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ПрО ПроВеден ня спiльноТ навчально-виробничоi та пра кти ч ноТ дiяльностi

м. Полтава <<z>> a*zz:dr;<,P 20]t1

Полтавська державна аграрна академiя, в подальшому iменуеться
Академiя, в особi ректора, професора Аранчiй Валентини Iванiвни, яка дiе
на п з одного боку, l,a

, I] Ilol( Базове lti/tttрисмство, в особi

д ого на пlд з го 0оку, шо разом
iменуватимуться "Сторони" уклали /[ани й,'tоr,овiр IIро ниж.tе вказане:

l. ll рF]дмIсl, /{()г()вору

С'горони. ;tirочи на ocHoBi ltринtlиttiв взас:п,lноl' заtliкав"rtеносl,i,
рiвrlогlраtзrtос,t,i й IIapl,Itcpc,I,Ba, зобоtз'язуtо,гься сltiвttраllIова,ги /Ulя
досягtIенttя спiльttоТ ttаукс)во-практичноТ мети :] вдоскоIIалення виробничоТ
лiя"ltьностi базовоt,о lti;lltрисмсr,ва i lri:tвиrцення рiвня ocBiтHboT i

llрофесiйttоТ rliit1,o1,ol]Kи ,га гtерсtti/ll,о,гоt]кl,:I сttсt(iалiс,гiв в AKa,rteMiT.

2. ФорN4 и спIвроБI,гн ицтвА

Сторони цьог() договору, врах()вуtсlчи прiоритсти Irауково-техtli,л1-1ого
розвитку i с1,1ираюLlись на ttракr,ичний ltocBi:t l,а резуJlьтати наукових
,,toc.lli/]яtcllb у ,],l]ариttttиllькiй l,а:rузi l,а Ilерсробrliй t]ромисjlовос,гi вtsажають
необхi/tним розвивати I]засмовиl,i/lне сlriвробir,ниllr,во в,гаких напрямах:

2.|. I Iрово7lи'ги 1,а бра,r:и y.tзc,t,b у IIауково-IIрак,гичIlих ceMittapax,
круглих столах, майстер-класах, треttittгах, коIJсультацiях з пiдвишеtlttя
економiчноТ е(lек,гивносr,i, ефект,ивнос,гi KopMoBoi' ба,зи, ,гвариFл, ма{IIин,
attapaTiB, ,t,cxlto:tot,iй I,a l,сх}iоJIоI,iчttих ;lirriй в суLlасI{их yмot]ax
господарк)ваI{ня за створсIlим та погоджеItим обома стороtIами розкладом
заI{ять l,a lIрак,],ики.

2.З. Укладати oKpeMi угоди на взасмовигiдrriй ocH<lBi з надапня
виробничих, науково-N4е,гоJlи1-1них, iнсРормаltiйно-консуль,гаtliйних,
орt,аtliзаitiйrrих ,га ittlllиx lIocJlyI,, сlIряN,,{оваltих ltal ttilltзиII{енt{я KBa",licbiKaltiT
B1.IKJIaдaLIiB АкадсмiТ, рtlзвитку ocBiTltbol йогtl баlзи, ttаблиrкенлtя ocBiTltboT
Irрограми lti2цго,говк1,1 cltc:tIia.tlic,гiB:tcl lIоr,реб cyLlacHo1,o еконоN,Iiчноl-о с,гану,.

2.4, Сr,орони обуш,tови.ltи, Ilto lUIя i,iосяI,нення Iti.lleй llbo1,o flоговору,
Стороrtи I{e зобов'язуI()ться :здiйсrtl<lвати вIiески чи персдавати будь-яке
ittlrlc майлIо l,а zllitо,гь бсз об'с/(ltаtrttя BKJlar,liB у.tасtiикilз, за виI{яl,коN,I

укJIа/lення окремих y1,o/1.



3. IllrABA тА оБов,язки C],OPIH

З.l. С,гороIIи в Meжax:tiT rtbot,o JlоI,оIзору N,tаIо,гь право:
3. 1 . 1 .Викорис,говуt]а,ги наукоRо-,гехнiчн1, llpo/1yKl liKl, ,гехно_llоl.ii',

yrrpaB:liHcbKi Mo/1e-ili, lIlo наJIе}ка,гь учасникам1 на ;1оt,овiрних або
безоl lllаr,них заса/]ах.

З,1 ,2. .L{:rя ltiлей. зазнаqених у rr. 1 доt,овору, зz 
'о,гребиl]Икорис,l'оt}уваl]и ,I,paIIcr]op,t,, ttримilIlеtIIIя, усl,аl,куваI1IIя, iгrcтpyMeHT i il-rlшi

матерiальrli i фirtаrrсовi цirtностi cTopirr догов()ру LIa дсrговiрrrих або
безоlt.ltаr,ни х заса]tах.

З.t.3. N4ати irrmi права, I]e псрелiчеrri в логоворi, але TaKi, шо
l]иIIJIиваIоть з йоl,о i rre суrrсреча,гь чинI{ому закоLrодавс,гву УкраТrrи.

3.2. Ака,,tемiя :rобов' язус,гься :

3.2.1 . llаjtава'ги illcPopMaItiйll1,. коIIсуJILl,а],ивIiу, меl,оilичIIу l,а
цayкoBo-Tcxili,-ttty дtlпомогу базовсlм1, сiлt,ськогосподilрському пiдприсмству
З ttillвиt]lення економiчноl' есРективгlосr,i, ефек,гивносr,i викорисl,ання
КОРмовоi бази,,гвариIt, N"{aIlIиll, arlapa,t,iB, ,гехllоJlоi,iй га ,I,схIIолоI,iчttих лirriй
r:a iнlttих pecypciB R сучасних умовах I,осIlодарюRання.

З.2.2 IIаltравляr'и ila базоtзс ci;tbcbKot,ocIloдapcbKc гriдприсмс,гво
СТУДентiв АкадемiТ для прох()джеIIIIя ItавIлалt,IIоi та виробни.rtlТ практики,
Якi rrере7lбачаю,гь есРек,гивну навчzuIьно*наукову-виробнлrчу rli2,цr,оl,овку
cТy,'ter,rT'iB 'га Тх бсзltоссрс;,lli|о учас,I,ь у Bиpitttcrttti виробItичих rlроб;Iем з
сiлt ськогосподарськог() виробництва за умовами та потрсбоttl базового
с i.lt ьсько 1,ocr]o/(apc ько I,o l l i 71rIри cMc,I,I]a.

3.2.З. Забезпсчити студеtlтiв I{авчально-методиt{ними
рекомеIutаl(iями.

З.2.4. Призначиr'и керiвниками Ilракl,ик ква.lriфiкованих науково-
псдагогiчних працi Brt икiв Академii;

З.2.5. В окремих випаltках залучати в установленому порядку
спецiалiстiв базового сiльськогосподарського п iдприсмства дtl тlачковоТ та

З.2.6. Не розголошувати використану конфiденцiйну iнформацiю,
ПРО ДiЯЛЬнiсть базового сiльськогосподарського пiдприемства через свою
звiтнiсть, знищення курсових, дипломних робiт тощо у встановленому
порядку, згiдно п.2, ст,21 Закону УкраТни пПро iнформацiю>.

3.3. Базове пiдприсмство зобtlв'язусться:
З.З.l. Всi.lrяко сIIрия,ги RIIрова/lженню у виробництво наукових

РОЗРОбОк АкадемiТ, викона}Iих за замовлеIlням базовогtl пiдприсмства.
З.з.2. IIlляхом укJIа/lення окремих yt,o/l, ttриймаr,и сту/lен.гiв

AKaltcMiT, IIаI]равJlсlIих Ila IIaBLIaJIbIly. виробttи.tу, IIауково-,lцослtiдitlу l,а
псреддиплоNI tly практику;

З.3.3.,]абеЗrIеЧува'ги ква:riфiковане керiвниIlr,во rlракl,икою 1,а
створlовати trеобхiдrri умови для проходжеl{Itя студсI{тами lIрактики ,га

IIракI-иLIних заняl,ь, не /lоIlуска}оLIи викорис,гання на робоr:ах, не lIов'язаних
з IIpoI,paMolo Ilрак,I,ики.

3.3.4.1]абезlIеIJува,ги с,г!:1енl,зN,l ч]\lоt]и безllечноТ робо,ги на робочих
мiсltях. Прово,,1и,ги iHcтpvKтa>tci з охорони lrpalli.

l



3.3.5. I lpo Bci поруше}IIIя Tpy,.roBtlT дисциплirtи i вrrутрiшl{ього

]]p},iloBoI,o розlIоряlrlку сl,уllен,гами llовi,,1оN,lJIя,ги в дка:tемiю.
з.3.б. IIiс:rя закittчеttttя IIрак,I,ики ll обоtз'язкоt]ому поря/]ку вилаl,и

характеристику на кожноi,о сl,уllенl,а-IIрак,гиканl,а, в якiй вiдlобража,ги якiсть
проходжеIlItя llракl,ики.

з.з.1. IIадавати, за мо>ttливсlстi, illформаuiйrlу та консультативIIу

/lolroyoI-Y сl,уilен,гам, acttipaHтaM l,а науковI(яN4 ДкалемiТ I]ри tti,tu,о,говt{i

ними курсоI]их, /1иtljlомI{1.1х,Ilисср,I,аtliйlrих,га itttltих tlа\коllих робi,г за

IIапрямками дiяльrltlстi базовогсl пiдприсмства.
3.3.8. IIа.,tаlзаl и \lожJlивiсl'l, l]о;rI&JILlllого IlрацсвJIаUI,I,уваI{Ilя с,гуllеIIт,lв

Академii lla базовоп,rу пiдприсмствi, у разi I{аявIIостi вакаttтгlих мiсць, за
резулы,а,гаN,lи ycttittrHocтi в AKa/leMiT, прохоiIя{ення виробничоТ ttрак,гики, а

також за рез),JlьI а,гами захисl,у /IиI]JIомI{их llpocK,t,iB.

4. TB,PMIH лi договору I порядок Його розIрвлння

4.1. Цей договiр гIабираt: чиlttttlстi 1] MoN,lcItTy йогсl пlдписаFIня

стороIrами.
4.2. Цей договiр м()же бути розiрваrlо:

4.2.1 . За згодоtо с,горiIл.

4.2,2, l] iнiltiаr'иви o/lHici с,горони, якlIIо iHtrta заяви.llа про настання

(lорс-матсору, причому IIсмас можливtlстi встаIIовити датУ припиIlеt,lня

обс,гавиtl rlсtIсрсборttоТ си;tи.
4.2.З, З illiltiаr,иви одrriсi iз с,горilt, якLцо irtllta ухиJIяСl'ЬСЯ Bill

викоI{ання або IIенале}IIниМ чиноМ вико}lус своi зобов'язаIrня за Цим

/dогоt]ором. f{оговiр вваrкас,гься розiрваним з моменту гIовi/{омJIення про це

iHlrroT стороItи" Зl,ода illtшoT с,I,ороIIи tterlo,r,piбlra.
4,2.4, У зв'яllку з рсоргаIriзацiсrо або лiквiдацiс:ltl lоридичних tlсiб -

с,горitr /tol,oBopy, якIIlО IiC I]изпачсtIа особа llpaBoIIac,I уl]Itи к.

4.2,5. l1ри l{e /locяI,Itctltli KoIiccIIcycy у Be/цclttti ctti.ltbHиx сПраВ.

4.2.6, l]a iнilliаr,ивокl o:tHicT i:з С,горiн у зв'я.зку iз насr,анняпl iнlltих
обс.гавин, за яких /lосяI-нення clti:tbHoT ме,ги за It'им llol,oBopoM с,гаJIо

I]см())iливим,

5. ВIДПОВIДАЛЪНIСТЪ CTOPIH

5.1. За невиконаIIIlя абtl неIIалсж}Iе виtt()Ilанliя умов цього дог()вору
с.горони Llесуl,ь вiдrtовiда_тtьнiст,ь вi/tгIовi.цно /lo 1-1инного законо/{авс,гва
УкраТни.

5.2. Стtlрони звiлt,ttяtоться вiд вiдгrсlвiдальtIостi :за невиконанI{Я абО

ненале}кне t]иконання умов I(bol,o JloгoBopv, якIllо воно стаJIо нас:riдкошl лiТ

обс1аtlиtl ttеttсрсборtrоТ си.llи1 гIро якi с,r,ороIlи Ilc зIIаJIи пill час rtiJutисаttttя

itoI,oRopy i якi моl,;tи вi;lвергlуl,и jI.оIIус,l,имими il засоби.



6. IHшI уN,{ови

6.1. /{аrlий договiр складеItо }, двох оригilt?льIIих примiрttиках, по
одIIо\,Iу ltJlя KoiKIroT iз C'T,opiH,

6.2, У BLllIa/iкax, не ltере;lбачених ,[ot,сlBopoM, С,горони керую,гься
чинIIиN,,I цивiльгtим :]аконодавством УкраТrlи.

6.3. Сr,орони не зобов'язую,гь себе нiякими фiнансовими
зобов'язаннями, <lKpiпl ()плати lIiдприсмством викоIIуваних студеIlтами
господарських робiт.

rОРИДИЧНI ЛДРЕСИ I ПIДПИСИ CTOPIH

Полтавська державна аграрна академiя
36000, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, \l3
кол С!РПОУ 00493014

телефакс 05З2-500-2З7
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