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ДОГОВІР 
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

м. Київ «_/_» 2015 року

СТОРОНИ:

Фізична особа-підприємець Корягін Максим Володимирович, що працює під торговою 
маркою Центр кар’єри «Юнікс» в особі директора Корягіна Максима Володимировича, надалі 
Сторона 1, з однієї сторони,
т а _________________________________________, в особ і__________________________________ ,
надалі Сторона 2, з іншої сторони,
які в подальшому разом іменуються "СТОРОНИ", а кожна окремо - "СТОРОНА",

уклали цей Договір про наступне:

1. СТОРОНИ, у відповідності до даного Договору виходять з того, що інтересам кожної з 
них відповідає реалізація проектів у сфері надання інформаційно-консультаційних та інших 
послуг, що пов'язані із підготовкою документів фізичних осіб для участі у міжнародних 
програмах.

2. На підставі вищевикладеного СТОРОНИ зобов'язуються спільно діяти для досягнення 
загальних господарських цілей у відповідності до статутних завдань та економічних інтересів 
кожної зі СТОРІН, які беруть участь у даному Договорі.

3. У процесі виконання намічених спільних цілей СТОРОНИ прагнутимуть будувати свої 
взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного.

4. Для швидшого досягнення цілей за даним Договором СТОРОНИ зобов'язуються 
обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного інтересу, 
проводити спільні консультації.

5. Даний Договір є передумовою і підставою для спільної діяльності у галузі надання 
послуг щодо підготовки документів фізичних осіб для участі у міжнародних програмах, в тому 
числі, і в інтересах інших юридичних осіб, які виступатимуть у якості замовника через одну зі 
СТОРІН цього договору, але не виключають укладення додаткових угод між СТОРОНАМИ та 
третіми особами, якщо кожна з цих СТОРІН визнає таке за необхідне.

6. Сторона 1 зобов’язується виплатити Стороні 2 комісійну винагороду за кожного 
учасника програми, що отримав візу США для участі у програмі Шогк апсі Тгауеі ІІЗА. Розмір 
комісії -  $50 за кожного учасника, який отримав візу. Виплата відбувається шляхом 
банківського переводу на рахунок Сторони 2 одразу після отримання учасником паспорту із 
візою. Виплата комісійної винагороди відбувається згідно курсу долара США за яким кошти 
надішли на рахунок Сторони 1 від учасника програми.

6а. СТОРОНИ самостійно несуть відповідальність за свою господарську діяльність.

7. Дія Даного Договору розповсюджується на невизначений строк до моменту, доки 
СТОРОНИ зацікавлені у продовженні співробітництва.

8. У випадках, не передбачених даним Договором, СТОРОНИ керуються чинним 
цивільним законодавством України.
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9. СТОРОНИ зобов'язуються при виконанні даного Договору не зводити співробітництво 
до дотримання лише наявних у ньому вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх 
необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків.

10. Під час дії даного Договору, та протягом 5 років після його розірвання СТОРОНИ 
зобов'язуються дотримуватись принципів конфіденційності, взаємної поваги економічних 
інтересів один одного.

11. Будь-які зміни й доповнення до даного Договору дійсні лише за умови, що вони 
зроблені в письмовій формі й підписані СТОРОНАМИ або їх уповноваженими представниками.

12. Даний Договір складений українською мовою у двох автентичних примірниках, що 
мають однакову юридичну силу. У кожної зі Сторін знаходиться один примірник даного 
Договору.

13. Додатки до Договору є його невід’ємною частиною.

14. Договір та інші документи, що стосуються виконання умов цього Договору, надіслані 
засобами електронного зв'язку (е-таіі), або факсом мають юридичну силу оригіналу, проте, 
мають бути підтверджені оригіналом.

15. Адреси сторін.

СТОРОНА 1 

ФОП Корягін М.В.

СТОРОНА 2

текніщий уні&ерсіпєг

Місцезнаходження:
03040, м. Київ,
вул. Васильківська, буд. 18, оф. 2 
Тел.: 096218 5547

Ліцензія на посередництво у  
працевлаштуванні на роботу за кордоном 
№АЕ 460873 від 31.07.2014 року, видана
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