
про співпрацю Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини «Україна» з Громадською організацією

Футбольним клубом «Зірка»

м. Київ «1» вересня 2017 р.

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
(надалі - Університет), в особі президента Таланчука П.М., з однієї сторони, 
шо діє на підстави Статуту, і Громадська організація Футбольний клуб 
«Зірка» далі (ФК «Зірка»), в особі голови Дем’янця С.З. , що діє на підставі 
Статуту ФК «Зірка», з іншої сторони, уклали між собою договір про 
наступне:

1. Предмет договору

1.1. Сторони домовилися про проведення навчальних занять з 
фізичного виховання студентів Університету на базі ФК «Зірка».

1.2. Створення футбольної секції з студентів, які спрямовані на 
підсилення команди ФК «Зірка».
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2.1. Відповідно до предмету договору ФК «Зірка» зобов’язується:
2.1.1. МІрийїіяти студентів Університету для проведення занять з 

фізичного виховання згідно за узгодженим графіком (Додаток).
2.1.2. Надати студентам можливість користуватись спортивним 

обладнанням та спортивним інвентарем.
2.1.3. Створити необхідні умови для занять футбольної секції 

Університету.

2.2. Університет зобов’язується:
2.2.1. Сприяти вступу випускників ФК «Зірка» до Університету на 

пільгових умовах.
2.2.2. Забезпечити техніку безпеки та бережливість при користуванні 

спортивним обладнанням та інвентарем.
2.2.3. Забезпечити дотримання студентами дисципліни та порядку у 

спортивному залі під час проведення занять.
2.2.4. Проводити обов’язкові інструктажі з техніки безпеки, 

дотримуватися гігієнічних норм і вимог з охорони праці на заняттях з 
фізичного виховання і під час проведення спортивно-масових заходів.

2.2.5. Створити футбольну секцію серед студентів Університету.



3. Відповідальність сторін за невиконання договору

У разі невиконання взятих обов’язків сторони мають право розірвати 
Договір, попередивши про це сторону за один місяць.

4. Інші умови

4.1. Всі суперечки що виникають між сторонами за Договором, 
вирішуються в установленому порядку.

4.2. Договір набуває чинності з дати його підписання і діє до 31 
серпня 2022 року.

4.3. Даний договір складений у двох примирниках, що мають 
однакову юридичну силу, знаходиться у кожної сторони.
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