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2.2.4. Призначити керівниками практик кваліфікованих науково- 
педагогічних працівників Академії.

2.2.5. На запит Підприємства надавати інформацію, окрім конфіденційної, 
про здобувачів вищої освіти.

2.2.6. Сприяти Підприємству у проведенні, обумовлених цим Договором (чи 
додатковими угодами), заходів із залученими здобувачами вищої освіти Академії.

2.2.7. Не розголошувати використану конфіденційну інформацію, про 
діяльність Підприємства через свою звітність, знищення курсових, кваліфікаційних 
(дипломних) робіт (проектів) тощо у встановленому порядку, згідно п.2, ст.21 Закону 
України «Про інформацію».

2.3. Підприємство зобов’язується:
2.3.1. Організовувати стажування викладачів та співробітників Академії на 

виробництві, шляхом укладання окремих угод приймати здобувачів вищої освіти Академії 
на виробниче навчання, навчальну, виробничу, переддипломну та науково-дослідну 
практики.

2.3.2. Забезпечувати кваліфіковане керівництво стажуванням та практикою; 
створювати необхідні умови для проходження здобувачами вищої освіти практики та 
практичних (лабораторних) занять.

2.3.3. За узгодженими темами надавати здобувачам вищої освіти 
можливість виконання курсових і кваліфікаційних (дипломних) робіт (проектів) на 
власній виробничій базі.

2.3.4. Про всі порушення трудової дисципліни і внутрішнього трудового 
розпорядку здобувачами вищої освіти повідомляти в Академію.

2.3.5. Після закінчення практики видавати характеристику на кожного 
практиканта, в якій відображати якість проходження практики.

2.3.6. Надавати інформаційну та консультативну допомогу здобувачам 
вищої освіти Академії, аспірантам (здобувачам), докторантам та науковцям Академії при 
підготовці ними курсових, кваліфікаційних, дипломних та інших наукових робіт за 
напрямками діяльності Підприємства.

2.3.7. Ознайомлювати з практичними напрацюваннями, знаннями та 
досвідом, набутим у процесі діяльності Підприємства, для поліпшення навчального 
процесу та наукової роботи, якщо це не суперечить режиму комерційної таємниці.

2.3.8. Підтримувати культурно-просвітницькі, виховні функції Академії, 
спрямовані на виховання естетичної свідомості, особистого розвитку та творчої діяльності 
здобувачів вищої освіти.

3. Термін дії договору і порядок його розірвання

3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 
«31» січня 2022 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.

3.2. Цей договір може бути розірвано:
3.2.1. За згодою Сторін.
3.2.2. З ініціативи однієї Сторони, якщо інша заявила про настання форс- 

мажору, причому немає можливості встановити дату припинення обставин непереборної
сили.



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.

6. Юридичні адреси і підписи сторін 

«Академія» «Підприємство»

Приватне підприємствоПолтавська державна аграрна академія 

вул. Г. Сковороди, 1/3, 

м. Полтава, 36003

«Білоцерківська агропромислова група»

38340, Україна, Полтавська область, 
Великобагачанський район, 
с.Білоцерківка, вул. Лесі Українки, 28


