреси Сторін 
Волинський національний
університет імені Лесі Українки
Адреса: м. Луцьк, пр. Волі, 13, 43025 
Тел.: +380332241007 
Факс: +380332720123
Е - т  а і 1: гес tor@vnu.edu.ua 
ЄДРПОУ 02125102

ФОП Дунай Наталія Євгенівна
Адреса: 43000, м. Луцьк, 
вул.Винниченка,б.23,кв.2 
Банк: АТ КБ «ПРИВАТ БАНК» 
МФО банку: 303440 РНОКПП: 
3161514945 Розрахунковий рахунок:
иА27303440000002600005 5527543


