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ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі -Університет), 
в особі ректора Аранчій Валентини Іванівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (надалі - 
Коледж), в особі директора Кременчуцького льотного коледжу Харківського національного 
університету внутрішніх справ Яковлєва Руслана Петровича, що діє на підставі Положення про 
КЛК ХНУВС та Довіреності № 1/3134 від 08.11.2022 року, з іншої сторони, разом іменуються - 
Сторони, уклали даний Договір про науково-технічне співробітництво (надалі -Договір) про 
наступне.

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом даного Договору є співробітництво між Сторонами в напрямах, що 
визначаються умовами цього Договору, для сприяння розвитку освіти і науки, реалізації 
освітньо-професійних програм і проектів 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 освітніх 
програм, спрямованих на поліпшення науково-освітнього середовища, проведення науково- 
практичних конференцій, та інших аналогічних заходів, спільні дії по підготовці, 
перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів, проведення в інтересах Сторін видання та 
розповсюдження навчально-методичної документації, інших заходів в рамках діючого 
законодавства, взаємовигідні Сторонам і спрямовані на ефективне виконання ними своїх 
функцій на погоджених Сторонами умовах.

1.3. Метою співробітництва є покращення якості підготовки фахівців, закріплення 
теоретичних знань та їх практичного застосування.

2. НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ

За для досягнення мети цього Договору Сторони домовляються про співробітництвом 
такими напрямами:

2.1. Сприяти організації навчального процесу в Університеті.
2.2. Проводити сумісні науково-дослідницькі роботи.
2.3. Обмінюватись науковими публікаціями, навчальними посібниками та науковою 

інформацією.
2.4. Розробляти ефективні методи мотивації і стимулювання навчальної діяльності 

здобувачів вищої освіти, проведення конкурсів, семінарів та конференцій.
2.5. Сприяти підготовці наукових кадрів.
2.6. Спільно діяти з метою об'єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем 

проходження стажування та практики випускників, викладачів, аспірантів, здобувачів вищої 
освіти.

2.7. Співпрацювати у науково-дослідній і конструкторсько-технологічній роботі, 
сприяння організації спільних науково-дослідних лабораторій та експериментально- 
виробничих дільниць.

2.8. Взаємно сприяти публікаціям наукових праць.
2.9. Співпрацювати в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості Сторін. Мати 

інші права, не перелічені в Договорі, але такі, що випливають з нього і не суперечать чинному 
законодавству України.

3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
3.1. В межах цього Договору Сторони керуються нормами діючого законодавства 

України, здійснюють взаємодію на принципах рівноправності, відкритості, взаєморозуміння.



3.2. Сторони взаємодіють один з одним з питань виконання цього Договору через 
уповноважених представників, делегованих Сторонами, для розгляду виникаючих питань при 
співробітництві.

3.3. Сторони, гарантують конфіденційність інформації, що передається один одному і 
зобов’язуються не розголошувати і не передавати отриману ними інформацію третім особам, за 
винятком випадків, передбачених законодавством України та письмової згоди іншої Сторони.

3.4. Сторони зобов'язуються всі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути 
і процесі співпраці, вирішувати шляхом взаємних конструктивних переговорів з урахуванням 
інтересів обох Сторін цього Договору.

3.1. І.Університет зобов’язується:
-  призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв’язок і 

співпрацю з Коледжем та надання Коледжу необхідної інформації, яка не є конфіденційною;
-  враховувати пропозиції Коледжу при складанні навчальних планів підготовки 

фахівців та робочих програм, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів;
-  на запит Коледжу надавати інформацію про навчальні плани Університету, програми 

стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною, щодо здобувачів вищої 
освіти, з якими укладатиметься договір про проходження практики (стажування);

-  забезпечувати якісне виконання індивідуальних планів для цільової підготовки 
здобувачів вищої освіти;

-  забезпечувати цільове використання наданого Коледжем для розвитку матеріально- 
технічної бази Університету устаткування та обладнання;

-  забезпечувати керівництво та проведення практик здобувачів вищої освіти на базі 
згідно із взаємно погодженими програмами;

-  сприяти Коледжу у проведенні, обумовлених цим договором (чи додатковими 
угодами), спільних заходів із Університетом;

-  дотримуватись умов, що ставляться Коледжем до кожного виду співпраці, спільно 
розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення практик, 
стажувань та інших видів співпраці.

3.1.2. Коледж зобов’язується:
-  призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв'язок і 

співпрацю із Університетом та надання Університету необхідної інформації, яка не є 
конфіденційною;

-  на запит Університету надавати необхідну інформацію про Коледж, що не є 
конфіденційною;

-  за взаємним погодженням брати участь у розвитку матеріально-технічної бази 
Університету, створенні та облаштуванні устаткуванням галузевих науково-дослідних 
лабораторій, експериментально-виробничих дільниць тощо;

-  за взаємним погодженням надавати Університету матеріально-технічну базу Коледжу 
для якісної теоретичної та практичної підготовки фахівців;

-  за взаємним погодженням забезпечувати керівництво та проведення стажувань і 
практики здобувачів вищої освіти на базі згідно із взаємно узгодженими із Університетом 
програмами і тематиками;

-допомагати Університету у проведенні обумовлених цим Договором (чи окремими 
договорами) спільних заходів;

-дотримуватись умов, що ставляться Університетом до кожного виду співпраці, 
спільно розроблених та затверджених Сторонами положень про порядок проведення практик, 
стажувань та інших видів співпраці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором 
Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.



4.2. Спірні питання, які можуть виникнути під час виконання Сторонами умов цього 
Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди -  
відповідно з вимогами чинного законодавства.

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

5.1. Договір укладено з 16 березня 2023 року до 01 січня 2026 року.
5.2. Сторони можуть домовитись про дострокове припинення дії Договору за повної 

взаємної згоди з цього питання та повному взаєморозумінні щодо зобов'язань, які випливають з 
даного Договору.

5.3. Договір може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою однієї із 
Сторін шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше, ніж за 
15 календарних днів до дати його розірвання.

6. ІНШІ УМОВИ

6.1. Умови цього Договору не тягнуть за собою будь-якої матеріальної відповідальності.
6.2. Конкретні види і форми співробітництва Сторін, а також можливе залучення 

ресурсів для досягнення спільних цілей і реалізації спільних інтересів оговорюються 
Сторонами окремо, шляхом укладання відповідних Договорів та Додаткових угод.

6.3. Сторони засвідчують той факт, що цей Договір не є попереднім Договором в 
розумінні ст. 635 Цивільного кодексу України і не покладає на Сторони ніяких юридичних 
зобов'язань стосовно укладання у майбутньому будь-яких Договорів.

6.4. Будь-які зміни га доповнення до даного Договору вважаються дійсними за умови їх 
письмового оформлення та підписання уповноваженими на це представниками Сторін, у 
порядку та спосіб, визначений чинним законодавством України.

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

6.6. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі 
реквізитів та зобов'язуються вчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну у письмовій формі.

6.7. При зміні юридичної адреси чи банківських реквізитів Сторона зобов’язана 
повідомити про це іншу Сторону не пізніше, як за 10 календарних днів з моменту внесення 
відповідних змін.

6.8. Сторони зобов'язуються дотримуватись законодавства з протидії корупції. При 
виконанні своїх зобов'язань за договором Сторони не здійснюють і не будуть робити будь-яких 
дій, які суперечать вимогам законодавства у сфері запобігання корупції.

6.9. Представники Сторін, уповноважені на укладання цього Договору погодились, що їх 
персональні дані, які стали відомі Сторонам у зв'язку з укладанням цього Договору, дають 
згоду збір та обробку їх персональних даних, з метою підтвердження повноважень суб'єкта на 
укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації адміністративно-правових і 
податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для 
забезпечення реалізації інших передбачених законодавством відносин відповідно до Закону 
України від 01 червня 2010 року № 2297-УІ «Про захист персональних даних» (із змінами та 
доповненнями). Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони 
повідомлені про свої права відповідно до статті 8 Закону України від 01 червня 2010 року 
№ 2297-УІ «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями).

Сторони забезпечують захист персональних даних уповноважених представників Сторін 
відповідно до законодавства України про захист персональних даних.

6.10. Даний Договір укладено українською мовою і підписано уповноваженими 
представниками Сторін у 2 (двох) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну 
силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.

6.11. Положення даного Договору є комерційною таємницею і не можуть 
розголошуватись третім особам без попередньої письмової згоди на це іншої Сторони, крім 
випадків, передбачених чинним законодавством.

6.12. У разі, якщо одній із Сторін при виконанні Договору стала відома інформація, що



належить до комерційної таємниці іншої Сторони, то така Сторона не має права її 
розголошувати.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Університет

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
36003, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3, 
ЄДРПОУ 00493014/ 
тел./факс: (0532) 50-02-73 
e-mail: pdau@pdau.edu.ua

Коледж

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛЬОТНИЙ 
КОЛЕДЖ ХАРКІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
ВНУТРІШНІХ СПРАВ
39605, м. Кременчук, вул. Перемоги, 
17/6.
Тел. (05366) 30148, 31 1 18
E-mail: klk.univd@gmail.com
р/р: UA 658201720313221001201139636
банк Державна казначейська служби
України, м. Кременчук МФО 820172,
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