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Сумський державний університет, в особі ректора Васильєва Анатолія
Васильовича, що діє на підставі Статуту (надалі також - Сторона-1, заклад вищої освіти
(ЗВО)), та
Публічне акціонерне товариство «Укрнафта», в особі Заступника Голови
Правління, Виконавчого Віце-Президента по роботі з персоналом Крогіив’янської Олени
Євгенівни, що діє на підставі довіреності від 19.12.2017 р. за № 10-868/д (надалі також Сторона-2, Компанія), разом іменовані Сторони, уклали цю Угоду про наступне.
1.
Предмет Угоди
1.1. Предметом цією Угоди є співпраця Сторін з надання науковоконсультаційних послуг, підготовка висококваліфікованих фахівців для нафтогазової
галузі, підвищення ефективності наукових досліджень та впровадження у виробництво
результатів науково-дослідних робіт.
2.
Напрямки співпраці
2.1 Надання Стороною-1 Стороні-2 науково-консультативних послуг та, за
необхідності, підготовка незалежних наукових експертних висновків на підставі окремих
правочинів між Сторонами.
2.2 Спільне узгодження та координація Сторонами проведення наукових
розробок, обмін результатами досліджень, спільна підготовка та публікація статей,
видання монографій, підручників.
2.3 Проведення стажування, обмін досвідом персоналу, проведення спільних
наукових і методичних семінарів, круглих столів, конференцій. Читання викладачами ЗВО
працівникам Компанії лекцій, проведення курсів, факультативів. Такі заходи проводяться
на підставі окремих угод (договорів) між Сторонами.
2.4 Сприяння Сторони-2 в отриманні Стороною-1, зокрема студентами,
аспірантами, викладачами ЗВО, практичних навиків при роботі з сучасним промисловим
обладнанням та технологіями, що використовуються у процесі видобування нафти і газу.
2.5 Надання Стороною-2, за її обов’язковим попереднім погодженням,
можливостей для проходження студентами ЗВО практик та виїзних занять на об’єктах
Компанії.
2.6 Надання доступу Стороні-2 до матеріалів бібліотек ЗВО з можливістю
використання матеріалів у цілях підготовки та перепідготовки працівників Компанії у
встановленому у Сторони-1 порядку.
3.
Строк дії Угоди
3.1 Ця Угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами і діє до 31 грудня
2020 року.
3.2 Дія Угоди може припинятись:
- за взаємною згодою Сторін;
- з а бажанням однієї із Сторін, за умови попередження іншої сторони щодо
припинення співпраці не пізніше ніж за 30 календарних діб.
3.3 У разі, якщо жодна зі сторін протягом місяця до завершення дії Угоди не
заявила письмово про її припинення, дія Угоди автоматично пролонгується на
наступний рік на тих самих умовах.

4.
Інші умови
4.1 Ця Угода укладена українською мовою при повному розумінні Сторонами її
умов та термінології у двох автентичних примірниках, кожний з яких має однакову
юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
4.2 Зміни та/або доповнення в цю Угоду можуть бути внесені за домовленістю
Сторін, яка оформляється додатковою угодою.
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