
Д О Г О В ІР №
про співпрацю між 

Державним вищим навчальним закладом 
“Національний лісотехнічний університет України» та

м. Львів " ' /б " 20 р.

Державний вищий навчальний заклад “Національний лісотехнічний 
університет України» (далі -  Університет) в особі ректора Туниці Юрія Юрійовича, 
який діє на підставі Статуту та

jvt f .  О си к а  jA q lc c & j л /. _________________________
* (повна назва школи) /

(далі -  Школа) в особі директора (М аю
який діє на підставі С сч& ^гуу?7і/ ' _______ уклали цей договір про співпрацю з
метою пошуку і розвитку твортих здібностей обдарованої учнівської молоді, 
залучення здібних школярів до науково-дослідницької роботи, задоволення 
допрофесійних запитів школярів, цільової підготовки здібних та обдарованих учнів на 
підготовчих курсах та Малій лісовій академії Університету, а також з метою 
підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання.

Права та обов’язки Університету:
1. Надавати Школі інформацію про Правила прийому до Університету, перелік 

напрямів підготовки та необхідні сертифікати.
2. Скеровувати викладачів для читання лекцій, проведення семінарських і гурткових 

занять.
3. Забезпечувати участь викладачів у журі при проведенні конкурсів, турнірів.
4. Розробляти контрольні та тестові завдання для учнів -  учасників конкурсів.
5. Розробляти завдання для турнірів.
6. Забезпечувати участь викладачів у роботі очно-заочних підготовчих курсів.
7. Забезпечувати видання методичних матеріалів, посібників, які підготують 

викладачі Університету спільно з вчителями Школи.
8. У правилах прийому до Університету передбачити відповідну кількість балів для 

слухачів підготовчих курсів Університету, які вступають на природничі та 
інженерно-технічні напрями.

9. Зараховувати на підготовчі курси учнів Школи на безоплатній основі.

Права та обов’язки Ш коли:
1. Забезпечувати відбір обдарованої учнівської молоді для навчання на підготовчих 

курсах Університету.
2. Організувати роботу секцій, гуртків, лекційних і практичних занять для учнів Школи.
3. Залучати обдаровану учнівську молодь до науково-дослідницької роботи під 

керівництвом вчених Університету.
4. Формувати та подавати до Університету списки учнів, які бажають вступити на 

підготовчі курси до Університету.
5. Проводити серед учнів школи профорієнтаційну роботу з метою вступу до 

університету.



Інші умови договору:
1. Термін дії договору 1 (один) рік від дня його підписання. Якщо за місяць до 

закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону 
про припинення дії Договору, дія Договору вважається продовженою за згодою 
обох Сторін на кожний наступний рік.

2. Кожна із Сторін може достроково розірвати цей договір, попередивши про 
це у письмовій формі іншу Сторону за 15 діб до дати його розірвання.

3. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 
невиконання своїх зобов’язань за цим Договором , якщо таке невиконання 
сталося внаслідок дії обставин непереборної сили ( в т.ч. зміни законодавства 
України), що виникли після укладання даного договору незалежно від волі 
Сторін.

4. Спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв’язку з виконанням ними 
цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. Спори, по яких Сторони не 
дійшли згоди, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

5. За погодженням сторін можуть укладатися додатки до даного Договору, які є 
його невід’ємною частиною .

Державний вищий навчальний заклад 
Національний лісотехнічний 

університет України

79057, м. Львів, 
вул. Ген. Чупринки, 103 
т. (032) 237-80-94 
ЄДРПОУ 02070996 
МФО 825014
р/р 31256272211118 в ГУДКСУ 
у Львівській області

с f / 0 0  О •Л/.

Директор

(підпис) (прізвище)

2 0 1 ^  р.

Виконавець від Школи

(прізвище)

Напрями підготовки в університеті, при вступі на які додається до 20 балів за результатами 
підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів: • лісове і садово-паркове господарство;
• лісозаготівля • автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; • інженерна механіка;
• комп'ютерні науки; • хімічна технологія; • деревооброблювальні технології; • екологія, 
охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування.

Підготовчі курси: тел.: (032) 237-88-59; 239-27-41 
Приймальна комісія університету: 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 105, к. 107,

(032) 237-88-19; 239-27-15. E-mail: nltu_pk@ukr.net; http://www.nltu.edu.ua 
Технологічний факультет: тел.: (032) 238-44-96, www.tfnltu.lviv.ua

(прізвище)

0 1 _ р .

-Ю. Туниця
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