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Полтавська державна аграрна академія, в особі ректора Аранчій В.І, що діє 
на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю 
«АГРОКСІ Україна», в особі директора Дресвяннікової Наталії Анатоліївни, з 
іншого боку, який діє на підставі Модельного статуту (надалі Сторони), 
заключили даний Договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Сторони приймають на себе зобов'язання про науково-технічне 
співробітництво для досягнення навчально-наукової мети на підставі спільної 
зацікавленості в використанні інформації та науково-технічної продукції для 
вирішення завдань, які стоять перед Сторонами.

Цей Договір не є договором про спільну діяльність у розумінні чинного 
законодавства України.

2. ЗОБОВЯЗАННЯ СТОРІН

Сторони в межах дії цього договору мають намір:
2.1. Проводити консультації з розробки навчальних програм відповідно до 

умов реформування вищої освіти.
2.2. Проводити сумісні науково-дослідницькі роботи.
2.3. Обмінюватись представниками Сторін для читання лекцій.
2.4. Сумісно організовувати науково-технічні конференції, симпозіуми, 

семінари та виставки, брати участь у їх роботі.
2.5. Обмінюватись науковими публікаціями, навчальними посібниками та 

науковою інформацією.
2.6. Сприяти підготовці наукових кадрів.
2.7. Організовувати стажування викладачів, аспірантів, студентів.
2.8. Взаємне сприяння публікаціям наукових праць.
2.9. Мати інші права, не перелічені в договорі, але такі, що випливають з 

нього і не суперечать чинному законодавству України.

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

3.1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до 31 грудня 
2020 року.

3.2. Цей договір може бути розірвано:
3.2.1. За взаємною згодою Сторін.
3.2.2. 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.

3.2.3. У зв’язку з реорганізацією або ліквідацією юридичних осіб -  Сторін 
договору, якщо не визначена особа правонаступник.

3.2.4. При недосягненні консенсусу у веденні спільних справ.
3.2.5. За ініціативою однієї із Сторін у зв’язку із настанням інших обставин, 

за яких досягнення спільної мети за цим договором стало неможливим.

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

4.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або 
неналежне виконання умов цього Договору, якщо невиконання умов Договору 
стали наслідком дії обставин не переробної сили, про які Сторони не знали під час 
підписання Договору.

5.1. Сторони зобов‘язуються вирішувати всі суперечні питання, що 
виникають у процесі виконання Договору, шляхом переговорів.

5.2. Сторони призначають відповідальних працівників для виконання 
даного Договору, про що взаємно повідомляють окремими листами.

5.3. Координація співпраці Сторін з вирішенням конкретних питань 
здійснюється шляхом домовленості між Сторонами, оформлених відповідними 
додатковими Угодами.

5.4. Зміни та доповнення до Договору вносяться за згодою Сторін та в 
інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

5.5. Це Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань для Сторін.
5.6. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним 

цивільним законодавством України.
5.7. Даний Договір складений у 2-х примірниках, що мають однакову 

юридичну силу.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5. ІНШІ УМОВИ

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
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