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УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО №

м. Київ                  ___________ р.

Сторони:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Орган сертифікації персоналу

Української асоціації якості» (ТОВ «ОСП УАЯ»), надалі іменований ВИКОНАВЕЦЬ, в особі
директора Кабакова Ю.Б., що діє на підставі Статуту, з одного боку, та

___________________, в особі ___________ ____________________-, надалі іменований
ЗАМОВНИК, що діє на підставі Статуту, з іншого боку, уклали дану угоду про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ

Сторони здійснюють спільний проект з підготовки і сертифікації персоналу, відповідно
до вимог ОСП УАЯ до кваліфікацій.

2. УЧАСТЬ СТОРІН

2.1 ВИКОНАВЕЦЬ здійснює діяльність з сертифікації фахівців для чого:
· організовує і проводить оцінку знань (іспит) претендентів на присвоєння кваліфікації

відповідно до вимог ОСП УАЯ, які пройшли навчання за погодженою програмою;
· проводить оцінку відповідності навчальних програм вимогам ОСП УАЯ;
· надає вимоги до підготовки персоналу;
· проводить експертизу представлених претендентами документів, що підтверджують їх

освіту, професійний досвід та досвід роботи у відповідній сфері;
· надає фахівцям, що складають іспит, інформацію про умови, у яких будуть оцінювати їх

знання;
· залучає кваліфікованих екзаменаторів;
· видає сертифікати підтвердження кваліфікації ОСП УАЯ, у разі позитивної експертизи

документів та успішно складеного іспиту претендентом;
· надає інформацію про вартість сертифікаційних робіт.

2.2 ЗАМОВНИК здійснює діяльність з підготовки фахівців для чого:
· проводить підготовку персоналу відповідно до вимог ОСП УАЯ;
· надає ОСП УАЯ програми підготовки персоналу і зміни до них для проведення оцінки

відповідності навчальних програм вимогам ОСП УАЯ;
· інформує претендентів на присвоєння кваліфікації про вимоги ОСП УАЯ;
· направляє на сертифікацію в ОСП УАЯ кандидатів, які успішно пройшли експертизу

особових справ на достатність рівня кваліфікації;
· оплачує послуги з сертифікації в межах цієї угоди,  відповідно до окремо укладених

договорів на конкретну послугу;
· при необхідності надає приміщення (аудиторію) для проведення іспиту.
· не робить заяв, які створять враження, що підготовка саме в цій організації дає яку-небудь

перевагу для проходження сертифікації (наприклад, сертифікація буде дешевше чи
сертифікація буде за спрощеною схемою).

3. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Сторони дійшли до згоди про те, що навчальні, консультаційні матеріали та інший
інтелектуальний продукт, який буде створений у процесі спільної діяльності, мають статус



конфіденційного і можуть бути використані для роботи з особами,  організаціями,  що не є
учасниками цієї угоди, тільки за письмовою згодою співвиконавця чи власника цих матеріалів.

4. ІНШІ УМОВИ

Оцінка відповідності навчальних програм, сертифікація персоналу, його ресертифікація
здійснюється за окремими договорами.

Угода може бути припинена чи перервана за бажанням однієї із сторін з попередженням
за 30 днів.

Угода набирає сили  з моменту підписання і діє до моменту розриву.

5. РІШЕННЯ РОЗБІЖНОСТЕЙ

Сторони вживають усіх необхідних заходів для врегулювання розбіжностей, що можуть
виникнути при виконанні умов цієї угоди.

У випадку, якщо Сторони не прийдуть до загального рішення в результаті усних чи
письмових переговорів, рішення розбіжностей проводиться згідно діючого законодавства.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Орган сертифікації персоналу Української
асоціації якості»
Адреса: м. Київ,
вул. Микільсько-Слобідська, 6-Д,
тел/ф. 517-59-88
IBAN UA 41 3223130000026004000023499
в  АТ «Укрексімбанк» м. Києва,
МФО 322313, код ЄДРПОУ 31746540
ТОВ «ОСП УАЯ» є платником єдиного податку

Директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Орган сертифікації персоналу Української
асоціації якості»

_______________________ Ю.Б. КАБАКОВ
М.П.

ЗАМОВНИК

______________________________________
Рах. ______________________________________
МФО _____________________________________
ЄДРПОУ__________________________________
__________________________________________
Адреса ___________________________________
_________________________________________
_________________________________________

_____________________

__________________  _______________________
 М.П.


