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Ilсl;t-гавська дерiкаRна аграрна акадепliя. t] ll()дLLlьшuмч iмсгtчсться - дка.ltемiя. в

особi ректора, професора А Iванiвни, яка дiс на пiдставi статуту
академiТ" з одно1,о бокt,. га q ,в п()

Пiдприсмство, в особi генерального директора дlючого
на пi.tст,авi Статуту. з другого боку. разом
дсlI,сlвiр про ни)liче наведене:

кСторони>), уклали данийа

l. Предмет доI,овору
1.1. Прелметом даного договору с партнерство та спiвробi,гниLlтво мiж CTopclнa]\l1,1 в

напря]\,Iах. щ() в1.1значilоться у,мова\lи цьог(_) /Jtlгilвсlрч,га додатковиN4I,I уI,о,l1хцо,-,l.;,no
jl()cя1,IteIlHrI t]:]ас\lIlого iH гересу, в га,пу зi ttcBi ltt га [lavKtI. забсзпе.rення iнновацil:iнtlТ.
\{i1pкe'l инI clBtll' та Bt.,tpOбtlt,t.tt,lT .цiя,цьнtlс li IIi.цп1-1ис Mc,r ва. спря]\lоt]аного tla l]ад()L](),lення
пtlтреб Cl opirr у вiлпсlвiдних сгtецiаutiстах. вгlр()t]ilдх(сння нових технttлогiй" HaуKol]I,1x

розробок. реа"riзаltiТ прсlект,iв та пo,rtittttlcHHi п,ltllерiа,,lьнil-t,ехнiчного ,забе,згtечення.

2. Права та обов'язltи cTopiH
2.1. Сторони в NIежах дii цьоr,о договор}, N,Iають право:

2.1.1, Вес"гt.t сttitзрtlбilниltt,l]() в розроtlцi TJ l]провал;tсеннi HclBiTHix tе,хнс,l.tогiй.
ЗаВерШених i Itерспек1,1lвних проект,iв. рекомендацiЙ" сгrрямованllх на вдоскоtlа,IIення форм
i rte годiв з.цiйlснснгtя iHHoBatlil:lHcli. марке,гинrовоТ та виробничоi лiя.;rьностi а.цаптованLlх до
\ fui о в I,0с l t():iap ю tJait ня Гi iлliрiiсlьl ст ва.

2.1,2. 13икористовувати наyковO-технiч1-1л, lrрсlдl,rtltiк-l. ,I,ехнологiТ. vпpaB,,tiHcbrti
мс,lделi. ш-(о нале}iiать Сторона\1. на договiрrrих безоплатн1,1х засtlдах.

2.1.З. Укла,llа,ти oKpervri ),годll H|,l взасNlовиr,iднiГl OcHt_lBi ,] на.]lання вltробничrrх.
На\'кОВ0-\Iсl-t)д11rlg1,,". iнQltlршlаuiiiно-ltоLlс\,.]Iьrацiйних. N,IapKe1,1]Ilг()B1.1x. tlpr анiзаlliilних-l,а
iНшt,tх гl()сjl) I . cllprl Nlulзattll\ Hil пi.:1вищення KBa-,ritbiKatliT BttK,laдa.liB АкаiдешtiТ. розtsи,l l(\,

tlcBiTHbtlj'iitlгtl баtзtl. наб:lи;tiення c,lcBiTHbtlT lrрограми tti:{lсl,гсlвки сttецiаltiсriв дtl гrtrlреб
с) часн()l() ctttlt]t,lпti,IгtOг() с |,ан\.

2.1..1. N4a,tlt iHttri права. не пере.tiчснi в дсltсlвtlрi. a.Lte IaKi. u{() tsl,IlIjl1,Iвак)-гь ] йоrсl i

не сугlеречать чинн()\1у закоl]одавс гв}, УкраТни.
2.2. Акадешriя зобовОязч€ться:

2.2.1,Ilалавати iнформашiйнч. кtlнсl,Jьтативнy. Ntе,lодl]чну та Ha)KuBo-Texlti.tH)
ДОПОNlог)/ IIiдrrрис:ь.тс,I,ву з пiдвtlшеllня еttоt-tомiчноТ ефективносr-i виI(ористання pecr,pciB
П iдl r ри с, ш.л с,l-ва в сy ч ас ни х у N.,I о вах гос п одарюtsання.

2.2.2, На заlttt-г [Ii.trrрисмстtsа надаваrIi iнфорrчrацiк,l прсl нав.Iальнi l]JtaHll Аrtа.цепriТ.
програми стаж),вань. практик ra iнш1, iнформацiк)" яка гlе с кон(liденцiйнок-l.

2.2.З. 1-Iаправ:lяти в 11iдприсlмс,гвtl здобу,ва.liв вицоТ ocBiTl,t АкадеiчriТ .лjlя
ПР(_)ХОД}КеIlНЯ навчi]-lIьноТ. виробriичс-lТ (виробничого навчання). переддtIlljtоN,lноl'" на\,кilво-
лtlслiдноТ пpaK,I,tJKtt. :]а yi\{оtsамLl та ltотребок) останньогtl.

2.2.4. ГIрIlзначаlи t<epiBHиKaN"I11 пракIl{l( квалiфiкованих науково-пелагогiчtttlх
rrрацiвникiв ,t а пtai'icr-piB вr.lрtlбнlJLl()t,о нall]чання Акадеьr ir'.

2.2.-5. I Iit 'jапи t lIi,,tltриt п,tс tBil lla,l1.1t]a-rr,r iн(lсlрплаrцiкl. tlкрiп,I rtсlгrфiденцiйноТ. про
з-tобувачiв Bt.tltltlt' ocBiT t,t .

2.2..6. В 0Kpe]\4llx L}Llпадках ,Jа.]I),ча гLl в Vc lalH()l]JIeHON{v гIорядк}i спецilt,цiстiв
ГIiдприсмСl,ва лО H?.v''ItOBOT. iнновацiйНоТ т,а прак'ttl.tноТ дiя,;lьt,tсlс,гi Акадеь,riТ. а так()ж брати
УЧаСТЬ в таких заходах. що проl]одя1ься [{ентрtlм заl:iняIt,lстi.



2.2.1. Сприяти lliлlrриемств) ) проведеннi. обумов-пених циN,I |{сlгсlворсlм (чи

додатковl,]i\Iи vl,одаN4 Il).,]irх()дiв iз здtrбувачамt,l вищоТ освirи Ака,цеrliТ.

2.2.8. Ile рtlзго:rош),вати використанч кон(li.лснt{iйн\, iнсРормачiю. про дiя:rьнiсть
Гliлпрr.lс,мс I ва череl] свою звiтнiс rb. ,Jttllпlення курсоtsих. ;J1,Iп,IoNtttIjx ptltliT lошt) )

встаноIзJIеноlчI), порялку,. згiдtltl п.2" cT.2l Закону УкраТни кГlро iнфоршлачiк,lii,

2.3. l] iдпри€Ntс l,Bo зобов'язусться:
2. j.l . Ш.ltяхtlм укладення окреN,Iих \rIод. органiзовува,ги cTaIi),BatIH9 gццлдда,tiв 't-a

сlliвробiтникiв АкалемiТ на вирсlбнttцтвi. rlрийпtати здоr_l1ва.tiв вtlщtiТ освir,и. с,пу,хачiв

просРесiйно-,гехltiчнсlТ освi,ги в АкадемiТ на навча"пьну. виробнич1,(виробниче навчання).

п ерелди пл oNt н,y. н ау ково-досл i дн у практики .

2..з.2. Забезпе.lувати кватiфiковане керiвництво стa;Itуванням та trрактикоЮ.
створк)к)Llrr необхi.цнi уь,tови для проход)Itення здобувачами вищоТ освiти Ilрактикt] la
llракт1,Iчних (:rаборат(lр1-1и\) ,занять. додерпryк)ч],Iсь виN,Iоl,и з охорони праtti rа технittи
безпеttlI.

2.j.З. За \Il]годIiениlvLl теN,lами надавати зjlобува.lаN,I виtцсlТ освiти пtо;tс,пtlвiс't ь

вl1конання к}рсових i квалiсРiкацiйних робiт (проект,iв) на власнiй виробничiй базi.
2.3.4. Про Bci lIорушення трудсlвсli дисциплiнti iвнчтрilttнього тр)ловОго

ро,lпорrl.цку здоa)) вачами вищоТ ocBiT1,1 rtсlвiдол,tлятl4 в Дк;_iлеrliк,l.

2.j.5. lIiс:lя ,закit-tчсгtня I]рактикl] вll;Iавати хtlракl,ерllстик\, на KOiI{Hol'()

l lрtlкIи канта. в якi i'i вilображати я кiс"гь прохоil)кен Hrl п ракт и Kl].

2,j.6. Налавагtл iH(lopMartiilH) та конс\]lь-гатl.]вtI\,]lоlIо\,tог\ здобl,вачамl BtlttloT

clcBi,t,tt li1 с,tухачам професiйно--гехtлiчноТ ocBiTtt в АttадеплiТ. аспiран,lап.л (здобува.rам).

докторантаN,l та }IауковtlяN,t АкалемiТ прri rtiлготtlвt_ti HtlN,{I,1 KypcoBllx. ква;iфiкачiiiнlrх
пробнtlх. диплоj\,tнtlх. дисертацiйгIих та iнtrrих HayKOB1,1x робiт (прtlектiв) за наllряl\4каN,lи

дiяльносr,i Пiдприсмства.
2.З.1. Налавати практичнi напрацюtsання. знання та досвiд набутиl'i 1, ltрсlцесi

дiя,rьносri Пiдпlltiс:мствt1. дJя пt1.llilttttенt{я навчацьного процесу, та начковоi роботи. якщо
t]e не с},перечи-I,ь режtIму ксlь,tерцiЁlноТ тась,tницi.

2.З.8. Надавати доломогу АкадемiТ у розвитку матерiа.,tьно-,гехнiчноТ бази

I{авчального гтроцесу (за погодженняN,j cTopiH коtl],Iами. сучасниN,t обладнанняlь,l.

ремонтнrlми роботами" тошо).
2.З.L). Пiд,rpttь,t.чвати куjlьт),рно-просвi,гниrцькi" вихсlвt,ti функчiТ АкадеlriТ.

спряш,tованi на вl..lховаIлня ес,ге,t,tt.tноТ свi,цс,itчltlсгi. tlсtlбистiснсlго рOзtsитк) Ii.l тв(]I]ч()i

,цiяльttостi з:l0б),вачiв виlлсll' сlсвi-гtl,

3. I'epivliH дiТдоговору i порядок його розiрвання
З.1.1lей лоrовiр набирас: чtlнносti :J м(,)менту йоt,сl lliдписання Сторонап.лtl iдiс дtl

<<ýi> ,,,, ,., !:_y_20il року. /_{оговiр tsва}ка€ться продов)Itени\,I ша кожн1.1й настуrlний piK.

якшlо за мiсяць до :закiнченt-lя TepMiHy лiТ не надiйде заява однiсТ iз CTopiH гrро рсlзiрвання

договору .tи його перегляд.
З.2. I_{ей догtlвiр N,1()же бути розiрвано:

3.2.1. За згодою CTopiH.
З.2.2. З iнiцiатllви однiсТ cTopoнll. якщо iнша заяви,гlа гIро настання cPopc-пla;ltop1,.

прI4чо]\,Iу немас \,{o}It.пllB()cTi встановиl,и ла,гу пр1.Iп1.1нення обс,I,авигt гtспереборt{оТ си.ltи.

З.2._]. З iнiцiативtt однiсТ iз CTopiH. якtцо iнша,yхllлясться вiл виконання itбо

HeHa"rleiliH1.1\I LlllHON,t виконус] своТ зобов'язання за цим договороN,,t. /]оговiр вва)I(аr,'l-ься

рсlзiрванимt l \jo\{eHT\ пilвiдс,lмлення про це ittшоТ cтopoH1,1. Згilда iltшоТ cTOpOHtI

неttсl,tрiбнtt.
_].2.4. У ]в'яt ltt\, з рсорr,анiзацit кl lбtl riKBi.];rtlic:Kl к)l]llдичIILIх tlсiб С гсlрiн

л0I овору. якщо нс BllJHallcHlt tlctlбit llpats()Hac l),г| пIll{.
j.2.5. llptl t,te досягllснlIi ttclHceHcyc) ) веденгli спi"rьttих справ.



З.2.6. За iнiцiативокl однiсТ iз CTopiH у зв'язку iз настанням iнших обставин. за

яких досягнення спiльноТ N,Iеl,и за t{иl\,I договором c,IaJIo I,IеNIоIIливим.

,l. Вiдповiдальнiсть cTopiH
4,1, За Неl]ИКОНаНня або неналеilttlе B1,1 KOHaIttlя )/\,IoB цього;ltоIовор) Сr,орони несyть

BiдlItlBi,,taltbHicTb вiдпilвi.llнсi до чtl}l1-IоI,с,l цивiльtti,lго законодавства УкраТни.

4.2. Ilена_пеilсttе вl]конання умов ,,1ol t)вOр) t, iitlг(l невиконання або вllконання j

гlор.\ tUeH ня м \ N.,I ов. tsи значеllи х прел\lетом договор) .

4.З. CTopoHtl звiльгtяються вiд вiдпсlвiда:rьностi за неtsикOнання або HeHa.]leiкHc

виконання yl\,,IoB цього договору.якщсl воно стало Hac-rtiilKoM дiТ обс,гавин непереборноТ

сll_пи. прtl якi сторони не знали пiл час пiлttиса1-1ня договору i яtti могли вiлвернути

_l()ll}cl и\llI\ltt iJ засuбtt.

5. Iншi уNIови
5.1. /]aHr,ri:r rоговiр складено у, двох tlригiнальних прlrмiрниках. по одLlON,Iу lцJlя

KorKHoT iз L'тopiH. якi MatoTb однакову юридичну с1,Iлу,

5.2. У випадках. гtе перелбаLIенl,]х flоговорtlм. Сторони керук]ться чиFlllи\4 цttвi,пьltttu
,JaKO 

LI ола,l BcT,Btl п.л У краТн t l,

5.З. I{ей _rоговiр не пере.lбачаtr )l(однlJх фiнансовtlхзобов'язань для CтopiH.

5.4. Ддя досягIiсння tli.;reЁl сtliльtttll' ,,liя-tьнtlс ti. спi,пьнс мlаiiнtl tvixt l.,часниItаN{t] не

,чтв()рl{)сться. якlllо iнше не бу:tс псрс:tба.ленсl OKpe\,II,INIt,l }/Iодаlvl14 мiж СilорсlнаNlи.

6. Юридичнi адреси i пiдписи cTopiH

кАкадеiчliя>>

По,i iаьсbllа деl])ii :lBj la аг рарн а акадеп,l i-я

З6000. пл. По-пт,ава.
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