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договIр
про виробнпчу пiдготовrry квалiфiкованпх робiтникiв, проведепня спiльноi

ЕавчаJIьно-виробничоi,, практичноi дiяльностi та сприяrrня у
працевлаштуваппi сryдентiв

м. Поlпава

не зобов'язуються здiйснювати внески чи

(_) 2015 р.

Полтавська державна аграрна академiя, в подilльшому iменуеться Академiя, в
особi ректора, професора Аранчiй Вшlептини Iванiвни, яка дiе на пiдставi Статуту,
з одного бо*у, та ПП <Бiлоцеркiвська агропромислова црупа>), в подальшому
Органiзацiя, в особi дирекгора KoBa:teHKa Романа Володимировича, дiючого на
пiдставi статуту, з другого боку, що разом iменуватимуться "Сторони" уклаJlи
даний договiр про нижче вказане:

1. прЕдмЕт договору

1.1. Предметом договору е спiвробiтництво мiж Сторонами щодо досягненнlI
спiльноi науково-пракгичноi мети з вдосконаJIення виробничоТ дiяльностi,
пiдвищення рiвня ocBiTHboi i гrрофесiйноТ пiдготовки та перепiдготовки слухачiв
Академii та подаJIьшого працевлапrryванЕя виrryскЕикiв виходячи з потреби
Органiзацii.

1.2. Жоднi положеншI цього договору не можугь тлумачитись як обмеження
на спiвробiтництво мiж Сторонами у будь-яких iнших сфера< дiяльностi.

2. ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВА

Сторони цього договору, враховуючи прiорrrгети науково-технiчного
розвIтгку i спиршочись на практичний досвiд та результати наукових дослiджень
у галузi iнформацiйних технологiй ввtDкають необхiдним розвивати
взаемовигiдне спiвробiтництво в таких Еапрямах:

2. 1 . Проводити спiльну црактичну пiдготовку ква"пiфiкованих робiтникiв.
2.2. Брати участь у роботi ква-пiфiкачiйноi KoMicii при проведеннi

квалiфiкацiйних екзаменiв на здобуття квалiфiкацii робочоi професiТ.
2.3. Проводити та брати участь у науково-практичних семiнар{ж, круглих

столах, майстер-класах, тренiнгах, консультацiях за створеним та погоджоним
обома сторонами розIfiIадом заЕять та практики.

2.4. Укладати oкpeMi угоди на взасмовигiднiй виробничих,
науково-методичних, iнформацiйно-консуль та 1нших
послуг, наближення ocBiTHboT програми
сучасного екоцомiчного стану.
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3. прАвА тА оБов,язки cToPIH

3.1. Сторони в межах дiТ цього договору мають право:
з.1.1. ВикорисТовуватИ науково-технiчну продукцiю, технологii,

управлiнськi моделi, Що належать учасникtlI\4, на договiрних або безоплатних
засадах.

з-|.2. Щля цiлей, з€вначенLD( у п.1 договорУ, З& потреби використовувати
транспорт, примiщення, устаткування, iHcTpyMeHT i iншi MaTepia-шbHi i фiнансовi
цiнностi cTopiH договору на договiрних або безоплатних засадах.

3.1.3. Мати iншi права, не перелiченi в договорi, а.пе TaKi, що виIIJIивають з
його i не суперечать чинному законодавству УкраiЪи.

3.2. Академiя зобов'язуеться :

з.2.1. Надавати iнформацiйлry, консультативну, методичну та науково-
технiчну допомогу органiзацiТ з пiдвищення економiчноi ефективностi.

3.2.2 Направляти в органiзацiю сryлеrrгiв Академii для проходженшI
навчальноi, виробничоТ практики та виробничого навчанtlя, якi передбачають
ефекгивну навчапьно-наукову-виробничу пiдготовку студентiв та iх
безпосередню участь у вирiшеннi проблем за умовами та потребою органiзацii.

з .2.З . ЗабезпеЧIrги студентiв навч{lльно-методичними рекомендацiями.
з-2.4. Призначити керiвниками практик квалiфiкованих науково-

педагогiчних працiвникiв та майстрiв виробничого навчанюI Академiт;
з.2.5. В окремИх випадках зztлучати в установленому порядку спецiалiстiв

органiзаЦii до науКовоi, iнновацiйноi та практичноi дiяльностi ДкадемiТ.
з.2.6. Не розголошувати використану конфiденцiйну iнформацiю, про

дiяльнiсТь органiзацii череЗ свою звiтнiсть, знищеншI курсових, ква-lliфiкацiйних
пробних робiт, дипломних робiт тощо у встановленому порядку, згiдно п.2, ст.21
Закону Уцраiни <Про iнформацiю>.

3.3. Органiзацiя зобов'язу€ться:

з.3.1. Всiляко сприlIти впровадженню у виробницгво наукових розробок
Академii, виконаних за замовленшIм ОрганiзацiТ.

3.3.2.ПриЙмати здобувачiв професiйно-технiчноI освiти в Дкадемii з
професii <лаборашг хiмiко-бактерiологiчного ана.пiзу>> та студеЕгiв факультетiв
технологii виробництва i переробки продукцii тваринницtва та ветеринарноi
медицини на навчаJIьIIу та виробничу практику (виробниче навчання).

з.з.з. Забезпечувати кваJIiфiковане керiвницгво практикою та створювати
необхiднi умовИ для прохОдженЕя студентами практики та практичних занять, не
доrryскаючи використаншI на роботах, не практики.

З.З.4.Забезпечувати студеIIтам умови на робочих мiсцях.
Проводити iнструктажi з охорони працi.

3.З.5. Про Bci порушенЕя трудовоi
розпорядку студентами повiдомляти в

З.з.6. Пiсля закiнчення видати
якiстьхарактеристику на кожного студеЕта-



цроходженЕя црактики.
З.З.7. Надавати, за можJIивостi, iнформацiйну та консультативну допомоry

здобувачам професiйно-технiчноi освiти в Академii, сryдентам, аспiраоu, ,Ъ
науковцям Академii при пiдготовцi ними квапiфiкацiйних пробних, курсових,
дипломних, дисертацiйних та iнших наукових робiт за напр"мками дЙьностi
Органiзацii.

3.3.8. НадаватИ можливiстЬ подаJIьшого працевлацrтуванIUI сryдентiв
Академii, у разi вакантних мiсць в Органiзацii, за результатами успiшностi в
АкадемiТ, проходження виробничоi практики (виробнЙчоiо 

"ч"rчнrrя), 
а також за

результаТами квЕUliфiкацiйноТ атестацii (для здобувачiв робiтничоТ професii) та
захисту диIшомних проектiв.

4. TEPMIH дi договору I порядок Його розIрвАння

4.1. Щей договiр набирае чинностi з момеЕry його цiдписання сторонами i дiс
ДО (02)) ЛЮТОГО 2018 РОкУ. ,Щоговiр вваlкаеться продовженим на кожний
настушrий pik, якщо за мiсяць до закiнченЕя TepMiHy дii не надiйде заява одцiеi iз
cTopiH про розiрванIUI договору чи його перегJIяд.

4.2. Щей договiр може бути розiрвшrо:
4.2.1. За згодою cTopiH.
4.2.2. З iнiцiативи однiеТ сторони, якщо iнша заявиJIа про настання форс-

Мa)КОРУ, ПРИЧОМУ НеМае МОЖЛИВОСТi ВСТановити дату припиненшI обставин
непереборноi сили.

4.2.з. З iнiцiативи.однiеТ iз cTopiH, якщо iнша ухиJIяеться вiд виконанIUI
або ненаlrежниМ чиноМ викоIrуе своi зобов'язання за цим договором. ,Щоговiр
ввa)каеться розiрваним з моNdенту повiдомленЕя про це iншоi сторони. Згода iншоТ
сторони непотрiбна.

4.2.4. У зв'язкУ з ресргаНiзацiеЮ 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 

"u"ru"""11a 
iнших

обставин, за якID( досягIIенIIя спiльноi мети за циN[договором стiшо неможJIивим.

5. ВЦПОВЦАJЬНIСТЬ CTOPIH

5.1. За невиконанrrя або ненаJIежне викоIIання умов цього договору сторони
несутЬ вiдповiда.пьнiстЬ вiдповiдНо до чинного законодавства УкраiЪи.

5.2. Сторони звiльняrоться вiд вiдповiдацьностi за 
"е""*о"а"", або

неналежне виконання умов цього договору, якщо воно стаJIо наслiдком дiТ
обставин непереборноi сили, про якl сторони не час пiдписанrrя
договору i якi могли вiдвернути допустимими tt

6. IншI умо

6.1. .Щаний договiр скJIадено у двох
дJIя кожцоi iз CTopiH.
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6.2. У ВИПаДКах, не передбачених ,Щоговором, Сторони керуються чинним
цивiльним закоЕодавством УкраiЪи.

6.3. Сторони не зобов'язують оебе нiякими фiнансовими зобов'язаннrIми.

ЮРИДИЧНt АДРЕСИ I ПIДПИСИ CTOPIH

Полтавська державIIа аграрна академiя
3б000, м. Полтава,
вул. Г. Сковороди, |lЗ

у 00493014

500-237

-/ в.l. Аранчiй

ПП <Бiлоцеркiвська агропромислова
група>
38340, вул. Ленiна,28, с. Бiлоцеркiвка,
В.-Багачанський р-н, Полтавська обл.,
код еЩРПОУ |З96tЗ62

) (05 5) 9-1з-39

Р.В. KoBa-ireHKo
п


