
договIр .,/б
про спiвробiтництво

м. По.гrгава ua, z2?az-1 ZЙp._7v--
Полтавська держt}вна аграрна академiя, в подаJIьшому iменусться - Академiя, в особi

ректора, професора АранчiЙ Валентини Iванiвни, яка дiс на пiдставi статугу академiL з одного
боку, та

Товариство з обмеженою вйповiдальнiстто "Агрофiрма 'ОПетрiвське", в подальшому
iменуеться - Товариство, в особi директора Лаrrдарь Олександра Андрiйовича, дiючого на
пiдстазi Статуту, з другого бопу, рilзом iменратrш,rугься <<Сторони>>, уклали даний договiр про
нижче наведене:

1. Предмет договору
1.1. Предметом дtlного договору е партнерство та спiвробiтництво мiж Сторонtlп{и в

напрямах, що визначаються умовzll\{и цього Щоговору та додатковими }тодами, дJuI досtrнеЕня
спiльноi науково-практичноi моти з вдосконitлоЕцrl виробничоi дiяльностi Товариства,
полiпшецня матерiально-технi.*rого забезпеченIu{ та пiдвищення рiвня ocBiTHboT, професiйноi
пiдготовки, перепiдготовки спецiалiстiв та виховноi роботи в АкадемiТ.

2. Права та обов'язки cTopiH
2.1. Сторони в межах дii цього договору мають право:

2.1.I. Вести спiльну дiяльнiсть в розробцi та впровадженнi HoBiTHix технологiй,
технологiчних лiнiЙ, завершених i перспективних проектiв, рекомендацiй, спршлованих на
вдосконалення форм i методiв ведення виробництва, адаптованого до умов госшодарювання
Товариства.

2.Т.2. Використовувати науково-технiчну продукцiю, техFIологii, управлiнськi моделi,
що належать Сторонаtrл, на договiрних або безоплатних засадах.

2.1.З. Укладати oKpeMi угоди на взаемовигiднiй ocнoBi з надання виробни.плх, Ha)rKoBo-
методиtIних, iнформацiйно-консультацiйних, оргатлiзацiйних та iнших гIосJцд, спрямовzIних на
пiдвищення квалiфiкацii викладачiв АкадемiI, розвитку ocBiTHboT його бази, наближентrя
ocBiTHboi прогр{lпdи пiдготовки спецiалiстiв до потреб суrасного економiчного стану.

2.1.4. Мати iншi права, не перелiченi в договорi, але TaKi, що випJIив.lють з його i не
суперечать чинному законод{lвству УкраТни.

2.2. Ькадемiя зобов'язусться :

2.2.|. Надавати iнформацiйну, консультативну, методиtIну та HayKoBo-TexHi.THy

допомогу Товариству з пiдвищення економiчноi ефективностi використання pecypciB
Товариства в с}цасних умовах господарювЕIЕня.

2.2.2. На запит Товариства надавати iнформацiю про навчirльнi плапи Академii,
програN{и стаэкувань, практик та iншу iнформацiю, яка не е конфiденцiйною.

2.2.З. Нагlравляти в Товариство здобувачiв вищоi освiти дкадемii дJuI цроходженнr{
навчzlльноi, виробничоi (виробниаIого навчаrтня), переддипломноi, науково-дослiдноТ практики,
за }мовами та потребою ост{tннього.

2.2.4. Призначити керiвниками практик квалiфiкованих Еауково-педагогi.*rих
працiвникiв та майстрiв виробничого навчання Академii.

2.2.5. На запит Товариства надавати iнформацiю, oKpiM конфiденцiйноi про здобувачiв
вищоi освiти.

2.2.6. В окремих випадках залr{ати в установленому rrорядку спецiа;riстiв Товариства
до науковоi, iнновацiЙноi та практичноi дiяльностi Академii, а тчжож брати yracTb в таких
зrlходilх, що проводяться Щентром зайнятостi.

2.2.7. Сприяти Товариства у проведеннi, обумовлених цим ,Щоговором (чи додатковими



угодаN4и), з€lходiв iз здобувачами вищоТ освiти Академii.
2.2.8. Не розголоIIryвати використану конфiдепцiйну iнформацiю, про дiяльнiсть

Товариства через свою звiтнiсть, знищеншI курсових, дипломних робiт тощо у встановленому
порядку, згiдно п.2, ст.21Закону УкраТни кПро iнформацiю>.

2.3. Товариство зобов'язуеться:
2,З.I. Ш.rrяхом укладеЕюI окремих угод, оргtlнiзовувати ст€DкувЕtння викладачiв та

спiвробiтникiв Академii на виробництвi, приймати здобувачiв вищоi освiти, сrг5о<ачiв
професiйно-технiчноТ освiти в Академii на н€IвччIльну, виробничу (виробниче навчання),
переддипломну, науково-дослiдну lrрактики.

2.З.2. Забезпечувати квалiфiковане керiвництво стtDк}ъанням та практикою, створюючи
необхiднi умови дJuI проходжешrя здобрачами вищоi освiти rrрактики та практиtших
(лабораторних) занять, додер)Iý.ючись вимоги з охорони працi та технiки безпеки.

2.З.З. За узгодженими темами IIадавати здобувачам вищоi освiти можливiсть виконання
курсовш( робiт i дипломних проектiв на власнiй виробничiй базi.

2.3.4. Про Bci порушенЕя трудовоi дисциплiни i внутрiшнього трудового розшорядку
здобувачшли вищоi освiти повiдом.тrяти в Академiю.

2.З.5. Пiсля закiнчення практики в обов'язковому порядку видавати характеристику на
кожIIого практикантц в якiй вiдображати якiсть проходженшI практики.

2.З.6. Надавати iнформацiйну та консультативну допомогу здобувачам вищоi освiти та
слухачап{ професiЙно-технiчноi освiти в Академii, аспiрантам (здобувачаrrл), докторантам та
науковцям АкадемiТ при пiдготовцi ними квалiфiкацiйних пробних, кл)сових, дипломних
дисертацiЙних та iнших наукових робiт за нашрямкапrи дiяльностi Товариства.

2.З.7. Надавати практи.плi напрацюваншI, знання та досвiд набутий у процесi дiяльностi
Товариства, дIIя полiпшення навчаJIьного процесу та науковоi роботи, fr(що це не суrrеречить
режиму комерцiйноТ таемницi.

2.З.8. Надавати доIrомогу Академii у розвитку матерiально-технiчноi бази навчального
процесу (за погодженням cTopiH коштами, сучасним обладнанням, ремонтними роботЕllчIи,
тощо).

2.З.9. Пiдтримувати культ}рно-просвiтницькi, виховнi функцiТ Академii, спрямованi на
вихов{lнIuI естетичноi свiдомостi, особистiсного розвитку та творчоi дiяльностi здобувачiв вищоi
освiти.

3. TepMiH дiiдоговору i порядок його розiрвання
3.1. Щей договiр набирас чинностi з моменту його пiдписtlння Стороналли i дiе до n$o

/Z/2z-{ 20Zl poкy. ,Щоговiр вважасться продовженим на кожний наступний piK, якщо за-Z--**--
мiсяць до закiнчення TepMiHy дiТ не надiйде зчuIва однiеi iз CTopiH про розiрвання договору чи
його перегляд.

3.2. Щей договiр може бути розiрв€lно:
З.2.|. За згодою CTopiH.
3.2.2. З iнiцiативи однiеi сторони, якщо iнша заявила про настання форс-мажору,

tIричому немае можJIивостi встановити дату припинення обставин негlереборноi сили.
3.2.З. З iнiцiативи однiеi iз CTopiH, якщо iнша ухиляеться вiд виконаrrня або неналежним

чиноМ Виконуе своi зобов'язання за цим договором. Щоговiр вва)каеться розiрваним з моменту
повiдомлення про це iншоi сторони. Згода iншоi сторони непотрiбна.

З.2.4. У зв'язку з реоргаrriзацiею або лiквiдацiею юридичних осiб - CTopiH договору,
якщо не визначена особа шравонаступник.

З.2.5. При не досягненнi консенсусу у веденнi спiльних справ.
З.2.6. За iнiцiативою однiсi iз CTopiH у зв'язку iз настанням iнших обставин, за яких

досягненЕuI спiльноi мети за цим договором стало неможливим.

4. ВЦцовiдальнiсть cTopiH
4.1. За НеВиконання або ненаJIежне виконtlння умов цього договору Сторони несуть

вiдlовiдальнiсть вiдповiдно до чинного цивiльного законодавства Украiни.
ý



4.2. Неналежне виконаннrI умов договору е його невиконаЕня або виконанIuI з порушепЕям
)rмов, визначених преlцdетом договору.

4.3. Сторони звirьнлоться вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненаJIежне виконrшнr{

умов цього договору, якщо воно стi}ло наслiдком дiТ обставин непереборноi сиlшr, про якi
сторони не знали пiд час пiдписання договору i якi могrпr вiдвернуги допустимими fi засоби.

5. Iншi умови
5.1. ,Щаний договiр скJIадено у двох оригiна.rrьних примiрниках, rто одIIому для кожноi iз

CTopiH, яr<i малоть однакову юридичну сиJry.
5.2. У випадках, не передбачених ,Щоговором, Сторони керуються чинним цивiльним

зtжонодавством Украни.
5.3. Щей договiр не передбачае жодних фiнансових зобов'язЕlнь дJuI CTopiH.
5.4. Для досягнеЕня цiлей спiльноi дiяльностi, спiльне майно мiж уrасниками не

уtворюеться, якщо iнше не буде передбачено окремими угод€lN{и мiж Сторонами.

б. Юридичнi адреси i пiдписи cTopiH

кАкадемiя>
Полтавська державна аграрна академiя

36000, м. Полтава,
вул. Г. Сковороди, 1/3

Код СДРПОУ 00493014
2з7

I. Аранчiй

<Товариство>
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

"Агрофiрма "Петрiвське'О

З8722, Полтавська область, Полтавський
район, с. Петрiвка, вул. Полтавська, 11А
Код еДРпоУ з8026732
Телефакс (0532) 67

Щиректор

.А.Ландарь


