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Івано-Франківський науково-дослідний експертно-криміналістичний 
центр МВС України в особі директора Харевича Віталія Михайловича, 
який діє на підставі Положення (далі - НДЕКЦ ), з однієї сторони, та 
Навчально-науковий юридичний інститут ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені Василя Стефаника» в особі директора 
Васильєвої Валентини Антонівни, який діє на підставі Положення (далі -
ННЮІ), з іншої сторони (далі разом - Сторони) уклали цей договір про 
наступне. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Предметом даного Договору є розвиток співробітництва між двома 
Сторонами у сфері надання професійної допомоги з окремих питань 
законодавства України та практики проведення експертиз, а також 
налагодження прямих контактів між науково-педагогічними працівниками 
ННЮІ та особами, які працюють в НДЕКІД у процесі здійснення їх 
професійної діяльності. 

2. ПРАВА ГА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

Сторони зобов'язуються: 

2.1. Проводити спільні наукові дослідження в рамках взаємних інтересів. 

2.2. Спільно готувати та видавати наукові статті, монографії, посібники, 
методичні розробки тощо. 

2.3. Обмінюватися інформацією, матеріалами, публікаціями, що 
видаються Сторонами. 

2.4.Спільно організовувати наукові семінари, конференції, круглі столи з 
актуальних проблем теорії та практики криміналістики та судової 
експертизи. 

2.5. НДЕКЦ БЕРЕ НА СЕБЕ ОБОВ'ЯЗКИ ТА МАЄ ПРАВО: 

2.5.1. Надавати можливість проведення екскурсій для студентів та 



працівників ННЮІ з метою ознайомлення з установою, криміналістичними 
лабораторіями та обладнанням. 

2.5.2. Приймати на стажування або проходження практики погоджену 
НДЕКЦ кількість студентів ННЮІ, забезпечувати їх необхідними умовами та 
матеріалами, приладам і спеціальним обладнанням на основі письмової 
заявки від ННЮІ, де вказується тематична спрямованість, мета, результат, 
кількість студентів, тривалість та інші умови практики або стажування. 

2.5.3. За взаємною згодою Сторін має право на розповсюдження 
рекламно-інформаційних матеріалів на території ННЮІ, серед студентів та 
науково-педагогічних працівників. 

2.6. ННЮІ БЕРЕ НА СЕБЕ ОБОВ'ЯЗКИ ТА МАЄ ПРАВО: 

2.6.1. Направляти до НДЕКЦ для проходження практики та стажування 
студентів, які навчаються за напрямами і спеціальностями, що відповідають 
профілю діяльності НДЕКЦ. 

2.6.2. За письмовим замовленням НДЕКЦ, надавати приміщення та 
навчальну базу для проведення навчальних заходів НДЕКЦ. 

2.6.3. Направляти групи студентів для проведення семінарів, майстер-
класів, лекцій, практичних (лабораторних) занять, що організовуються 
НДЕКЦ та проходять на його території. 

2.6.4. Надавати можливість працівникам НДЕКЦ виступати перед 
студентами ННЮІ з питань діяльності НДЕКЦ. 

2.6.5. Залучати своїх найкращих викладачів, доцентів та професорів до 
проведення різних форм занять та підвищення кваліфікації працівників 
НДЕКЦ, проведення стажувань, підвищення професійного та наукового рівня 
тощо. 

2.7. На підставі вищевикладеного, Сторони зобов'язуються спільно діяти 
для досягнення загальних цілей у відповідності до статутних завдань та 
економічних інтересів кожної зі Сторін, які уклали цей Договір. 

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

3.1. Цей договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту 
його підписання та скріплення печатками Сторонами. 

3.2. Цей Договір укладається терміном на 5 років, з можливістю 
автоматичного продовження його дії ще на 5 років , якщо жодна зі Сторін не 



виявила бажання його припинити, повідомивши про це письмово іншу 
Сторону. 

3.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою 
Сторін, що оформляється Додатковою угодою до цього Договору і 
вважаються дійсними у тому випадку, якщо складені у письмовій формі, 
підписані представникам обох Сторін. 

3.4. Цей Договір укладено українською мовою, у двох примірниках, по 
одному для кожної зі Сторін, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

4. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Івано-Франківський 
Науково-дослідний 
експертно-криміналістичний центр 
МВС України 

76005, м. Івано-Франківськ 
вул. Національної Гвардії, 14 
Е-шаіІ: псіекс_ііг@икг.пеІ 
Телефон: (066) 633 1072 

Навчально-иауковий юридичний 
інститут ДВНЗ «Прикарпатський 
національний університет імені 
Василя Стефаника» 

76018, м. Івано-Франківськ 
вул. Шевченка, 44 а 
Е-таі1: 1а\усіерІ@ри.іґ.иа 
Телефон: (0342) 50-87-60 


