
ДОГОВІР
про співробітництво

м. Полтава «: /У » StjO ex'sC U 2020 р.

Полтавська державна аграрна академія, в подальшому іменується -  Академія, в 
особі ректора, професора Аранчій Валентини Іванівни, яка діє на підставі статуту 
академії з одного боку, та ТОВ «Полтавахліб-3», в подальшому іменується -  Товариство, в 
особі директора Коломійця Руслана Володимировича, що діє на підставі

^ г .п  Ос /  7 1 ̂ _________ , разом іменуватимуться «Сторони», уклали даний
договір про нижче наведене.

1. Предмет договору

1.1. Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в 
напрямах, що визначаються умовами цього Договору та додатковими угодами, для 
досягнення спільної науково-практичної мети з вдосконалення виробничої діяльності 
Товариства, поліпшення матеріально-технічного забезпечення та підвищення рівня 
освітньої, професійної підготовки, перепідготовки спеціалістів та виховної роботи в 
Академії.

2. Права та обов’язки сторін.
2.1. Сторони в межах дії цього договору мають право:

2.1.1. Вести спільну діяльність в розробці та впровадженні новітніх 
технологій, технологічних ліній, завершених і перспективних проектів, рекомендацій, 
спрямованих на вдосконалення форм і методів ведення виробництва, адаптованого до 
умов господарювання Товариства.

2.1.2. Укладати окремі угоди на взаємовигідній основі з надання 
виробничих, науково-методичних, інформаційно-консультаційних, організаційних та 
інших послуг, спрямованих на підвищення кваліфікації викладачів Академії, розвитку 
освітньої бази, наближення освітньої програми підготовки спеціалістів до потреб 
сучасного економічного стану.

2.1.3. Мати інші права, не перелічені в договорі, але такі, що випливають з 
його і не суперечать чинному законодавству України.

2.1.4. В окремих випадках залучати в установленому порядку спеціалістів 
Товариства до наукової, інноваційної та практичної діяльності Академії, а також брати 
участь в таких заходах, що проводяться Товариством.

2.2. Академія зобов’язується:
2.2.1. Надавати інформаційну, консультативну, методичну та науково- 

технічну допомогу Товариству з підвищення економічної ефективності, ефективності 
використання машин, апаратів, технологій та технологічних ліній та інших ресурсів в 
сучасних умовах господарювання.

2.2.2. На запит Товариства надавати інформацію про навчальні плани 
Академії, програми стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною.

2.2.3. Направляти в Товариство здобувачів вищої освіти Академії для 
виробничого навчання, проходження навчальної, виробничої, переддипломної та науково- 
дослідної практики за умовами та потребою останнього.



продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені 
Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.

4.5. Будь-які зміни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться за 
письмовою згодою Сторін і стають його невід'ємною частиною.

4.6. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування 
положень цього Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення 
консультацій та досягненням взаємної згоди.

5. Юридичні адреси і підписи сторін 

«Академія» «Товариство»

Полтавська державна аграрна академія ТОВ «Полтавахліб-3»

вул. Г. Сковороди, 1/3,

м. Полтава, 36003

вул. Комарова, 10 

м. Полтава

Код ЄДРПОУ 00493014


