
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ

між Товариством з обмеженою відповідальністю «Полтавахліб-3» 
та Полтавською державною аграрної академіє

« /0  » -<?><г/гС с 2020 р. м. Полтава

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавахліб-3» (далі -  
ТОВ «Полтавахліб-3») в особі директора Коломійця Руслана

та Полтавською державною аграрною академією (далі - академія) в особі 
ректора академії Аранчій Валентини Іванівни, яка діє на підставі Статуту, 
разом - Сторони,

керуючись законами України «Про організації роботодавців, їх 
об'єднання, права і гарантії їх діяльності», «Про центральні органи 
виконавчої влади», «Про освіту» іншими нормативно-правовими актами, 
спрямованими на забезпечення прав та законних інтересів роботодавців, їх 
об'єднань у сфері вищої освіти, навчання на виробництві,

виходячи із загального розуміння необхідності співпраці закладів 
вищої освіти із роботодавцями та їх об’єднаннями,

прагнучи забезпечити максимальну ефективність здійснюваних 
заходів при досягненні спільних цілей, 

домовилися про таке:

Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямована 
на розвиток вищої освіти для забезпечення ринку праці 
висококваліфікованими кадрами, а також розвиток державно-приватного 
партнерства.

Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються 
про співпрацю за такими напрямами:

2.1. Аналіз стану вищої освіти. Підготовка пропозицій щодо 
оптимізації системи вищої освіти.

2.2. Узгодження позицій Сторін щодо шляхів вирішення проблем,
пов’язаних з підготовкою кваліфікованих кадрів. '

2.3. Участь організацій роботодавців та їх об’єднань у розробленні та 
обговоренні проектів нормативно-правових актів у сфері вищої освіти.

2.4. Удосконалення навчання здобувачів освіти на виробництві.

Володимировича, який діє на підставі

1. Мета Меморандуму

2. Напрями співпраці



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 не 
потрібна.

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

3.2.5. При недосягненні консенсусу у веденні спільних справ.
3.2.6. За ініціативою однієї із Сторін з повідомленням іншої Сторони за 15 

календарних днів.
4. Відповідальність сторін

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

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

4.3. Сторони звільняються від відповідальності за не виконання 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 Сторони, які мають однакову юридичну силу.
5.2. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним 

цивільним законодавством Украйни.
5.3. Цей договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань для Сторін.
5.4. Для досягнення цілей спільної діяльності, спільне майно між учасниками не 

утворюється, якщо інше не буде передбачено окремими угодами між Сторонами.

«Академія»

6. Юридичні адреси і підписи сторін

«Товариство»

Полтавська державна аграрна академія 

вул. Г. Сковороди, 1/3, 

м. Полтава, 36003

ТОВ «Полтавахліб-3» 

вул. Комарова, 10 

м. Полтава

м.п.


