ДОГОВІР
про співробітництво
м. Полтава

«27» лютого 2019 р.

Полтавська державна аграрна академія, в подальшому іменується - Академія, в
особі ректора, професора Аранчій Валентини Іванівни, яка діє на підставі статуту
академії, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Електропривод», в
подальшому іменується - Підприємство, в особі генерального директора Брижицького
Василя Борисовича, діючого на підставі Статуту, з другого боку, разом іменуватимуться
«Сторони», уклали даний договір про нижче наведене:

1. Предмет договору

1.1.
Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в
напрямах, що визначаються умовами цього Договору та додатковими угодами, для
досягнення взаємного інтересу в галузі освіти і науки, забезпечення інноваційної,
маркетингової та виробничої діяльності Підприємства, спрямованого на задоволення
потреб Сторін у відповідних спеціалістах, впровадження нових технологій, наукових
розробок, реалізації проектів та поліпшення матеріально-технічного забезпечення.

2. Права та обов'язки сторін
2.1. Сторони в межах дії цього договору мають право:
2.1.1. Вести співробітництво в розробці та впровадженні новітніх технологій,
технологічних ліній, завершених і перспективних проектів, рекомендацій, спрямованих на
вдосконалення форм і методів здійснення інноваційної, маркетингової та виробничої
діяльності адаптованих до умов господарювання Підприємства.
2.1.2. Використовувати науково-технічну продукцію, технології, управлінські
моделі, що належать Сторонам, на договірних безоплатних засадах.
2.1.3. Укладати окремі угоди на взаємовигідній основі з надання виробничих,
науково-методичних, інформаційно-консультаційних, маркетингових, організаційних та
інших послуг, спрямованих на підвищення кваліфікації викладачів Академії, розвитку
освітньої його бази, наближення освітньої програми підготовки спеціалістів до потреб
сучасного економічного стану.
2.1.4. Мати інші права, не перелічені в договорі, але такі, що випливають з нього і
не суперечать чинному законодавству України.

2.2. Академія зобов’язується:
2.2.1. Надавати інформаційну, консультативну, методичну та науково-технічну
допомогу Підприємства з підвищення економічної ефективності використання ресурсів
Підприємства в сучасних умовах господарювання.
2.2.2. На запит Підприємства надавати інформацію про навчальні плани Академії,
програми стажувань, практик та іншу інформацію, яка не є конфіденційною.
2.2.3. Направляти в Підприємство здобувачів вищої освіти Академії для
проходження навчальної, виробничої (виробничого навчання), переддипломної, науководослідної практики, за умовами та потребою останнього.
2.2.4. Призначити керівниками практик кваліфікованих науково-педагогічних
працівників та майстрів виробничого навчання Академії.
2.2.5. На запит Підприємства надавати інформацію, окрім конфіденційної, про
здобувачів вищої освіти.
2.2.6. В окремих випадках залучати в установленому порядку спеціалістів
Підприємства до наукової, інноваційної, маркетингової та практичної діяльності Академії,
а також брати участь в таких заходах, що проводяться Центром зайнятості.

2.2.7. Сприяти Підприємству у проведенні, обумовлених цим Договором (чи
додатковими угодами), заходів із здобувачами вищої освіти Академії.
2.2.8. Не розголошувати використану конфіденційну інформацію, про діяльність
Підприємства через свою звітність, знищення курсових, дипломних робіт тощо у
встановленому порядку, згідно п.2, ст.21 Закону України «Про інформацію».

2.3. Підприємство зобов’язується:
2.3.1. Шляхом укладення окремих угод, організовувати стажування викладачів та
співробітників Академії на виробництві, приймати здобувачів вищої освіти, слухачів
професійно-технічної освіти в Академії на навчальну, виробничу (виробниче навчання),
переддипломну, науково-дослідну практики.
2.3.2. Забезпечувати кваліфіковане керівництво стажуванням та практикою,
створюючи необхідні умови для проходження здобувачами вищої освіти практики та
практичних (лабораторних) занять, додержуючись вимоги з охорони праці та техніки
безпеки.
2.3.3. За узгодженими темами надавати з добувачам вищої освіти можливість
виконання курсових робіт і кваліфікаційних робіт (проектів) на власній виробничій базі.
2.3.4. Про всі порушення трудової дисципліни і внутрішнього трудового
розпорядку здобувачами вищої освіти повідомляти в Академію.
2.3.5. Після закінчення практики в обов'язковому порядку видавати характеристику
на кожного практиканта, в якій відображати якість проходження практики.
2.3.6. Надавати інформаційну та консультативну допомогу здобувачам вищої
освіти та слухачам професійно-технічної освіти в Академії, аспірантам (здобувачам),
докторантам та науковцям Академії при підготовці ними кваліфікаційних пробних,
курсових, дипломних дисертаційних та інших наукових робіт (проектів) за напрямками
діяльності Підприємства.
2.3.7. Підтримувати культурно-просвітницькі, виховні функції Академії,
спрямовані на виховання естетичної свідомості, особистісного розвитку та творчої
діяльності здобувачів вищої освіти.

3. Термін дії договору і порядок його розірвання
3.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до
«31» грудн я 2025 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 перегляд.
3.2. Цей договір може бути розірвано:
3.2.1. За згодою Сторін.
3.2.2. З ініціативи однієї сторони, якщо іїппа заявила про настання форс-мажору,
причому немає можливості встановити дату припинення обставин непереборної сили.
3.2.3. 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
непотрібна.
3.2.4. У зв'язку з реорганізацією або ліквідацією юридичних осіб - Сторін
договору, якщо не визначена особа правонаступник.
3.2.5. При не досягненні консенсусу у веденні спільних справ.
3.2.6. За ініціативою однієї із Сторін у зв'язку із настанням інших обставин, за
яких досягнення спільної мети за цим договором стало неможливим.

4. Відповідальність сторін
4.1. За невиконання або неналежне виконання умов цього договору Сторони несуть
відповідальність відповідно до чинного цивільного законодавства України.
4.2. Неналежне виконання умов договору є його невиконання або виконання з
порушенням умов, визначених предметом договору.
4.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне

виконання умов цього договору, якщо воно стало наслідком дії обставин непереборної
сили, про які сторони не знали під час підписання договору і які могли відвернути
допустимими її засоби.

5. Інші умови
5.1. Даний 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 цивільним
законодавством України.
5.3. Цей договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань для Сторін.
5.4. Для досягнення цілей спільної діяльності, спільне майно між учасниками не
утворюється, якщо інше не буде передбачено окремими угодами між Сторонами.

6. Юридичні адреси і підписи сторін
«Академія»
Полтавська державна аграрна академія
36000, м. Полтава,

«Підприємство»
ТОВ «Електропривод»
39008, м. Запоріжжя
Південне шосе, 77-а
Код ЄДРПОУ 24512839
Те.: +38 (050) 656-03-41

Брижицький

