
Договір 

про співпрацю

Полтава-Харків «5» березня 2020 року

Полтавська державна аграрна академія, в подальшому іменується -  
ПДАА, в особі ректора, професора Аранчій Валентини Іванівни, яка діє на 
підставі статуту академії з одного боку, та Харківська державна 
зооветеринарна академія, в подальшому іменується -  ХДЗВА, в особі 
ректора, професора Барановського Дмитра Івановича, що діє на підставі 
статуту з другого боку, 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 навчальної, методичної та наукової діяльності, підвищення 
рівня освітньої, професійної підготовки, перепідготовки спеціалістів та 
виховної роботи в Академіях.

2. Форми співробітництва

2.1. Під співробітництвом за даним Договором Сторони розуміють 
розробку, впровадження сучасних форм і методів навчання, сприяння 
практичному здійсненню міжнародних, загальнодержавних і регіональних 
програм, спрямованих на поліпшення науково-освітнього середовища в 
агропродовольчій сфері, проведення науково-практичних конференцій та 
інших аналогічних заходів, спільні дії по підготовці, перепідготовці та 
підвищенню кваліфікації кадрів, проведення в інтересах Сторін видання та 
розпорядження навчально-методичної документації, інші заходи в рамках 
діючого законодавства, взаємовигідні Сторонам і спрямовані на ефективне 
виконання ними своїх функцій.

3. Права та обов’язки сторін

3.1. Сторони вважають, що основними напрямами співробітництва є:

-  регулярний обмін наявною в розпорядженні Сторін інформацією, що 
стосується аспектів взаємного співробітництва у сфері освіти і науки;

-  проведення спільних консультацій, реалізація науково-дослідних проектів і 
розробок з актуальних проблем економічного та суспільного життя країни у 
сфері освіти і науки, агропродовольчій сфері;

-  організація та забезпечення проходження на безоплатній основі практик 
здобувачами вищої освіти Академії;



-  прийняття участі у спільних проектах з питань освіти, діяльності в 
агропродовольчій сфері, конкурсах та інших формах залучених наукових 
інвестицій;

-  участь в організації та проведенні наукових, науково-практичних і науково- 
методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших 
наукових заходів;

-  участь у розробці та впровадженні нових навчальних курсів, програм, 
обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою 
літературою.

3.2. Сторони в межах дії цього договору мають право:

3.2.1. Вести спільну діяльність в розробці та впровадженні новітніх 
технологій навчання, завершених і перспективних проектів, рекомендацій, 
спрямованих на вдосконалення форм і методів ведення освітньої діяльності.

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

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

3.2.4. В окремих випадках залучати в установленому порядку 
спеціалістів Академій до наукової, інноваційної та практичної діяльності, а 
також брати участь в сумісних заходах.

4. Термін дії договору і порядок його розірвання

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами і діє до «01» січня 2025 року. Договір вважається продовженим на 
кожний наступний рік, якщо за місяць до закінчення терміну дії не надійде 
заява однієї зі Сторін про розірвання договору чи його перегляд.

4.2. Цей договір може бути розірвано:

4.2.1. За згодою Сторін.

4.2.2. З ініціативи однієї Сторони, якщо інша заявила про настання 
форсмажору, причому немає можливості встановити дату припинення 
обставин непереборної сили.

4.2.3. 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 не потрібна.



4.2.4. У зв’язку з реорганізацією або ліквідацією юридичних осіб -  
Сторін договору, якщо невизначена особа правонаступник.

4.2.5. При недосягненні консенсусу у веденні спільних справ.

4.2.6. За ініціативою однієї зі Сторін з повідомленням іншої Сторони за 
15 календарних днів.

4.2.7. Зміни і доповнення до Договору дійсні за умови укладання 
додаткового договору.

5. Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору 
Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного цивільного 
законодавства України.

5.2. Неналежне виконання умов договору є його не виконання або 
виконання з порушенням умов, визначених предметом договору.

5.3. 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 засобами.

6. Інші умови

6.1. Даний договір складено у двох оригінальних примірниках, по 
одному для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу.

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

6.3. Цей договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань для 
Сторін.

Юридичні адреси і підписи сторін 

«ПДАА» «ХДЗВА»

Полтавська державна аграрна академія Харківська державна зооветеринарна академія 

вул. Г.Сковороди, 1\3 вул. Академічна 1, смт. Мала Данилівка,


