
УГОДА //60Z  
про співробітництво між

Національним авіаційним університетом і ТОВ «ДЖОШ АП»

« M j>  Н  2019р. М. Київ

Національний авіаційний університет в особі проректора з навчальної роботи 
Гудманяна Артура Грандовича, який діє на підставі Статуту та довіреності від 08.01.2019 
№06.03/010-Ю, з одного боку, та ТОВ «ДЖОШ АП» в особі Генерального директора 
Сєроухова Д.Г., який діє на підставі Статуту (надалі -  Підприємство), з іншого боку, які 
разом іменуються «Сторони», укладають Угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Предметом Угоди є співробітництво Сторін у сфері практичної підготовки 

фахівців з туризму (з числа студентів кафедри країнознавства і туризму факультету 
міжнародних відносин Національного авіаційного університету), їх подальшого 
використання для роботи на Підприємстві, обміну досвідом організації практичної 
діяльності фахівців з туризму, використання новітніх інформаційних технологій, 
проведення соціально орієнтованої кадрової політики в сфері туризму

1.2. Сторони домовились про конструктивне співробітництво, яке здійснюється 
на некомерційній основі без створення спільного майна і отримання спільного прибутку з 
метою підвищення якості підготовки кадрів для туризму в Україні.

1.3. У своїх взаємовідносинах Сторони керуються законодавством України і цією
Угодою.

1.4. Угода не передбачає обмеження діяльності Сторін або створення сприятливих 
(неконкурентних) умов для діяльності окремих господарюючих суб'єктів.

1.5. Відповідальним підрозділом за виконання положень зазначеної угоди з боку 
НАУ є кафедра країнознавства і туризму факультету міжнародних відносин 
Національного авіаційного університету (далі -  Кафедра)

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН
2.1. Кафедра готує фахівців освітнього ступеня «Бакалавр», «Магістр» і в межах 

навчального плану направляє студентів для проходження практики на Підприємство в 
кількості, обумовленої додатком до даної Угоди, який поновлюється кожного року дії 
Угоди.

2.2. Підприємство приймає студентів за направленням Кафедри на практику та 
забезпечує її фахову орієнтацію, безпечність для здоров’я та життя студента-стажера, 
застосування сучасних інноваційних технологій туристичної діяльності. Успішне 
проходження практики є підставою для подальшого працевлаштування кращих стажерів 
на конкурсній основі за спеціальністю на Підприємство

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН
3.1. У рамках Угоди Сторони зобов’язуються у режимі максимального сприяння 

будувати свої стосунки на підставі рівності, партнерства і захисту прав та інтересів кожної 
із Сторін.

3.2. Співробітництво здійснюється на основі таких принципів як законність, 
дотримання суспільних інтересів, взаємна вигода, рівноправність, взаємодопомога, 
гласність співробітництва.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Кафедра зобов’язується:



- проводити інструктаж студентів-стажерів до проходження практики на 
Підприємстві, надаючи перевагу сумлінним та ініціативним студентам;

- узгодити з Підприємством програму практики не пізніше, ніж за два місяці до її 
початку і не пізніше, ніж за два тижні подати на узгодження Додаток до даної угоди зі 
списком студентів-стажерів, які направляються на практику до Підприємства;

- призначити керівником практики кваліфікованого викладача, який надає студенту- 
стажеру індивідуальне завдання на практику та контролює її проходження відповідно 
умов даної Угоди;

- забезпечити дотримання студентами-стажерами трудової дисципліни та правил 
внутрішнього розпорядку на Підприємстві.

4.2. Підприємство зобов’язується:
- прийняти на виробничу практику студентів-стажерів за направленням кафедри 

відповідно до умов Угоди;
- забезпечити студентам безпечні умови для повноцінного проходження виробничої 

практики та фахову допомогу з метою поглиблення фахової підготовки;
- надати можливість студентам та керівнику практики ознайомитись з діяльністю 

Підприємства та отримати відомості, необхідні для виконання завдань виробничої 
практики;

- по закінченню терміну практики дати письмову завірену характеристику кожному 
студенту-практиканту, в якій зазначити ставлення до виконання службових обов’язків, 
вміння самостійно виконувати завдання, набутий фаховий рівень та оцінити результати 
практики (за чотирьохбальною шкалою).

5. ТЕРМІНИ ТА ПОРЯДОК ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО УГОДИ
5.1. Ця угода набирає чинності з моменту ії підписання сторонами та діє протягом 

® трьох років. Якщо одна із Сторін за два місяці до завершення терміну дії цієї Угоди не
заявить у письмовій формі про своє небажання продовжити ії дію, Угода вважається 
автоматично пролонгованою на три роки. За згодою сторін строк дії Угоди може бути 
продовжено або припинено до закінчення строку ії дії.

5.2. Положення Угоди можуть бути змінені або доповнені за згодою Сторін та 
оформлені додатками, які підписуються кожною зі Сторін і є частиною Угоди.

5.3. Угода укладена в 2-х примірниках -  по одному НАУ та Підприємству

©

Юридичні адреси сторін:

Національний авіаційний університет

Поштова адреса:
03680, м. Київ, просп. Космонавта 
Комарова, 1
Код ЄДРПОУ 01132330 
Телефон:

ТОВ «ДЖОЩ All»
02121, Дарницький р-н, і .  Київ, вул. 
Харківське шосе, дом № 201-203, 
літера 2 А
код за ЄДРПОУ 38729427 
п/р 26009592445300
у банку ПАТ «УкрСиббанк м. Харків» 
МФО 351005
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