
УГОДА 
ПРО ТВОРЧУ НАУКОВО-ПРАКТИЧНУ СПІВПРАЦЮ 

м.Київ «11 »травня 2021 р. 

«ТУРАЛ С» ЕООД (далі Учасник 1) в особі директора Гешо Любенов, що діє на 
основі ліцензії №2713 от 24.01.2019р та Національний університет харчових технологій 
(НУХТ) (далі Учасник 2) в особі ректора НУХТ, проф. Шевченка О.Ю, що діє на підставі 
Статуту (далі разом іменуються Учасники) уклали цей договір про нижче наведене: 

1. Предмет угоди 
Укріплення всебічних зв'язків між Університетом та закладами готельно-

ресторанного господарства, підвищення якості професійно-практичної підготовки 
фахівців. 

2. Строки дії 
Строки дії угоди з «11» травня 2021 р. по « 11 »травня 2027 р. 

3. Загальні положення 
3.1 Угода спрямована на організацію підготовки бакалаврів та магістрів в сфері 

готельно-ресторанної справи та виконання спільних програм і проектів. 
3.2 Угода базується на наявному практичному досвіді співробітників 

підприємства. 

4. Напрями співробітництва 
4.1 Проходження здобувачами вищої освіти практики в готельних 

підприємствах Республіки Болгарія. 
4.2 Залучати провідних спеціалістів готельної індустрії для рецензування 

магістерських кваліфікаційних дипломних (проектів) робіт та читання лекцій на актуальні 
теми розвитку готельного бізнесу. 

4.3 Запрошувати провідних спеціалістів готельного бізнесу для роботи в 
Державній екзаменаційній комісії. 

4.4 Направляти викладачів кафедри готельно-ресторанної справи для 
стажування та підвищення кваліфікації в готельних підприємствах Республіки Болгарія. 

4.5 За заявками готельних підприємств виконувати магістерські кваліфікаційні 
дипломні роботи. 

4.6 Публікувати матеріали сумісних досліджень у відкритому друку. 
4.7 Сумісно-організовувати науково-практичні конференції з питань діяльності 

та розвитку підприємств гостинності. 
4.8 3 метою удосконалення освітніх програм та навчальних планів підготовки 

здобувачів вищої освіти, проводити сумісне обговорення на робочих семінарах, нарадах, 
конференціях. 

4.9 Надавати двосторонню консультативну допомогу з усіх виникаючих питань 
в ході роботи. 

5. Взаємні розрахунки сторін 



5.1 Діяльність за цією Угодою ґрунтується на безоплатній основі. 
5.2 В рамках цієї Угоди не передбачаються фінансові зобов'язання між сторонами. 

6. Заключні положення 
6.1 Угода багаторічна і вступає в силу з моменту її підписання сторонами. 
6.2 Термін дії Угоди може бути припинено за умови попереднього письмового 

повідомлення з боку зацікавленої сторони не менше ніж за два тижні. 
6.3 Взаємодія між Учасниками Угоди регулюється законодавством України та 

Республіки Болгарія. 

7. Адреси сторін 
7.1 Національний університет харчових технологій, 01601, м. Київ, вул. 

Володимирська, 68. 
7.2 ЕООД «ТУРАЛ С» Ул. Драгоман 33, етаж 3, Варна , 9000 , Бьлгария 

2021 р. 
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