ДОГОВІР
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
м. Полтава
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Харківська державна зооветеринарна академія, в особі ректора
академії Барановського Дмитра Івановича, діючого на підставі Статуту,
далі — Академія, з однієї сторони, та Полтавська державна аграрна
академія, в особі ректора академії професора Аранчій Валентини
Іванівни, яка діє на підставі Статуту, далі - Академія, з другої сторони, далі
- Сторони,
уклали цей договір про співпрацю (далі - Договір)
про
наступне:
1. Предмет договору
Предметом
Договору
є
організація
спільної
навчальної,
консультативної, організаційної та практичної роботи шляхом надання
технічної та інформаційно-технічної підтримки, проведення спільних
науково-практичних конференцій, семінарів, апробації результатів наукових
досліджень аспірантів в порядку, визначених цим Договором.
2. Умови співробітництва
Сторони будують взаємовідносини, пов’язані з цим договором, на
принципах рівності та ділового співробітництва.
3. Обов’язки сторін
Сторони беруть на себе наступні зобов’язання:
сторони зобов’язані обмінюватись інформаційними матеріалами
стосовно предмету співпраці.
не рідше одного разу на рік проводити наради (семінари, круглі столи)
із залученням зацікавлених організацій з метою обговорення вищевказаних
завдань та узгодження спільних заходів для їх вирішення.
4. Відповідальність сторін
Кожна із Сторін самостійно несе відповідальність за невиконання або
неналежне виконання умов Договору в межах чинного законодавства.
5. Форс-мажорні обставини
5.1. За умов виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які
неможливо на час підписання Договору, термін Договору продовжується на
час дії цих обставин.
5.2. Сторона, у якої існують обставини непереборної сили, повинна
обов'язково повідомити іншу сторону про їх настання і припинення.
6. Термін дії Договору та інші умови
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і
діє до 01 лютого 2025 року.
6.2. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою
Сторін шляхом складання додаткових Угод, які складатимуть невід’ємну
частину цього Договору.
6.3. Договір може бути розірваний достроково у разі:

а) за взаємною згодою Сторін.
б) одностороннє розірвання Договору можливе лише в випадках,
передбачених цим Договором та законодавством України.
6.4 Кожна із сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому
порядку, попередньо письмово повідомити про це другу Сторону за ЗО днів.
6.5. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.
Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він
вирішується в порядку згідно з визначеним чинним законодавством України.
7. Інші умови
7.1. Даний Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по
одному для кожної із Сторін.
7.2. Інші умови можуть бути передбачені додатковою угодою.
8. Юридичні адреси та реквізити сторін
Харківська державна
зооветеринарна академія
Харківська область, Дергачівський
район, смт. Мала Данилівна,
вул. Академічна, 1, 62341.
р/р UA688201720343111001200004855
р/р UA95 8201720343121001300004855
в ДКСУ Дергачівського району
МФО 820172
Код ЄДПРОУ 00493758
Свідоцтво платника податку: 27817318
ІПН 004937520115
e-mail: elenazoovet.tn@gmail.com
тел. (05763) 57-3-48,
(05763) 57-4-65

Полтавська державна аграрна
академія
м. Полтава
вул. Г. Сковороди, 1/3, 36003.
p/pUA058201720313221002201009150
Код ЄДРПОУ 00493014
МФО 820172
Банк: Державна казначейська
Служба України, м. Київ
e-mail: Pdaa@pdaa.com.ua
Тел. (0532) 500-273

