
договIр
з базовим сiльськогосподарським пiдприемством про виробничу пiдготовку

квалiфiкованпх робiтникiв, проведецня спiльноi навчzuIьно-впробничоi',
практичноiдiяльностi та сприяпня у працевлаштуваннi сryдентiв

м. Полrгава uOb, '/,/аrп2/D 2015 р.

Полтавська державна аграрна академiя, в подаJIьшому iменуеться Академiя, в
особi ректора, професора Аранчiй Валекгини Iванiвни, яка дiе на пiдставi
Статуту, з одного боку, та ПП кАероеколоеiя> Шашацькоzо району, в
подчtпьшому Базове оiльськогосподарське пiдприемство, в особi генераJIьного
директора Лук'яненка Глiба Вiтатriйовича, дiючого на пiдставi статуту, з другого
боку, що рilзом iменуватимуться "Сторони" уклали даний договiр про нижче
вказане:

1. прЕдмЕт договору

Сторони, дiючи на ocHoBi принципiв взаемноi зацiкавленостi,
рiвноправностi й партнерства, зобов'язуються спiвпрацювати дJIя досягненЕя
спiльноi науково-практичноi мети з вдосконаJIеIrruI вIаробничоТ дiяльностi
базового сiльськогосподарського пiдприемства i пiдвищенrrя рiвня освiтнъоi i
професiйноi пiдготовки та перепiдготовки спецiаrriстiв в Академii.

2. ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВА

Сторони цього договору, враховуючи прiорrrгети науково-технiчного
розвитку i спираючись на практичний досвiд та результати наукових дослiдженъ
у га.пузi сiльськогосподарського виробництва вв€Dк{lють необхiдним розвивати
взасмовигiдне спiвробiтниrrгво в таких напрямах:

2.t. Веоти спiльну дiяльнiсть в розробцi та впровадженнi HoBiTHix
технологiй, технологiчнID( лiнiй, завершенlD( i перспективних проекгiв,
рекомендацiй, спрямовtlних на вдосконаJIенЕя фор* i методiв веденtul
сiльськогосподарського виробництва, адаптованого до умов господарювання
базового сiльськогосподарського пiдприсмства.

2.2. Проводити та брати участь у науково-практичних ceMiHapшb щруглI,t>(
столах, майстер-класах, тренiнгах, консультацiях з пiдвищення економiчноi
ефективностi, ефективностi кормовоi бази, тварин, машин, апаратiв, технологiй та
технологiчних лiнiй в с)цасних умовах господарюванЕя за створеним та
погодженим обома сторонами розкJIадом занять та практики.

2. З . Проводити спiльну практичну пiдготовку квалiфiкованих робiтникiв.
2.4. Укладати oкpeMi угоди на взаемовигiднiй ocHoBi з наданЕя виробничих,

науково-методичнID(, iнформацiйно-консультацiйних, органiзацiйнrос та iншrоr
послуг, сщ)ямовaних на пiдвищення квшiфiкацii викладачiв АкадемiТ, розвlа:гку
освiтньоi його бази, наближенrrя освiтньоi програми пiдготовки спецiапiстiв до
потреб сучасного економiчного стiш{у.

2.5. Сторони обумовиJIи, що для досягненшI цiлей цього ,Щоговору, Сторони
не зобов'язуються здiйснювати внески чи передавати будь-яке iнше майно та



дiють без об'сднаншI вкJIадiв уrасникiв, за винятком укJIаденIuI окремих угод.

3. прАвА тА оБов,язки cToPIH

З.1. Сторони в межах дii цього договору мають щ)аво:
3.1.1.Використовувати науково-технiчну продукцiю, технологii,

управлiнськi моделi, що напежать )п{асник€tм, на договiрних або безогrлатнID(

засадах.
3.|.2. Шя цiлей9 зtвначених у п.1 договору, за потреби використовувати

транспорт, примiщення, устаткуваншI, iHcTpyMeHT i iншi матерiапьнi i фiнансовi
цiнностi cTopiH договору на договiрних або безоплатних засада>(.

3.1.3. Мати iншi права, но перелiченi в договорi, але TaKi, що виIuIивають з

його i не суперечать чинному законодавству Украiни.

3.2. Академiя зобов'язусться:
З.2.|. Надавати iнформацiйну, консультативIту, методичну та науково-

технiчну допомоry базовому сiльоькогосподарському пiдприемству з пiдвищення
економiчноТ ефективностi, ефективностi використанIuI кормовоi бази, тварин,
машин, апаратiв, технологiй та технологiчних лiнiй та iнших pecypciB в сучасних

умовах господарювtlнIUI.
З.2.2 НаrryавJIяти на базове сiльськогосподарське пiдпри€мство студентiв

ДкадемiТ для проходженшI навчальноi, виробничоi практики та виробничого
навчання, якi передбачаrоть ефективну навчаJIьно-наукову-виробничу пiдготовку
студеrrгiв та ix безпосередню участь у вирiшеннi виробничих проблем З

сiльськогосподарського виробництва за умовами та потребою базового
сiльськогосподарського пiдприемства.

З .2.З . Забезпечl,rги сryдентiв навчапьно-методлшними рекомендацiями.
3.2.4. Призначrrги керiвниками практик ква;liфiкованих наУкоВо-

педагогiчних працiвникiв та майстрiв виробничого навчанIuI Академii;
З.2.5. В окремих випадках заlгучати в установленому порядку спецiаrriстiв

базового сiльськогосподарського пiдприемства до HayKoBoi, iнновацiйноi та
практичноi дiяльностi Академii.

З.2.6. Не розголошувати використану конфiденцiйну iнформацiю, про

дiяльнiсть базового сiльськогосподарського пiдприемства череЗ свою звiтнiсть,
знищеншt курсових, диIulомних робiт тощо у встановленому порядку, згiдно п.2,

ст.21 Закону УIgаiни <Про iнформацiю>.

3.3. Базове сiльськогосподарське пiдприемство зобов'язуеться:
3.3.1. Всiляко сприrIти впровадженню у виробництво наукових розробок

Дкадемir, виконаних за замовленIuIм базового сiльськогосподарського
пiдприемства.

З.З.2. Шляхом укJIаденЕя окремих угод, приймати здобувачiв професiйно-
технiчноi освiти в Академii та студентiв факультетiв агротехнологiй та екологii,
ветеринарноi медицини, економiки та менеджмеIIту, iнженерно-техIIологiчного,
облiку та фiнансiв, технологiТ виробницгва i переробки продукцii тваринництва
на навчiшьну та виробничу практику (виробниче навчання).

З.З.З. Забезпечувати квttпiфiковане керiвництво практикою та створювати
необхiднi умови дJIя проходженнlI студеЕтами практики та практичнlD( занять, не

догryскtючи використанш{ на роботах, не пов'язаних з програмою практики.

3.3.4.Забезпечувати студентам умови безпечноi роботи на робочих мiсцях.
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Проводити iнструктажi з охорони працi.
3.З.5. Про Bci порушення трудовоi дисциплiни i внутрiшнього трудового

розпорядку студентами повiдомляти в Академiю.
З.3.6. Пiсля закiнчення практики в обов'язковому порядку видати

характеристику на кожного студента-практиканта, в якiй вiдображати якiсть
проходженtUI практики.

З .З.7 . Надавати, за можливостi, iнформацiйну та консультативну допомогу
студентам, асгliрантам та науковцям Академii при пiдготовцi ними курсових,

дипломних дисертацiйних та iнших наукових робiт за напрямками дiяльностi
базового сiльськогосподарського пiдприемства.

3.3.8. Надавати можливiсть подальшого працевлаштуваншI студентiв
Академii на базовому сiльськогосподарському пiдприемствi, у разi вакантних
мiсць, за результатами успiшностi в Академii, проходження виробничоi практики,
а також за результатами захисту дипломних проектiв.

4. TEPMIH дi договору t порядок Його розIрвАння

4.1. Щей договiр набирас чинностi з моменту його пiдписанIш сторонами i дiе
до (02) лютого 2016' року. .Щоговiр вважа€ться продовженим на кожний
наступний piK, якщо за мiсяць до закiнченюI TepMiHy лii не надiйде зЕuIва однiсI iз
cTopiH про розiрванIuI договору чи його перегляд.

4.2.Щеft договiр може бути розiрвано:
4.2.|. За згодою cTopiH.
4.2.2. З iнiцiативи однiеi сторони, якщо iнша з€uIвила про настанrrя форс-

мажору, причому немае можливостi встановити дату припиненшI обставин
непереборноТ сили.

4.2.3. З iнiцiативи однiеi iз cTopiH, якщо iнша ухиля€ться вiд виконанIuI
або неналежним чином виконуе своI зобов'язання за цим договором. Щоговiр
вважаеться розiрваним з моменту повiдомленIuI про це iншоi сторони. Згода iншоi
сторони непотрiбна.

4,2.4. У зв'язку з реорганiзацiсю або лiквiдацiею юридичних осiб - cTopiH

договору, якщо не визначена особа правонаступник.
4.2.5. При не досягненнi консенсусу у веденнi спiльних справ.
4,2.6. За iнiцiативою однiеi iз CTopiH у зв'язку iз HacTaHIuIM iнших

обставин, за яких досягненюI спiльноi мети за цим договором cTtUIo неможливим.

5. ВЦПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

5.1. За невиконання або ненttпежне виконанIш умов цього договору сторони
несуть вiдповiда_пьнiсть вiдцовiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

5.2. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невикон€lнЕя або
ненапежне виконання умов цього договору, якщо воно ст€Lпо наслiдком дii
обставин непереборноi сили, про якi сторони не знаJIи пiд час пiдписання
договору i якi могли вiдвернути допустимими il засоби.

I
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б. IншI умови

6.1. ,Щаний договiр скJIадено у двох оригiнtlJlьних примiрниках, по одному
для кожноi iз CTopiH.

6.2. У випадках, не передбачених ,Щоговором, Сторони коруються чинним
цивiJIьним законодавством УкраiЪи.

6.3. Сторони не зобовОязують себс нiякими фiнансовими зобовОязаннями,
oкpiм оплати Пiдприсмством виконуваних студентами господарських робiт.

ЮРИДШIНI АДРЕСИ I ШДПИСИ CTOPIH

<Базове сiльськогосподарське
пiдприемство>:

Полтавська державна ацрарна академiя
36000, м. Полтава, вуд. Г. Сковороди, 1/3

код еДРПОУ 00493014
ПП <сАгроекологiр>

телефакс 0532-500-231
38013, с. Михайлики, ТТТишацький parloH,
Полтавська область,
код еДРПОУ24089080

тел./факс 05З 52-97-8-59
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B.I. Аранчiй
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