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Товариство з обмеrкеною вiдповlдальнlстю "Парус-Ретiони", назвапе у подальшому ТОВ
"Парус*Регiони", в особi директора Малахова Олега Олександровича, який дiе на
адстав1 Статуту, одн]-е1 сторони,

", названий у подальшому Навчальний
особi

другоi сторони, надалi разом за текстом .Щоговору Сторони, уклали цеЙ Договiр про
наступне:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Керуючись ст.5. Закону Украiни "Про нацiональну програ!4у iнформатизацj-j.",
Сторони домовились про спiвробiтництво з метою:* пlдвищення рiвня науково-методичното забезпеченr*я навчально-виховного процесу
Навчального закладу;
- удосконалення сисlтеNlvl пiдтотовки, перепJ_дготовки та пiдвищення квалlфiкаuii кадрiв;
- формування та пiдтримки ринку iнформачiйЕих продуктiв i послуг;
- створення необхiдних умов для забезпеченЕя студентiв та викладачiв Навчального
закладу своечасною, достовiрноФ та повною iнформачiею шляхом використання програмних
продУктiв ТОВ "Парус-Регiони" в навчальному процесi Навчального закладу.

З..2. В рамках реалj_зацir п.1.]_. цього Договору Сторони уЗгЬдr(ують i здiйснююtrь
органiзацiЙнi заходи, спрямован1 на досят'нення наступних наслj-дкiв спlвробiтництва
для кожноi iз CTopiH:

|.2.L. навчальний заклад; використання програмного забезпечення Парус пРи ПРОВеДеННi
навчальних занять, а такоr( на будь-яких факультативних заняттях та курсах
користувачiв по навчанню роботi з програмним забезпеченням Парус i/або навчанню
роботi з персональним комп'юЕером.

L.2.2. ТОВ "Парус-Регj_они": розповсюдхення iнформацi1 серед майбутнiх потенцiйних
користувачiв програмного забезпечення Парус.

У вiдповiдност1 до
зобов'язання:

2. оБов,язки cToPIH

предмеtrу цього Договору Сторони приймають на себе наступнi

2.1. взАсмнr оБов,язки cToPIH

Для скорiшого досягнення цiлей по ,Щоговору Сторони зобов' язуютЬСя:
- надавати один одному наявну в rx розпорядженнi доступну iнформачlю (1нформачiю, яка
не е комерцiйною чи iншою таемницею), пов'язану iз здiйсненням спiвробiтництва.

2.2. оБов| язки ttАвчАJIьного зАклАду

встановлювати програмне забезпечення Парус
використовуе{гься при проведенi навчальних

2.2.1. Навчальний заклад
тiльки на обчислювальну
занять.

2.2.2. Навчальний заклад
Регiони" iнформацiю TpeTiM

зобов'язуеться
TexHiKy, Яка

зобов'язуеться не передавати отриману вiд ТОВ. "Парус-
особам без узгодження з ТОВ "Парус-Регi-они".

2.2.З. Навчальний заклад зобов'язуеться сприяти ТОВ "Парус-Регiони" в реалiзачii
ним Прелмету .Щоговору цUIяхом залучення до роботи викладацькоr'о, яаукового,
навчально-допомiжного персоналу, а такох( студентiв Навчальното закладу.



2.3. оБов,язки тов "пАрус-рЕгIони"

2.3.L. ТОВ "Парус-Регj-они" зобов'язуеться передати Навчальному закладу в користування
протрамне забезпечення Парус, для установки на обчислювальну TexHiky Навчальното
закладу, яка використовуеться при проведеннi навчальних занять.

2.з,2. тоВ ''Парус-Ретiони" зобов,язуеться надаtrи один колrплект документацi1 на
передане проrрамне забезпечення.

2.з.з. тоВ ''Парус-Реr,lони" зобов'язуеться сприяти Навчальному закладу в реалiзачii
ним Прельаету ,щоговору методичною пiдтримкою, а саме, шляхом надання методичних
посiбникj_в, методик викладання, презентацiйних матер.iалiв, оглядових iнформацiйних
rrлатерiалiв по ринку програмних продуктiв у сферi бiзнесу та iH.

З. IНШI УМОВИ

з. 1. В прочесi спiвробiтництва коr(на iз CTopiH зберlгае повну тосподарську
фiнансову саr,достiйнiсть i несе самостiйну вiдповlдальнlсть.

4. ТЕРМIН ДII, ПРОДОВЖЕННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ, ВIДМОВА ВТД НЬОГО

4.1. ДаниЙ !оговiР набирае чинностi з днЯ йото пiдПисаннЯ i дiе протягом п'яти poKiB.

4.2. !оговiр автоматично продовжуеться на наступнi п'ять poKiB, якщо будь-яка iз
CTopiH не пiзнiше нiж за три мlсяцj_ до припинення TepMiHy договору не вiДмОВИТЬСЯ ВiД
нього у письмовiй формi.

4.з
п.4 э

Додатковj_ автоматичнi продовхення здiЙснюються на тих еаМих УМОВаХ, ЩО Й За

4.4. Вiдмова вiд Договору оформлюеться рекомендованим листом.

-?lЪ]l-тб-рбнй-frають 'Право- доcтроiiОЕб роэтръат-й-ЕбтоъjF-а--вз-Еейтоь ,пи-сБFiоts*Oф- згопою;

4.6. ОкрlМ випадкiВ припинення дii Договору за змiстом п.п.4.\-4.5 будь-яка Сторона
може розiрвати даний .Щоговiр t{ерез недотримання доIовiрних зобов'язань j-ншою

стороною. В цьому випадку Сторона, яка розривае .щоговiр, зобов'язана письмово
попередити 1ншу Сторону не пiзнiше нiж за один мiсяць.

ЗАКЛЮЧНI ПОЛОЖЕННЯ

5.1. yci змiни i доповнення до Договору вносяться за зr'одою CTopiH i ПОВИННi бУТИ
оформленi у виглядi Протоколу. пiдписаного повновая(ними представниками CToPiH.

5.2. да]ний ,Щотовiр укладено у двох оритiнальних примiрниках украiнсЬкОЮ МОВОЮ, ПО

одному примiрниковi для кожноi 1з cTopiH.

6. МIСЦЕЗНАХОДКЕННЯ ТА БДНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ СТОРlН

ТОВ "Парус-Регiониl|
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Малахов
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