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Ми, що нижче підписалися, декан Факультету біомедичних технологій 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини „Україна” Мовчан 
Валентина Олексіївна з однієї сторони, та директор Комунального 
підприємства по догляду за зеленими насадженнями Святошинського району м. 
Києва з іншої сторони, уклали цей договір про нижче викладене :

1. Предмет договору
1.1. Співробітництво з метою проведення моніторингових досліджень 

стану зелених насаджень та планування заходів для їх поліпшення.
1.2. Залучення студентів Відкритого міжнародного університету 

розвитку людини „Україна” до виконання робіт по догляду за 
зеленими насадженнями в рамках навчально-виробничої практики 
та науково-дослідної роботи.

2. Загальні положення.
2.1. Сторони на підставі вибору організаційних форм співробітництва 

здійснюють спільну діяльність за такими напрямками :
- проведення моніторингових досліджень зелених насаджень та 
планування заходів для їх поліпшення;
- організація практики студентів;
- сприяння обміну досвідом між сторонами.

3. Обов’язки сторін
Сторони зобов’язуються :

3.1. Підтримувати зв’язки при плануванні спільних заходів.
3.2. Інформувати про результати виконання спільних наукових проектів

та практичних заходів.

4. Додаткові умови
4.1. Всі зміни і доповнення в цей договір вносяться тільки за письмовою 

згодою обох сторін.
4.2. Умови цього договору не тягнуть за собою будь-якої матеріальної 

відповідальності сторін.
4.3. Спори, що можуть виникати з питань виконання цього договору, 

сторони вирішують шляхом переговорів.
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4.4. У випадку не виконання однією з сторін договірних зобов’язань 
інша сторона має право в односторонньому порядку припинити дію 
договору до закінчення його терміну, попередньо повідомивши про 
це іншу сторону.

5. Термін дії договору
5.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами 
і діє протягом п’яти років, після чого автоматично пролонгується на 
наступні п’ять років, якщо одна зі сторін у письмовій формі не 
повідомила іншу про небажання продовжувати цей договір.
5.2. Дія договору може бути припинена :

- за взаємною згодою сторін;
- за ініціативою однією з сторін, якщо інша сторона ухиляється від 

належного виконання своїх зобов’язань за цим договором.
5.3. Сторони можуть вносити зміни та доповнення до цього договору 

шляхом підписання додаткових угод.
5.4. Цей договір складено у двох примірниках для кожної із сторін, які 

мають однакову юридичну силу.

7. Юридичні адреси та реквізити сторін

Факультет біомедичних технологій 
Відкритого міжнародного університету 
розвитку людини „Україна”;

Комунальне підприємство по 
догляду за зеленими насадженнями 
Святошинського району м. Києва

вул. Туполева 21, 
04128, Київ, Україна.

Тел.(З 8 044) 443 06 25

вул. Львівська, 23, корп.2, к.302, 
03115, Київ, Україна.
Тел.(З8 044) 424 31 87


