ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ
16 червня 2014 року

м.Київ

між Київським національним університетом
імені Тараса Шевченка та Нотаріальною палатою України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка в особі ректора
Губерського Леоніда Васильовича, який діє на підставі Статуту, затвердженого указом
Президента України від 14 січня 2000 року № 64/2000 (далі - «Університет») та
Нотаріальна

палата

України

в

особі

Президента

Василини

Наталії

Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, зареєстрованого Реєстраційною службою
Головного управління юстиції у місті Києві 22 січня 2014 року за № 10681050004032463,
(надалі - «НПУ»), у подальшому іменовані разом - «Сторони», а окремо - «Сторона»,
керуючись

Конституцією України, Законом України

"Про нотаріат",

Законом

України «Про вищу освіту», іншими нормативно-правовими актами,
беручи до уваги законодавчі вимоги щодо рівня здобутої освіти, підвищення
професійної кваліфікації

нотаріусів, їх помічників та стажистів, інших

працівників

державних нотаріальних контор та архівів,
усвідомлюючи

необхідність

забезпечення

системної

та

послідовної

науково-

дослідної роботи у галузі нотаріату;
зважаючи

на важливість забезпечення ефективності здійснюваних заходів при

досягненні спільних цілей та розвитку співробітництва, з метою координації науковопрактичних досліджень домовилися про наступне:
I. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДОГОВОРУ
1. Предметом цього Договору є співпраця Сторін у інформаційній, методичній,
науково-дослідній
професійного

рівня

діяльності,

проведенні

нотаріусів,

їх

заходів,

помічників

та

спрямованих
стажистів,

а

на

підвищення

також

організації

проходження стажування, проведення круглих столів та відкритих лекцій для викладачів,
аспірантів та студентів юридичного факультету Університету.
2. Метою цього Договору є консолідація зусиль Сторін спрямованих на підвищення
престижу професії нотаріуса в суспільстві та забезпечення високого професійного рівня
фахівців у галузі нотаріату.
II. НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ
1. Задля

досягнення

мети

передбаченої

цим

Договором,

Сторони

визнають

пріоритетними такі напрямки співпраці:
інформаційна взаємодія;

1

вивчення та аналіз застосування нотаріусами положень чинного законодавства
України при вчиненні нотаріальних дій і вжиття заходів щодо вдосконалення організації
нотаріальної діяльності;
підготовка на юридичному факультеті Університету фахівців для роботи в системі
нотаріату України;
підготовка наукових висновків, аналіз та підготовка законопроектів х питань
нотаріальної діяльності;
організація та забезпечення здійснення спільної науково-дослідницької діяльності;
здійснення заходів щодо навчання та підвищення кваліфікації нотаріусів, їх
помічників та стажистів, інших працівників державних нотаріальних контор та архівів,
викладачів, аспірантів та студентів.
2. На виконання предмету цього Договору, в межах своїх повноважень та наявних
ресурсів, Сторони:
організовують оперативне розміщення інформації, зміст якої може становити
спільний інтерес, на веб-сайті ЬіІр://при.іп.иа/иа/, Ьіїр://1а\¥.ипіу.кіеу.иа/ та інших доступних
інформаційних ресурсах;
опрацьовують та реалізують спільні проекти (програми), що відповідають

цьому

Договору;
розробляють навчальні посібники, науково-методичні та інформаційно-аналітичні
матеріали;
готують

наукові

висновки

з

питань

вчинення

окремих

нотаріальних

дій,

законопроектів тощо;
проводять спільні заходи: лекції, семінари, колоквіуми, конференції, круглі столи,
обговорення та інші інформаційно-освітні заходи за напрямками, що становлять взаємний
інтерес;
аналізують та узагальнюють нотаріальну та судову практику з метою однозначного
застосування положень чинного законодавства;
організовують проходження наукової, переддипломної тощо практик ( стажувань) в
НПУ.
3. Додаткові напрями співпраці можуть визначатися окремими протоколами.

III. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
1. На виконання умов цього Договору, Університет:
сприяє НПУ у реалізації цілей і завдань передбачених її Статутом;
2

залучає представників НПУ до викладацької та наукової роботи, обговорення
навчальних програм та інших навчально-методичних матеріалів, пов'язаних з підготовкою
студентів на юридичному факультеті Університету;
бере участь у організації та проведенні науково-практичних семінарів, конференцій,
круглих столів тощо;
направляє викладачів та аспірантів юридичного факультету Університету до НПУ
для опрацювання науково-практичних матеріалів з метою підготовки та написання
докторських, кандидатських дисертацій, підручників, посібників та монографічних робіт;
скеровує студентів випускних курсів для проходження переддипломної практики
до НПУ.
З. Нотарі альна палата України:
сприяє отриманню наукових та практичних матеріалів для проведення науководослідної роботи викладачів та аспірантів юридичного факультету Університету;
організовує проходження виробничої, переддипломної та іншої практики студентів
випускних курсів юридичного факультету;
залучає викладачів юридичного факультету Університету до спільної роботи над
законопроектами, підготовкою наукових висновків тощо;
запрошує викладачів та аспірантів юридичного факультету Університету до участі у
роботі круглого столу за участю представників Міністерства юстиції України, Вищої ради
юстиції. Верховного Суду України, інших органів державної влади,

громадських

організацій, науковців та нотаріусів при розгляді питань пов'язаних з розвитком нотаріату
України.
3. Сторони зобов'язуються не розголошувати конфіденційну інформацію стосовно
предмету, обсягу та змісту їх взаємодії, отриману в процесі співробітництва.

IV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Договір укладено Сторонами на невизначений строк.
2. Сторони можуть в будь-який час припинити дію цього Договору, шляхом
письмового попередження іншої Сторони про намір припинити його дію.
3. Договір втрачає чинність на тридцятий день після отримання письмового
повідомлення однієї зі Сторін про бажання його припинити.
4. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору, вносяться шляхом укладання
Сторонами відповідного договору.

З

5. Будь-які спірні питання стосовно тлумачення або застосування положень цього
Договору вирішуються Сторонами шляхом консультацій та досягненням взаємної згоди.
6. Договір набирає чинності з дня його підписання Сторонами.
7. Цей Договір укладено в двох автентичних примірниках, по одному примірнику
для кожної із Сторін.

V. ПІДПИСИ СТОРІН

Президент
Нотаріальної палаті

Василина Н.В
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