
ДОГОВІР
про науково-технічне співробітництво 

між Полтавським державним аграрним університетом та 

Товариством з обмеженою відповідальністю «КАЛВЕР АВІЕЙШН»



м. Київ

ДОГОВІР №230124-1
про науково-технічне співробітництво

24 січня 2023 р.

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі 
«Університет»), в особі ректора Аранчій В. І., що діє на підставі Статуту, з однієї сторони та

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КАЛВЕР АВІЕЙШН»
(надалі «Підприємство»), в особі директора Іванова Сергія Олександровича, що діє на підставі 
Статуту, з іншої сторони, разом «Сторони», уклали даний Договір про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Сторони приймають на себе зобов‘язання про співробітництво в напрямку навчальної, 

навчально-методичної, науково-дослідної роботи, інформаційних та консультативних послуг, 
взаємного обміну досвідом і підвищення кваліфікації з метою покращення якості підготовки 
фахівців, закріплення теоретичних знань та їх практичного застосування на виробництві.

1.2. Сторони володіють рівними правами щодо прояву ініціативи у проведенні конкретних 
наукових досліджень та користуванні результатами досліджень. Жодні положення цього 
договору не можуть тлумачитись як обмеження у співробітництві між сторонами або у сторін 
Договору з третіми сторонами в будь-яких інших сферах діяльності.

2. НАПРЯМКИ СПІВПРАЦІ
Сторони в межах дії цього Договору мають намір:
2.1. Сприяти організації навчального процесу в Університеті відповідно до п. 1.1.
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.
2.4. Сприяти підготовці наукових кадрів.
2.5. Спільно діяти з метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем 

проходження стажування та практики випускників, викладачів, аспірантів, студентів.
2.6. Співпрацювати у науково-дослідній і конструкторсько-технологічній роботі, 

сприяння організації спільних науково-дослідних лабораторій та експериментально- виробничих 
дільниць.

2.7. Взаємно сприяти публікаціям наукових праць.
2.8. 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. Університет зобов’язується:

призначити контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за зв’язок і 
співпрацю з Підприємством та надання Підприємству необхідної інформації, яка не є 
конфіденційною;

- враховувати пропозиції Підприємства при складанні навчальних планів 
підготовки фахівців та робочих програм, які стосуються вибіркових дисциплін і спецкурсів;



- на запит Підприємства 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 Підприємством 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 Підприємству у проведенні, обумовлених цим договором (чи 
додатковими угодами), спільних заходів із Університетом;

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

3.2. Підприємство 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 Підприємство, 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 
Підприємства 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. Сторони не несуть юридичної та матеріальної відповідальності в рамках 

виконання цього Договору. Будь-які зобов’язання Сторін повніші бути оформлені окремими 
Договорами.

4.2. Сторони зобов’язуються докласти максимальних зусиль щодо співпраці в 
рамках цього Договору.

4.3. Усі спірні питання, які виникають між Сторонами, вирішуються шляхом 
переговорів з урахуванням прав та інтересів Сторін.



5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ
5.1, Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє до 31 грудня 

2023 року. Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо за місяць до 
закінчення терміну дії не надійде заява однієї із сторін про розірвання договору чи його 
перегляду.

5.2. Цей Договір може бути розірвано:
5.2.1. За згодою Сторін.
5.2.2. 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.

5.2.3. У зв’язку з реорганізацію або ліквідацією юридичних осіб -  Сторін Договору, 
якщо не визначена особа правонаступник.

5.2.4. При не досягненні консенсусу у веденні спільних справ.
5.2.5. За ініціативою однієї із Сторін у зв’язку із настанням інших обставин, за яких 

досягнення спільної мети за цим Договором стало неможливим.
5.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковою угодою 

Сторін, яка є невід’ємною частиною цього Договору

6.1. Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути доповнений 
або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами.

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

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

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

6.5. У випадках, не передбачених Договором, сторони керуються чинним цивільним,, 
законодавством України.

6.6. Даний Договір складений у 2-х оригінальних по одному для кожної із сторін 
примірниках, що мають однакову юридичну силу.

6. ІНШІ УМОВИ

Університет
ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Підприємство

ПОЛТАВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ 
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ \

ТОВ «КАЛВЕР АВІЕЙШН»
02140, м. Київ, вул. Бориса Гмирі, буд. 2. 
Тел. (0800)  351-709 
ЄДРПОУ 43112964


