
ДОГОВІР
про науково-технічне співробітництво 

між Полтавською державною аграрною академією,

та ТОВ «ВЮСТ»



ДОГОВІР
про науково-технічне співробітництво

Полтавська державна аграрна академія, в особі ректора Аранчій В. І., що діє на 
підставі Статуту (надалі «Академія»), ТОВ «ВЮСТ», в особі генерального директора 
Позднякова О. О., з іншого боку, яке діє на підставі Статуту (надалі «Сторони»), заключили 
даний Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОЕОВОРУ

1.1. Сторони приймають на себе зобов‘язання про науково-технічне співробітництво для 
досягнення навчально-наукової мети на підставі спільної зацікавленості, рівноправності й 
партнерства у організації навчального процесу здобувачів вищої освіти Академії основам 
організації та експлуатації систем GPS моніторингу транспортних засобів та обробки 
інформації отриманих за допомогою безпілотних літальних засобів.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

Сторони в межах дії цього Договору мають намір:
2.1. Сприяти організації навчального процесу в Академії відповідно до п. 1.1.
2.2. Проводити сумісні науково-дослідницькі роботи.
2.3. Обмінюватись науковими публікаціями, навчальними посібниками та науковою 

інформацією.
2.4. Сприяти підготовці наукових кадрів.
2.5. Організовувати стажування викладачів, аспірантів, студентів.
2.6. Взаємне сприяння публікаціям наукових праць.
2.7. Мати інші права, не перелічені в Договорі, але такі, що випливають з нього і не 

суперечать чинному законодавству України.

3. ТЕРМІН ДІЇ ДОЕОВОРУ І ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

3.1. Договір набирає чинності з моменту підписання Сторонами та діє до 31 грудня 
2021 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.

3.2. Цей Договір може бути розірвано:
3.2.1. За 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 реорганізацію або ліквідацією юридичних осіб -  Сторін Договору, 
якщо не визначена особа правонаступник.

3.2.4. При не досягненні 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.



3.2.6. Всі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковою угодою 
Сторін, яка є невід’ємною частиною цього Договору

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

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. ІНШІ УМОВИ

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

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

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Полтавська державна аграрна академія:
36003, м. Полтава, 
вул. Г. Сковороди, 1/3,
ЄДРПОУ 00493014,
МФО 820172 
тел./факс:
(0532) 50-02-73

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЮСТ»

Юридична адреса: 39605, Україна, 
Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Троїцька, буд. 33, офіс 3.
Поштова адреса: 39605, Україна, 
Полтавська обл., м. Кременчук, 
вул. Троїцька, буд. 33, офіс 3. 
р/рІІА363348510000026005962509122 в 
відділенні №2 ПУМБ в м. Кременчук
МФО 334851 
ЄДРПОУ 23814490 
ІПН 238144916035 
Св-во ПДВ 200128306


