
договIр
про спiвробiтництво

м. По:тгава <</р>> рб zo€p

Полтавська державна аграрна академiя, в подальшому iменуеться - Академiя, в
особi виконуючого обов'язки ректорц професора Писаренка Павла Вiкторовича, який дiе
на пiдставi статугу академii, з одного боку, та ТОВ <Лубенський молочний завод>>, в
подt}льшому iменуеться - Товариство, в особi виконавчого директора Стасенко Оксани
Григорiвни, яка дiе на пiдставi Статугу, з другого боку, рЕtзом iменуватимуtься
кСторони>, укJIilпи даний договiр про нижче наведене:

1. Предмет договору
1.t. Предметом даного договору е партнерство та спiвробiтництво мiж Сторонапdи в

напрямах, що визначаються умовами цього ,Щоговору та додатковими угодаьли, дJIя

досягненЕя спiльноi науково-практи.пrоi мети з вдоскоЕалення виробничоi дiяпьностi
Товариства, полiпшення матерiально-технi.пrого забезпечення та пiдвищення рiвня
освiтньоi, професiйноi пiдготовки, rrерепiдготовки спецiшliстiв та виховноi роботи в
Академii.

2. Права та обов'язкш сторiп
2.1. Сторони в межах дii цього договору мaють право:

2.1.1. Вести спilьну дiяльнiсть в розробцi та впровадженнi HoBiTHix технологiй,
технологiчних лiнiй, завершених i перспективних проектiв, рекомендацiй, спрямоваIIих на
вдосконалення форм i методiв ведеЕня виробництв4 адЕштов{lIIого до ytvIoB

господарювtlЕня Товариства.
2.|.2. Використовувати Еауково-тохнiчну продукцiю, технологii, управлiнськi

моделi, що нЕtлежать CTopoHalur, на договiрних або безоплатн}D( засадах.
2.|.З. Укладати oKpeMi угоди на Rзаемовигiдliй ocHoBi з надання виробнишх,

науково-методичних, iнформацiйно-консультацiйrшпr, органiзацйнrо< та iнших послуг,
спрямоваIIих на пiдвищення ква,тriфiкацii викладачЬ Академii, розвитку ocBiTHboi його
базп, наближення ocBiTHboi прогрtll\{и пiдготовки спецiаlriстiв до потреб суIасного
економiчного стану.

2.1.4. Мати iншi права, не перелiченi в договорi, a;re TaKi, що випливaють з його i
не суперечать TIItHHoMy закоЕодавству УкраЪи.

2.2. Академiя зобов'язуеться :

2.2.|. Надавати iнформацiйшу, консультативну, методичну та науково-технiчну
допомогу Товариству з пiдвищенх{я еiсономi.пrоТ ефективностi використання pecypciB
Товариства в суIасних умовах госшодарювання.

2.2.2. На запит Товариства надавати iнформацiю про навча.тrьнi плtlни Академii,
програми cTDIý/BaIIb, практик та iншу iнформацiю, яка не е конфiденцiйною.

2.2.З. Направляти в Товариство здобувачiв вищоi освiти Академii для
проходження навчЕlльноi виробничоi, переддипломноi, науково-дослiдноi практики, за
умоваNrи та потребою остilllнього.

2.2.4. Призначити керiвникаlrли пр€lктик квшriфiкованих науково-педагогiчних
працiвникiв Академii.

2.2.5, На запит Товариства надавати iнформацiю, oKpiM конфiденцiйноi, про
здобрачiв вищоТ освiти.

2.2.6. В окремих випадках запучати в устzlновленому порядку спецiа-тriстiв
Товариства до науковоТ, iнновацiйноi та практитIноi дiяльноотi Акqдемii, а також брати
ylacTb в таких заходчж, що провомться Щентром зайнятостi.
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2.2.7. Сприятlл Товариства у проВеденнi, обумовпених цим .Щоговором (чи
додатковими угодами), заходiв iз здобувачалш ВlТГЦоi освiти АкадемiI.

2.2.8. Не розголошувати використ:lЕу конфiденцйну iнформацiю, про дiяльнiсть
Товариства через свою звiтнiсть, знищеЕня чФсових, квалiфiкацiйних рЪОi" тощо увстаIIовленому IIорядку, згiдно T1.2, ст.2| Закону Украr'ни кПро iнформацiю>.

2.3. Товариство зобовrязусться:
2,з.l. Шляхом укладенЕя оц)емих угод, органiзовувати стажув€lЕня викладачiв та

спiвробiтникiв Академii на виробництвi, приймати здобрачiв виЙоТ освiти, с.тryхачiв
професiйНо-технi,*rОi освiтИ В Академii на навчаJIьЕУ, виробничу, lrереддипломну,
науково-дослiдну практики.

2.з.2. Забезпечувати квалiфiковане керiвlппцво стlDкуванням та црактикою,створюючи необхiднi упtови дJIя проходжоЕIIя здобувачаrrли вищоi освiти прЕжтики та
пр€жтичЕих (лабораторних) заЕrIть, додер)IqдотIись вимоги з охорони працi Ъа технiки
безпеки.

2.з.з. За узгодженими темаN{и н4давати здобувачам вищоi освiти можливiсть
викоIIанЕя курсових робiт i дrпломншс проектъ на власнй виробничiй базi.

2,З.4- ПрО Bci порушеЕЕrI трудовоi длсциплiни i внугрiшнього трудового
розпорядку здобрачами вищоi освiти повiдомляги в Академiю

2.з-5. Пiсля закiнченrrя практики в обов'язковому порядку видавати
харЕжтерИстикУ на кожногО практиканта, В яIdй вiдображати якiсть шроходження
практики.

2.з.6. Надавати iнформацiйну та консуJIьтативIту дотrомоry здобувачаrл вищоi
освiтИ в Академii, аспiрантаru (здобувачам), докторантапл та Еауковцям Дкадемii при
пiдготовцi ними кл)сових, квшriфiкацiйнrдr (.пдпломшпr) та iнших наукових робl,(проектiв) за напрямкаtwи дiяпьностi Товариства.

2.з.7. Надавати практишli напрацювtlння, зн€tнЕrl та досвiд набугий у процесi
дiяльностi Товариства, для полiпшення навчаJIьного цроцесу та Еауковоi роботц 
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не суперечить реюmry комерцiйноi тасмницi.
2,з.8. Надавати допомоry АкадемiТ у розвитку матерiалъно-технiчноi бази

нttвчt}JlьногО процесУ (за погоджоЕнrIМ cTopiH коIптами, сrIасним обладнанням,
ремонтними роботаlrли, тощо). , 

т:2.з.9. Пiдтришryвати культурно-просвiтнлпlькi, виховнi функцiТ Дкадемii,
спрямоваIIi на виховаIIня естеТичноi свiдомостi, особисТiснп.О роa""ткУ Та ,"op.roi
дiяльностi здобувачiв вищоТ освiти.

3. TepMiH дiiдоговору i порядок його розiрвання
3,1, ЩеЙ договiР набирае чинностi з момеIIтУ його пiдписЕlнЕя Сторонаlrли i дiе до

З 1 травнЯ 2022 року. .ЩоговiР вважаеть*я цродовжеЕим Еа кожшлй наступний piK, якщо
за мiсяцЪ до закiнчення TepMiHy дiТ не надiйде зЕUIва однiеi iз CTopiH про розiрвання
договору чи його перегJIяд.

3.2. Щей договiр може бути розiрвано:
З,2.1. За згодою CTopiH.
з,2,2. З iнiцiатиВи однiеi сторони, якщо iнша заявила про настаЕня форс-мажору,причомУ Еемае можпивоСтi встаноВити дату припинеЕIIя обставин непереборооi a"о".
з,2,з, З iнiцiативи однiеi iз CTopiH, якщо iнша у<иляеться вiд виконання або

неналежIlим чиIIом виконуе своi зобов'язаЕЕя за цим договором. ffоговiр вважасться
розiрваrrим з моменту повiдомлення rrро це iншот сторони. Згода iншоi сторони
непотрiбна.

з,2,4, У зв'язкУ з реоргаНiзацiсЮ або лiквiдацiею юридитtних осiб - CTopiH
договору) якщо не визначена особа пр€lвонаступник.

З-2.5. ПрИ не досягненнi консеЕсусу у ведешIi спi.тьних справ.



З.2.6. За iнiцiативою однiеi iз CTopiH у зв'язку iз настанням iнших обставин, за
якID( досягнення спiльноi мети за цим договором стttло неможливим.

4. Вiдповiдальнiсть cTopiH
4.1. За невиконання або неtlЕtпежне викоЕанЕя умов цього договору Сторони несугь

вiдповiдаrьнiсть вiдповйно до чинного цивiльного закоЕодавства Украhи.
4.2. Ненuтежне виконання умов договору е його невиконанЕя або виконанЕя з

порушеЕЕям )rMoB, визначених предметом договору.
4.З. Сторони звilьняrоться вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне

виконtlння умов цього договору, якщо воно стало наслiдком дii обставин непереборноi
сили, про якi сторони Ее знЕlли пiд чао пiдписання договору i якi могли вiдвернуги
допустимими ii засоби.

5.Iпшiумови
5.1. ,Щаний договiр скJIадеЕо у дох оригiнальнтаr прIлшriрЕикзж, по одному для

кожноi iз CTopiH, якi мають однакову юр}цичну силу.
5.2.У випадках; не передбаченrх,Щоговором, Сторони коруються чиЕним цивiльним

зzжонодавством УкраiЪи.
5.3. Щей договiр не передбачае жодЕих фiнансових зобов'язань дIя CTopiH.
5.4. Для досягнення цiлей спiлъноi дiяlьностi, спilьне майно мiж уrасникtlми не

утворюеться, якщо iнше не буде передбачено окремими угодЕtI\{и мiж СторонаN{и.

б. Юридичнi адреси i пiдписп cTopiH

500-2

В. Писаренко

кТовариство>
ТОВ кЛубенський молочний завод>

З7500, По.тrтавська область, м. Лубни,
вул. Iндустрiальна,2
Код еДПОУ 0044681З
Телефакс 05Зб1-74-402

i,i
li i.j,ij

о. Г. Стасенко
луБýiiськи

3АВO,ýх
,дЕну. код
ti044f*lз


