
ДОГОВІР / Л у
про співробітництво, організацію взаємовідносин 

та забезпечення проходження практики здобувачами вищої освіти

м. Полтава

Полтавська державна аграрна академія, надалі за текстом «Академія», в особі 
ректора, професора Аранчій Валентини Іванівни, яка діє на підставі Статуту, з одного 
боку, та ТОВ «Пирятинський сирзавод», надалі «Товариство», в особі генерального 
директора Бартошака Володимира Анатолійовича, що діє на підставі Статуту з другого 
боку, разом іменуватимуться -  Сторони, уклали даний договір про співробітництво, 
організацію взаємовідносин та забезпечення проходження практики здобувачами вищої 
освіти (надалі -  «Договір») про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом даного Договору є співробітництво між Сторонами в напрямах, що 

визначаються умовами цього Договору та додатковими угодами, для сприяння розвитку 
освіти і науки в регіоні, реалізації науково-освітніх програм і проектів, зміцнення 
матеріально-технічної бази Сторін, і на цій основі найбільш повного задоволення їх 
потреб у вирішенні задач освітньої діяльності.

1.2. Під співробітництвом за даним Договором Сторони розуміють розробку, 
впровадження сучасних форм і методів навчання, сприяння практичному здійсненню 
міжнародних, загальнодержавних і регіональних програм, спрямованих на поліпшення 
науково-освітнього середовища в агропродовольчій сфері, проведення науково- 
практичних конференецій та інших аналогічних заходів, спільні дії по підготовці, 
перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, проведення в інтересах Сторін видання 
та розповсюдження навчально-методичної документації, інші заходи в рамках діючого 
законодавства, взаємовигідні Сторонам і спрямовані на ефективне виконання ними своїх 
функцій.

2. ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
2.1. Сторони вважають, що основними напрямами співробітництва є:
- регулярний обмін наявною в розпорядженні Сторін інформацією, що стосується 

аспектів взаємного співробітництва у сфері освіти і науки;
- проведення спільних консультацій, реалізація науково-дослідних проектів і 

розробок з актуальних проблем економічного та суспільного життя країни у сфері освіти і 
науки, агропродовольчій сфері;

- організація та забезпечення проходження на безоплатній основі практик 
здобувачами вищої освіти Академії;

- прийняття участі у спільних проектах з питань освіти, діяльності в 
агропродовольчій сфері, конкурсах та інших формах залучених наукових інвестицій;

- участь в організації та проведенні наукових, науково-практичних і науково- 
методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів;

- участь в розробці та впровадженні нових навчальних курсів, програм, обмін 
навчально-методичними матеріалами, бібліографічною й довідковою літературою.

2.3. Конкретні форми та розміри ресурсів Сторін, які залучаються до участі у 
здійсненні спільних проектів, будуть визначатися окремими договорами Сторін. *

2.4. Договір передбачає за домовленістю Сторін можливість укладення також 
конкретних договорів (на надання освітніх послуг, про спільну діяльність, тощо).



досягнення спільної мети за цим Договором стало неможливим.
4.3. Зміни і доповнення до Договору дійсні за умови укладання додаткового 

договору.

5.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть 
відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 
виконання умов цього Договору, якщо це стало наслідком дії обставин непереборної сили, 
про які Сторони не знали під час підписання Договору і які могли відвернути 
допустимими її засоби.

5.3. У разі виникнення спірних ситуацій та не врегулювання спорів між Сторонами 
шляхом переговорів, Сторони вирішують спори в судовому порядку згідно до 
законодавства України.

5.1. Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із 
Сторін, які мають однакову юридичну силу.

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

5.3. Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань для Сторін.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6. ІНШІ УМОВИ

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

«Академія» «Товариство»
Полтавська державна аграрна академія 
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. А. БартошакА.


