
ДОГОВІР
ПРО НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

м. Полтава « У » £&  2019 р.

Полтавська державна аграрна академія, в подальшому іменується Академія, в особі 
ректора, професора Аранчій Валентини Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з одного 
боку, та Товариство з обмеженою відповідальність «Полекозахист» в особі директора 
Бондаренко Валентини Павлівни, діючого на основі Статуту з другої сторони, що разом 
іменуватимуться «Сторони» уклали даний договір про нижче вказане:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 .Сторони, діючи на основі
принципів взаємної зацікавленості, рівноправності й партнерства, зобов'язуються 

співпрацювати для досягнення спільної науково-практичної мети по проведенню спільних 
наукових досліджень згідно проекту МОН по НДДКР «Розробка оптимальних 
енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії в 
умовах Лісостепу України» (номер державної реєстрації 0117U000397 від 10.02.2017)

1.2.Результати виконана них досліджень передаються Товариство з обмеженою 
відповідальність «Полекозахист» у вигляді сектору Полтавської державної аграрної 
академії Галицької Марини Анатоліївни.

2.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРігі.

Академія зобов’язується:
2.1. Провести дослідження на базі ТОВ «Полекозахист» згідно проекту МОН по 

НДДКР «Розробка оптимальних енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу 
відновлюваних джерел енергії в умовах Лісостепу України» ( номер державної реєстрації 
0117U0003 97 від 10.02.2017)

2.2. Надати консультативну і посередницьку допомогу в проведенні досліджень 
ТОВ «Полекозахист».

2.3. Передати результати виконаної роботи ТОВ «Полекозахист» у вигляді звіту від 
відповідального виконавця: наукового співробітника Науково-дослідного сектору 
Полтавської державної аграрної академії Галицької Марини Анатоліївни

ТОВ «Полекозахист» зобов’язується:
2.1. Приймати участь в розробці завдання для проведення експериментальних 

досліджень.
2.2. Надати підтвердження про виконання експериментальних досліджень у вигляді 

акту впровадження.

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВ АННЯ

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє до 
31 грудня 2020 року. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо 
за місяць до закінчення терміну дії не надійде заява однієї із сторін про розірвання 
договору чи його перегляд.



3.2. Цей договір може бути розірвано:
3.2.1. За згодою сторін.
3.2.2. З ініціативи однієї сторони, якщо інша заявила про настання форс-мажору, 

причому немає можливості встановити дату припинення обставин непереборної сили.
3.2.3. З ініціативи однієї із сторін, якщо інша ухиляється від виконання або 

неналежним чином виконує свої зобов’язання за цим договором. Договір вважається 
розірваним з моменту повідомлення про це іншої сторони. Згода іншої сторони 
непотрібна.

3.2.4. У зв’язку з реорганізацією або ліквідацією юридичних осіб -  сторін 
договору, якщо не визначена особа правонаступник.

3.2.5. При не досягненні консенсусу у веденні спільних справ.
3.2.6. За ініціативою однієї із Сторін у зв’язку із настанням інших обставин, за 

яких досягнення спільної мети за цим договором стало неможливим.
3.2.7. По закінченню строку дії договору на протязі 15 днів оформляється 

двосторонній акт про закінчення робіт із зазначенням досягнутих результатів, в т. ч. 
видання спільних публікацій, а також відомості про економічний ефект, отриманий від 
впровадження результатів роботи у виробництво.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору сторони несуть ' 
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

4.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання умов цього договору, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної 
сили, про які сторони не знали під час підписання договору і які могли відвернути 
допустимими її засоби.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. Даний договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для 
кожної із Сторін.

5.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним цивільним 
законодавством України.

5.3. Сторони не зобов’язують себе ніякими фінансовими зобов’язаннями.

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Полтавська державна аграрна академія ТОВ «Полекозахист»,
36000, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3 36035, м. Полтава, вул, Буровиків, буд 4

код ЄДРПОУ 00493014


