
ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № /ЙУ

м. Полтава від « $L» ____ _________ 2019 р.

Полтавська державна аграрна академія, в подальшому іменується - 
Академія, в особі ректора Аранчій Валентини Іванівни, яка діє на підставі 
Статуту з однієї сторони та Комунальною організацією «Інститут розвитку 
міста» Полтавської міської ради, в подальшому іменується - Інститут, в особі 
директора Левченка Юрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту з іншої 
сторони (у подальшому іменуються -  Сторони), визнаючи один одного 
стратегічними партнерами і направляючи свої зусилля на розвиток 
співробітництва в освітній, науковій та інноваційній сферах, домовилися про 
таке.

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
Договір спрямований на забезпечення співробітництва Академії з 

Інститутом у сфері збалансованого природокористування та охорони 
навколишнього природного середовища Полтавщини за такими напрямами:

- створення творчих колективів для реалізації спільних науково- 
технічних інноваційних проектів на основі спільного використання 
інтелектуального потенціалу та матеріально-технічної бази Академії та 
Інституту;

- виконання спільних науково-дослідницьких робіт, спрямованих на 
вирішення проблем у сфері моніторингу, моделювання та прогнозування 
стану об’єктів навколишнього середовища м. Полтава;

- здійснення та вдосконалення екоконтролю за міським середовищем на 
основі смарт-технологій в рамках Концепції інтегрованого розвитку міста 
«Полтава 2030»;

- для забезпечення високої якості професійної підготовки фахівців 
Академії організація і проведення навчальних, виробничих, науково- 
дослідних та переддипломних практик студентів Академії в Інституті;

проведення спільних наукових та науково-методичних заходів 
(семінарів, круглих столів, конференцій), видання спільних наукових праць.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
З метою реалізації положень розділу 1 цієї угоди Сторони:

здійснюють за домовленістю спільні розробки наукових проблем та 
наукові дослідження в галузі екології;

обґрунтовують напрями, розробляють програми спільних науково- 
дослідних робіт, за необхідності укладають між собою угоди щодо їх 
виконання;

проводять спільні наукові конференції, симпозіуми, семінари; 
друкують наукові праці у співавторстві.



3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
3.1. Сторони не несуть відповідальності за зобов’язання іншої 

Сторони, якщо вони не пов’язані зі здійсненням передбаченої угодою 
діяльності.

3.2. Усі непередбачені питання, які пов’язані з виконанням цієї угоди, 
вирішуються шляхом укладання відповідних угод між Сторонами.

4. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Усі спори виникають у процесі укладання, виконання та розірвання цієї 

угоди, вирішуються Сторонами відповідно до чинного законодавства 
України.

5. ТЕРМІН ДІЇ УІ ОДИ
5.1. Угода набуває чинності з дати її підписання і діє впродовж трьох

років.
5.2. Договір вважається продовженим на наступний термін за 

спільною згодою Сторін, якщо за місяць до закінчення терміну дії не 
надійшла заява однієї із Сторін про розірвання договору чи його перегляд.

5.3. Положення цієї Угоди можуть бути змінені спільно згодою 
Сторін.

5. Юридичні адреси і підписи сторін

Полтавська державна аграрна 
академія

36000. м. Полтава, 
вул. Г. Сковороди. 1/3 
Код ЄДРПОУ 00493014 
Телефакс 0532-500-237

Комунальна організація «Інститут 
розвитку міста» Полтавської міської 

ради
36000. м. Полтава, вул. Небесної Сотні. 1/23. 2 
поверх
Код ЄДРПОУ 40298438 
Телефакс 0532-64-14-04


