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На проведення стажування викладачів вищих навчальних закладів 

місто Полтава « 9 » оД 3- 202 Р р .

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони 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 Приватне 

акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолокозавод», в подальшому іменується -  

Товариство, або База стажування, в особі директора з виробництва Гайдукової Олени 

Анатоліївни, що діє на підставі доручення № 96 від 22.08.2019 року, з другого боку, разом 

іменовані «Сторони», склали між собою цю угоду на стажування викладачів:

1. База стажування зобов’язується:

1.1. Прийняти викладачів на стажування згідно з календарним планом:

№
з/п

ПІпБ
викладача

Посада
викладача

Мета стажування Строки стажування
початок кінець

1 Тендітник
Володимир
Сергійович

Професор,
завідувач
кафедри
харчових
технологій

Вивчення сучасних 
технологій і обладнання 

для виробництва 
молочної продукції

13.01.2020 07.02.2020

Ножечкіна-
Єрошенко
Галина
Миколаївна

Професор
кафедри
харчових
технологій

Вивчення сучасних 
технологій і обладнання 
для виробництва 
молочної продукції

13.01.2020 07.02.2020

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 
стажуванням.
1.3. Забезпечити викладачам умови безпечного проходження стажування. Проводити 
обов’язкові інструктажі з охорони праці вступний та первинний до початку стажування.
1.4. Надати викладачам, що проходять стажування: можливість вивчати технологічні 
процеси щодо приймання молока і виробництва молочної продукції, користуватись 
лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою 
документацією, необхідною для виконання програми стажування.
1.5. Після закінчення стажування надати кожному викладачу довідку про проходження 
стажування.

2. Академія зобов’язується:
2.1. Перед початком стажування надати Товариству для погодження програму 
стажування.
2.2. Забезпечити додержання викладачами трудової дисципліни і правил внутрішнього 
розпорядку під час стажування.
2.3. Забезпечити дотримання викладачами вимог з охорони праці та харчової санітарії.

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди.
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3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і 
проведення стажування згідно з законодавством України.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у 
встановленому порядку.
3.3. Угода набуває сили після підписання сторонами і діє до кінця стажування згідно з 
календарним планом.
3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному -  Товариству і Академії.

4. Місце знаходження сторін:

Академії: Полтавська державна аграрна академія, вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 
36003, Код ЄДРПОУ 00493014, тел./факс 0532 500-237

Товариства: Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький міськмолокозавод», 
39600, Україна, Кременчук, вул. Лікаря О. Богаєвського, 14/69, тел.: +38(0536) 743675 
Факс: +38(0536) 799035

Підписи та печатки:

Полтавська державну 
аграрна акадед

В.І. Аранчій 
(прізвище)
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Приватне акціонерне товариство 
«Кременчуцький міськмолокозавод»:
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