
ДОГОВІР , 'У /  
про співробітництво

м. Полтава » .-018 р.

Полтавська державна аграрна академія, в подальшому іменується 
Академія, в особі ректора, професора Аранчій Валентини Іванівни, яка діє 
ню підставі, Статуту, з . одного боку,, та *

^  в подаз<ьш<^у Базове сільськогосподарське
підприємство, в особі

діючого на підставі^ , з другого боку, що разом 
іменуватимуться "Сторони'^уклали даний договір про нижче вказане:

1. ПРЕДМЕТ ДОГ ОВОРУ

Сторони, діючи на основі принципів взаємної зацікавленості, 
рівноправності й партнерства, зобов'язуються співпрацювати для 
досягнення спільної науково-практичної мети з вдосконалення виробничої 
діяльності базового сільськогосподарського підприємства і підвищення 
рівня освітньої і професійної підготовки та перепідготовки спеціалістів в 
Академії.

2. ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

Сторони цього договору, враховуючи пріоритети науково-технічного 
розвитку і спираючись на практичний досвід' та результати наукових 
досліджень у галузі конярства вважають необхідним розвивати 
взаємовигідне співробітництво в таких напрямах:

2.1. Проводити та брати участь у науково-практичних семінарах, 
круглих столах, майстер-класах, тренінгах, консультаціях з підвищення 
економічної ефективності, ефективності кормової бази, тварин, машин, 
апаратів, технологій та технологічних ліній в сучасних умовах 
господарювання за створеним та погодженим обома сторонами розкладом 
занять та практики.

2.3. 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 його бази, наближення освітньої 
програми підготовки спеціалістів до потреб сучасного економічного стану.

2.4. Сторони обумовили, що для досягнення цілей цього Договору, 
Сторони не зобов'язуються здійснювати внески чи передавати будь-яке 
інше майно та діють без об'єднання вкладів учасників, за винятком 
укладення окремих угод.



3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Сторони в межах дії цього договору мають право:
3.1.1. Використовувати науково-технічну продукцію, технології, 

управлінські моделі, що належать учасникам, на договірних або 
безоплатних засадах.

3.1.2. Для цілей, зазначених у гі.1 договору, за потреби 
використовувати транспорт, приміщення, устаткування, інструмент і інші 
матеріальні і фінансові цінності сторін договору на договірних або 
безоплатних засадах.

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

3.2. Академія зобов'язується:
3.2.1. Надавати інформаційну, консультативну, методичну та 

науково-технічну допомогу базовому сільськогосподарському підприємству 
з підвищення економічної ефективності, ефективності використання 
кормової бази, тварин, машин, апаратів, технологій та технологічних ліній 
та інших ресурсів в сучасних умовах господарювання.

3.2.2 Направляти на базове сільськогосподарське підприємство 
студентів Академії для проходження навчальної та виробничої практики, 
які передбачають ефективну навчально-наукову-виробничу підготовку 
студентів та їх безпосередню участь у вирішенні виробничих проблем з 
сільськогосподарського виробництва за умовами та потребою базового 
сільськогосподарського підприємства.

3.2.3. Забезпечити студентів навчально-методичними 
рекомендаціями.

3.2.4. Призначити керівниками практик кваліфікованих науково-
педагогічних працівників Академії; 'V

3.2.5. В окремих випадках залучати в установленому порядку 
спеціалістів базового сільськогосподарського підприємства до наукової та 
інноваційної діяльності Академії.

3.2.6. Не розголошувати використану конфіденційну інформацію, 
про діяльність базового сільськогосподарського підприємства через свою 
звітність, знищення курсових, дипломних робіт тощо у встановленому 
порядку, згідно п.2, ст.21 Закону України «Про інформацію».

3.3. Базове сільськогосподарське підприємство зобов'язується:
3.3.1. Всіляко сприяти впровадженню у виробництво наукових 

розробок Академії, виконаних за замовленням базового 
сільськогосподарського підприємства.

3.3.2. Шляхом укладення окремих угод, приймати студентів 
Академії, направлених на навчальну, виробничу, науково-дослідну та 
переддипломну практику;

3.3.3. Забезпечувати кваліфіковане керівництво практикою і а 
створювати необхідні умови для проходження студентами практики та 
практичних занять, не допускаючи використання на роботах, не пов'язаних 
з програмою практики.

3.3.4.Забезпечувати студентам умови безпечної роботи на робочих



місцях. Проводити інструктажі з охорони праці.
3.3.5. Про всі порушення трудової дисципліни і внутрішнього 

трудового розпорядку студентами повідомляти в Академію.
3.3.6. Після закінчення практики в обов'язковому порядку видати 

характеристику на кожного студента-практиканта, в якій відображати якість 
проходження практики.

3.3.7. Надавати, за можливості, інформаційну та консультативну 
допомогу студентам, аспірантам та науковцям Академії при підготовці 
ними курсових, дипломних дисертаційних та інших наукових робіт за 
напрямками діяльності базового сільськогосподарського підприємства.

3.3.8. Надавати можливість подальшого працевлаштування студентів 
Академії на базовому сільськогосподарському підприємстві, у разі 
наявності вакантних місць, за результатами успішності в Академії, 
проходження виробничої практики, а також за результатами захисту 
дипломних проектів.

4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

4.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання
сторонами і діє до 2 ( Ц ^  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.

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

форс-мажору, причому немає можливості встановити дату припинення 
обставин непереборної сили. 'V

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 цс 
іншої сторони. Згода іншої сторони непотрібна.

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

4.2.5. При не досягненні консенсусу у веденні спільних справ.
4.2.6. За ініціативою однієї із Сторін у зв'язку із настанням інших 

обставин, за яких досягнення спільної мсти за цим договором стало 
неможливим.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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

5.2. 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.

6. ІНШІ УМОВИ

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

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

6.3. Сторони не зобов’язують- себе ніякими фінансовими 
зобов’язаннями, окрім оплати Підприємством виконуваних студентами 
господарських робіт.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Полтавська державна аграрна академія 
36000, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3 
код ЄДРПОУ 00493014

телефакс 0532-500-237

«Базове сільськогосподарське


