
договIр
про спiвробiтництво

м. По.rrгава <27> rпотого 201'9 р.

ПОлтавська державна аграрна академiя, в подt}льшому iменуеться - Академiя, в
особi ректора, професора Аранчiй Валентини Iванiвни, яка дiе на пiдставi статугу
академiТ, з одного боку, та Товариство з обмежеЕою вiдповiдальнiстю <Епектропривод), в
подaльшому iменусться _ Пiдприемство, в особi генерального директора Брижицького
васиrrя Борисовича, дiючого на пiдставi Стаryту, з другого боку, рЕвом iменуватимуtься
<Сторони>), уклttли даний договiр про нижче нzlведене:

1. Предмет договору
1.1 . Предметом даного договору е партнерство та спiвробiтництво мiж СторонаNIи в

напрямах, що визначаються уIиовами цього .Щоговору та додатковими угодап{и, дJUI
досягнеЕня взаемного iHTepecy в га_тrузi освiти i науки, забезпечення iнновацiйноi,
маркетиi{Говоi та виробничОi дiяльностi Пiдпри€мства, спрямоваЕого Еа зздоволеншI
потреб cTopiH у вiдповiдних спецiаrriстах, впровадження нових технологiй, наукових
розробок, реа-пiзацii проектiв та полiпшення матерiа.rrьно-технiчного забезпечення.

2. Права та обов'язки cTopiH
2.1. Сторони в межах дii цього договору мають право:
2.1.1. Вести спiвробiтництво в розробцi та впровадженнi HoBiTHix технологiй,

технологiчних лiнiй, завершених i перспективних проектiв, рекомендацiй, спрямованих на
вдосконаЛення форм i методiв здiйснення iнновацiйноi, маркетинговоi та виробничоi
дiяльностi адаIIтованих до умов господарювання Пiдприемства.

2.|.2. Використовувати науково-технiчну продукцiю, тохнологii, управлiнськi
моделi, що наJIежать Стороншr, на договiрних безоплатних засадах.

2.I-з. Укладати oKpeMi угоди на взаемовигiднiй ocHoBi з надЕlIIня виробничих,
науково-методичних, iнформацiйно-консультацiйних, маркетиЕгових, оргшiзацiйних та
iнших послут, спрямованих на пiдвищепня квапiфiкацii викладачiв Дкадемii, розвитку
ocBiTHboT його базИ, наближення ocBiTHboi програлли пiдготовки спецiа.lliстiв до потреб
сr{асного економiчного стану.

2.|-4. Мати iншi права, не перелiченi в договорi, a.lre TaKi, що випливi}ють з нього i
не суперечать чинному законодавству УкраЪи.

2.2. Академiя зобовrязуеться:
2.2.|. Надавати iнфорl,яацiйну, конс}lльтативну, ьяетодичцу та науково-т9;<нi.плУ

допомогу Пiдприемства з пiдвищення економiчноi ефективностi використання pecypciB
Пiдприсмства в сучасних умовtж господарюваIIЕJI.

2.2.2. На запит Пiдприемства надавати iнформацiю про навча.rrьнi плани Дкадемii,
прогрЕll\dи стажувань, прtжтик та iншу iнформацiю, яка не е конфiденцiйною.

2.2.з. НаправлятИ В ПiдприемствО здобувачiВ вищоi освiтИ Дкадемii дJIя
проходженнJI нzlвчшIьноi, виробничоi (виробничого навчаЕня), переддипломноi, науково-
дослiдноТ практики, за уI!{овtlп,{и та потребою останЕього.

2.2.4. ПрИзначитИ керiвникаlлИ практик ква-тriфiковапих науково-педагогi.rтrих
працiвникiв та майстрiв виробничого навчання Академii.

2.2.5. На запит Пiдприемства Irадавати iнформацiю, oKpiM конфiденцiйноi, про
здобувачiв вицоi освiти.

2.2.6: В окремиХ випадках залучати в устаЕовленому порядку спецiалiстiв
ПiдприемСтва дО науковоi, iнновацiйноi, маркетинговоi та практичноi дiяльностi Дкадемiь
а такоЖ брати r{асть в таких заходЕlх, що проводяться Щентром зайнятостi.



2.2,7. Сприяти Пiдrриемству у проведеннi, обупrовлених цим ,Щоговором (.*r
додатковими угодаNIи), заходiв iз здобувачами вищоi освiти Академii.

2.2.8. Не розголошувати використану конфiденцiйну iнформаrдiю, про дiяльнiсть
Пiдприемства через свою звiтнiсть, зЕищення курсових, дипломних робiт тощо у
встановленому порядку, згiдно п.2, ст.2| Закону УкраЪи кПро iнформацiю>.

2.3. Пiдприемство зобовrязуеться:
2.з.\. Шляхом укJIадення окремих }.год, оргtlнiзовувати стаlкування викладачiв та

спiвробiтНикiв АкаДемii на виробницТвi, приймати здобувачiв вищоi освiти, слухачiв
професiйНо-технi,цrоi освiти в АкадемiТ на навча-rrьну, виробничу (виробниче навчання),
irереддипломну, науково-дослiдну практикц.

2.з-2. Забезпечувати ква_шiфiковане керiвництво стаrlq/вчlнням та практикою,
створюючи необхiднi рtови дJuI проходжеЕня здобрачаrчrи вищоi освiти практики та
практичних (лабораторних) занять, додержуючись вимоги з охорони працi та технiки
безпеки.

2.з.з. За узгодженими темаN{и надавати здобувачаrл вищоi освiти можливiсть
виконаЕня курсових робiт i ква_пiфiкацiйшдс робiт (проектiв) на власнiй виробничiй базi.

2.3.4. Про Bci порушеншI трудовоi дисциплiни i внугрiшнього трудового
розпорядку здобувача.ь.tи вищоi освiти повiдом:rяти в Академiю.

2.з,5. Пiсля закiнчення практики в обов'язковому порядку видавати характеристику
Еа кожного практикаЕта, в якiй вiдображати якiсть проходжоЕшI прЕжтики.

2.з.6. Надавати iнформацiйну та коЕсультативну допомогу здобувачам вищоi
освiти та сл}хача;rл професiйно-технiчноi освiти в Академii, аспiранталл (здобувачам),
доктор€tIIТапd та науковцяМ Академii при пiдготовцi Еими квшфiкацiйних пробних,
к)aрсових, дипломних дисертацiйних та iнших наукових робiт (проектiв) за напрямкаN{и
дiяльностi Пiдприемства.

2-з.7 - Пiдтримlъати культурно-просвiтницькi, виховнi функцii Дкадемii,
спрямовЕIнi на виховання естетичноi свiдомостi, особистiсного poi""rny та творчоi
дiяльностi здобрачiв вищоТ освiти.

3. TepMiH дiiдоговору i порядок його розiрвання
3.1. Ц.t договiР набирае чинностi з моменту Пого пiдписання Стороналли i дiе док31> грудня 2а25 року. ,Щоговiр вв€Dкаеться продовженим на кожниf, наступний piK,

якщО за мiсяцЬ до закiнчення TepMiHy дii не надiйде зшIва однiеi iз CTopiH про iозiрвапня
договору .пr його перегJuIд.

3.2. Щей договiр може бути розiрвilно:
З.2.|. Зазгодою CTopiH.
з.2.2. З iнiцiатиВи однiеi сторони, якщо iнша заявила про HacTilHHrI форс-мажору,причомУ Еемае можливоСтi встаноВити даlу припинення обставин неперебор"оf 

""о".3.2.З. З iНiЦiаТИВИ ОДНiеi iЗ CTopiH, якщо iнша ухи.тlяеться Ъiд в"конання або
неншIежним tIином викоЕуе своi зобов'язання за цим договором. .Щоговiр ввд2каеться
розiрваним з моменту повiдомлення про це iншот .rоро"". Згода iншоi сторони
непотрiбна.

з.2.4. У зв'язку з реоргfiIiзацiею або лiквiдацiею юридицIих осiб - CTopiH
договору, якщо не визначена особа прiшонаступник.

З.2.5. ПрИ не досягнеЕнi консеНсусу У веденнi спiльних справ.
з.2-6, За iнiцiативою однiеi iз CTopiH у зв'язку iз настанняlrл iнших обставин, за

яких досягIlення спiльноi мети за цим договором стtlло неможJIивим.

4,|. зu 
""""понаншI 

*" ":;}Т*:ЧЖffifirj"ч"".о договору сторони несугь
вiдповiда_тlьнiсть вiдповiдно до чинного цивiльного зtlконодtlвства УкраЪи.

4,2, Неналожне виконЕ}ння р{ов договору е його невикончIнIUI або виконt}ннll з
порушеЕняМ У]![оВ, визначених предметом договору.

4,з, Сторони'звiльняються вiд вiдповiда.lrьностi за невикончlння або нена_шежне



виконання yI!{oB цього договору, якщо воно стало наслiдком дii обставин непереборноi
сили, про якi сторони не зЕапи пiд час пiдписшrня договору i якi могли вiдвернути
допустимими ii засоби.

5. Iншi умови
5.1. .ЩанИй договiР скJIаденО у двоХ оригiнальНих примiРЕик€ж, по одноМУ дJIя

кожноi iз CTopiH, якi MaroTb однЕlкову юридичну силу.
5.2.У випадках, не передбачених,Щоговором, Сторони керуються чинним цивiльним

зzжонодавством УкраiЪи.
5.3. Щей договiр не передбачае жоднI.rк фiнансових зобов'язань дIя CTopiH.
5.4. Щля досягЕення цiлей спiльноi дiяльностi, спiльне майно мiж уrасниками не

утворюеться, якщо iнше не буде передбачено окремими угодtlпdи мiж Сторонами.

б. Юридичнi адреси i пiдписи cTopiH

<Академiя>
Полтавська державна аграрна академiя

3б000, м. Полтава.
вул. Г

<Пiдприемство)
ТОВ <Електропривод)
39008, м. Запорi;кжя
Пiвденне шосе,77-а
Код еДПоУ 245|28з9
Те.: +38 -4I

014

I. Аршrчiй В.Б. Брижицький

Nlr?4 Гl l2a3{'


