
договIр
про спiвробiтпицтвоо органiзацiю взармовiдносин

та забезпеченпя проходження практики здобувачами вищоi освiти

,0J, п2V -,/ 2сЦр.
м. Полrгава

полтавська державна аграрна академiя, надалi за текстом <<дкадемiя>, в особi ректора,

професора ДранчiЙ Вйентини Iванiвни, яка дiе на пiдставi Статугу, з одного б_оку, та Товариство з

обмеженоЮ вiдповiдалЬнiстЮ кIнформаЧiйне агеrrтСтво кНовиЙ д"*u, нада,пi <<Товариство>>, в особi

директора ЧугуевеuЬ Юлii BiKTopi*"", котра дiе на пИставi Статуry з другого боку, разом

iменуватитчгугься _ сторони, укпали дurit договiр про спiвробiтницгво, органiзачiю взаемовiдносин

та забезпеЧешш прохОдженшt практики здобувачаl,rи вшцоi освiти (надалi - <,Щоговiр>>) про таке:

, 1.IIрЕдмЕт договору
1.1. Прелмегом даногО ,ЩоговорУ """ЙроОi*ц"о 

мiж Сторонапш,r в напрямаь що в}вначаються

уI![овамИ Iрого ,ЩогОвору та додатковиМи угодами, дш сприяннJI розвlrгку ocBiм i науки в регiонi,

реалiзачii Hay*oBo-ocBi#ix .rро.рш,r i проекгiв, пiдвlлцеr*rя соцiапьного iмiдлry CTopiH, i на цiй ocHoBi

нйбiльш повного.чдоuоrr"** тхпотреб у вирiшеrшi задач освiтrrьоiдiяьностi,

1.2. пiд спiвробiтництвом за даним,Щоговором Сторони розlмiють,розробку, :lry::fl::у
с)часних фор* i могодiв навчання, сприJIння практичному здiйсненrшо мlжнародних,

заг{rльнодержавних i регiональних програм, 1iлготовки, проведенIfi науково-практиЕIнI/D(

конференчiй та iнших аналогiчних за*одiв, спiльнi дiТ по пiдготовцi, перепiлготовUi;а ",1т:::у
*-iq;Kщi кадрiв, проведенIш в iHTepecax CTopiH виданIш та розповсюдженЕя навчzlльно-

методичноi док)тuентаЦii, iншi заходИ u pu*r.* дiючого законодавства, взаемовигцнi Сторонам i

спрямованi "u.ф.*r""не 
виконаннjI ними cBoix функuiй,

2. ФОРМИ СIIIВРОБIТНИIIТВА
2.1. Сторони ввuDкають, що основними формами спiвробiтниr(гва е:

- реryлярНий обмiн нчLявною в розпорядженнi CTopiH iнформачiсЮ, Що стосуеться взаемного

спiвробiтництва У сферi освiТи i науки; 
,таrriй_ пеалiзашiя нl роекгiв i розробок з

-проведення спiльних консультацiй, реалiзацiя науково-дослlдних п]

ч*ry-""Й проблем гryблiчного УПРаВЛiННЯ; .v _____: л_лd.,_о,тоrrr, оtлттr.т

- органiзаЦiя та забезПечення проходження на безоплатнiй ocHoBi практик здобувачами вищо1

освiтиАкадемii; 
lгтiпьнrтх ппоектах з блiчного управлiння, ko',.)Фculx та iнших

- )часть у спiльних проектах з питань освlти та rry

заходаБ 
}лIасть в органiзацii та проведеннi науково-практичних конференцiй, симпозiумiв, коrrгресiв,

ceMiHapiB та iнших наукових заходiв; 
TжeTrrri нгrRIdх навча |ам, обмiн навчatльно-

- )ластЬ в розробui та впровадженнi нових навчсlJIьних к)Фсlв, прогр

методшшим" м-"рiаrrчrи, науковою й довйковою лiтераryрою, 
-:-----_.-_л^,,-'

2.З. KoHKpeTHi видИ та обсягИ p""fr"i" CTopiH, я*iЪалЙаються до здiйсненrrя спiльних проектiв,

булугь визначатися окремими договорами CTopiH,

2,4,,Щоговiр перЬлбачае, за домовленiстю CTopiH, можливiсть укIIаденнJI також K6HKpeTHID(

договорiв (ru 
"чдч"й 

ocBiTHix посJryг, про спiльну дiяльнiсть, тощо),

3. оБов,язкц cToPIH
3.1. Академiя зобов'язусться:

- надавати HzuIBHy у розпорядженнi Дкадемii наукову iнформацiю щодо усlх аспектlв

спiльного irrTepecy, проводити спiльнi консультацii, 
"uу*о"Ь-rrрактичнi 

семiнари, конференцii,

ТРеНiНГИТаiХТjrТ*"""Ъ'ffJiХ;ня 
товариства програму практики здобувачiв вlлцоi Бсвiй; та yci

"'"О""Чffi:НЖi;оiвн'са:rли прашик квалiфiкованI'( науково-педагогi'шlоr ЧТ_:У"Уr-:i
_.чб".rr."уuur" дотриманнJI здобрачами вищоi освiти трудовоi дисIшплlни,"1 правцл

внутрiшнього розпорядку Товариства] , _z_._ _л_*^
- сприJIти Товариству в проведеннi, обумовленrтх цим ,Щоговором (чи додатковими

до.о"орur") заходiв зi з!обувачами вищоi освiти Академii;

3.2. ТОВАРИСТВО зобов'язусться: ! __

- надавати наявну у розпоряд*е"нi Товариства iнформачiю щодо. ycix аспектiв спiльного

iHTepecy, проводити ..rйri ,.Ъrп"упurчцiТ, HayKoBo-rrpun 
",r"i 

сЪмiнари, конференцii, тренiнги та iншi

HayKoBi заходи;



_ IщUD(оМ укIIадешrЯ окремю( договорiв, приIiматИ здобувачiв вшцоТ освiти АкадемiТ на практIдry;-створювати необхiднi умови дIя проходження здобувurчr" -"йЪТ освiти практики, недогryскаючи ix yracTb у роботах, Ее пов'язан;. ,йй;rо- .rpun 
"*".

i"""руп"чii|i'*Ъ?"Т;i,rХfiбУВаЧаМ 
ВИЩОi 

""Ы;-а;;;;*i pno"" роботи, проводити обов,язковi

вищот;Ji;ffH:'#i;T#J*T,li""**"" i внУтрiшнього трудового розпорядку здобувачами

-пiсля закiнчення практики в обов'язковому порядку видавати характеристику на колffiогопрактиканта, в якiй вiдображати якiсть fiроходженоrрuЬ*.
- надавати, за мокпивостi, iнформацiйну та консуJIьтативЕу допомогу здобувачам вищо.i

|J""'ffi*ЖН:#"НТffirЖхт: курсових, lвалiфiкацit"," 
"u 

i"-й,iuу*оur* робiт (проектiв)

4. TEPMIH Дd ДОГОВОРУ I ПОРЯДОК ЙОГО РОЗIРВАННrI4,1, !оговiР набирае чинностi з моменч/ його пiдписашlll Сторонами i дiе до 01 березня2025 РОКУ' [ОГОВiР *"Ыu"'""" ПРОДОВженим на кожний наст5rпний piK, якщо за мiсяць до закiнченняTepMiHy дiТ не надiйде зzива однiеi iз CTopiH 
"ро ро.й"""о,Щоговору чи його перегляд.4,2. .Щоговiр може буги розiрвано:

-за згодою CTopiH;

. -з iнiцiап,rви однiеi iз CTopiH, якщо iнша з:ивил€ВЦСУПliСть можгпавостi """*";; iirу'прr.-,rеrшя обстав; "Ь;ffilЖ 
фОРС-МаЖОРИ ПРИЧОМУ За

-з iнiцiативи однiеТ iз CToPiH, якщо iнша у*-r"й"" вй вйнанняiбо ,r""*.u,"", чиномвиконуе своТ зобов'ЯзаншI за цим,Щоговором. [огоЙр "uйu.r""" розiрваним з моменц/ повiдомленняпро це iншiй CTopoHi, i згода irшlоijСторони не потрiбна;

""."чr;J"::;}Й;"Н:'#;Т:]'О 
uбО ЛiквiдацЙ-rо**'* осiб - сторiн.щоговору, якщо не

- при не досягненнi консенсусу у веденнi спiльних справ;
- за iнiцiаТивою однiеТ iз CToiiH, у зв'язку iз настанням iнших обставин, за яких досягненн,Iспiльноi мети за цим ffоговоро, 

"r*о rемо}спивим.
4,З, ЗмiнИ i доповненНя до {оговору дiйснi З& 5rд,469д ушIадашUI додаткового договору.

5.1.Заневиконання".",, j;lЩ_"1ЩffirТЪfl?"lУй**нес)дьвiдповiдальнiсть
вiдповiдно до чинного закоЕодавства Украiни.

5,2, Сторони звiльrrяlоться вiд вiдповiдальностi за невиконаЕнlI або неналежне виконашilI умовцього ,Щоговору, якщо це ста,по наслiдком дiТ обставин ,,"п"р"Оор"оi сипи, про якi Сторони не знuшиПiД ЧаС ПiДПиСання.Щоговору i 
"*i 

,r" Й.rи вiдвернути доrý/стимими iM засобами.5,з, У разi виникнення спiрних ситуацiйЪч 
""iр-.-.упо"u"ня спорiв мiж Сторонами шJUIхомПеРеГОВОРiВ, СТОРОНИ ВИРiШУють Ьrор" в судовому пор"дпу згiдно до законодавства украiни.

6.IншI умови
мають 

"ii"#oý"Jl,#ffi "#ВОХ 
ОРигiнал""; ;";й;^ах, по одному дrя кожнот iз CTopiH, якi

5,2,у випадках, не передбачених,щоговором, Сторони керуються чинним законодавствомУкраihи.
5,З, Щоговiр не передбачае жоднпх фiнансових зобов'язань для CTopiH.

7. юрIциIIнI АдрЕси I пцш,Iси cToPIH

полтавська
З600З, м.
вул. Г

<<Академiя>>

дерхавна аграрна академiя
<<Товариство>>

ТОлВ <IнфОрмацiйне агентство <<Новий День))З6011, м. Полтава,
просп. Першотравневий, буд. 19, офiс 25А
Iдент. код

т
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.Щиректор

з958з82,7


