
Договір про співпрацю 

11 листопада 2021 р. Запоріжжя 

ТзОВ «Глоб Воркс», в подальшому «Фірма», в особі співзасновника - виконавчого директора САГІРА ЕМРЕ, з 
однієї сторони, та Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій, в подальшому «Інститут», в 

особі Ректора проф. ТУРОВЦЕВА ГЕННАДІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА, з другої сторони, в подальшому 
«Сторони», окремо - «Сторона», підписали даний договір про наступне: 

1. Предмет договору 

1.1. Предметом даного договору є співпраця між Фірмою та Інститутом в сфері проходження студентами Інституту 

практик та стажувань в Туреччині. 
1.2. Сторони беруть на себе обов'язки по здійсненню заходів, спрямованих на проведення практики та стажування  

студентів на підприємствах сфери туризму та готельно-ресторанного бізнесу Туреччини. 

2. Обов'язки Сторін: 

2.1. Обов'язки Фірми 

2.1.1. Надавати Інституту всю необхідну інформацію та консультативну допомогу, щодо проходження студентами 
Інституту практик та стажувань. 

2.1.2. Сприяти у виготовленні віз для студентів, котрі виїжджають на практику (стажування) в Туреччину, в тому числі 
робочих віз, у випадках, передбачених законодавством Туреччини. 

 

2.1.3. Сприяти в укладенні договору між студентами Інституту та роботодавцями в Туреччині. При укладенні  

договорів, Фірма завжди діє в інтересах Інституту та його студентів. Департаменти — місця проходження практик 
(стажувань) визначає готель, у відповідності до потреб. 

2.1.4. Захищати інтереси Інституту і роботодавців в їх відносинах з підприємствами, організаціями та установами 
Туреччини. 

2.2. Обов'язки Інституту 

2.2.1. Надати Фірмі інформацію про студентів, в обсягах, необхідних для документального оформлення проходження 

ними практики (стажування). 

2.2.2. Дозволити проводити рекламну та презентаційну роботу між студентами Інституту, направлену на залучення 

обдарованої молоді до практики на підприємствах сфери туризму та готельного бізнесу в Туреччині. 
2.2.3. На період практики (стажування) для студентів сприяти в здійсненні навчальної програми поза зазначених  
строків. 

Сторони зобов'язуються не розголошувати  інформацію, яка стала відома в процесі співпраці. Згідно пункту 2.1.2. 

цього договору, витрати на оформлення візи в Посольстві Туреччини, страхування, проживання та харчування протягом 
практики (стажування) оплачуються приймаючою стороною. 

3. Відповідальність сторін 

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань у відповідності 

до діючого законодавства. 

4. Вирішення суперечок 

4.1. У випадку виникнення суперечок у питаннях, передбачених цим договором або у зв'язку з ним, Сторони 

прийматимуть всі заходи по їх вирішенню шляхом переговорів. 

4.2. У випадку неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів, вони можуть вирішуватись у судовому  

порядку. 

5. Форс-мажорні обставини 

5.1. При неможливості одною з Сторін повного чи часткового виконання зобов'язань по цьому Договору, у зв'язку з 
обставинами, незалежними від волі Сторін, а саме пожежі, стихійних лих, військових операцій будь-якого характеру, 

масових заворушень, страйків, економічної та політичної криз, прийняття актів законодавства і рішень органів  
державного управління, обов'язкових для виконання, термін виконання цих зобов'язань зсувається відповідно до часу, 

протягом якого будуть діяти такі обставини. 
5.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов'язань за цим Договором, повинна про настання і 

припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов'язань, сповіщати іншу Сторону в строк не пізніше двох 
тижнів. 
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