
Щоговiр про спiвпрацю мiж закладами вищоi освiти

м. полтава о ф >> !Щ_-ZоЦр.
ПолтавсЬка державна аграрна акаДемiя, (у подыIъшому Академiя), в особi

ректора, професора Аранчiй Валентини Iванiвни, яка дiс на пiдставi Статуту, з

одного боку, та Харкiвський нацiональний унiверситет мiського госшодарства

iMeHi о. м. Бекетова, в особi ректора Бабаева Володимира Миколайовича,

дiючогО на пiдставi Статуту, з другогС боку, (У rrод€Lлъшому Унiверситет),
iMeHoBaHi разом Сторони, а окремо - Сторона, уюIыIи даний договiр про таке:

1. прЕдмЕт договору
1.1. Предметом i метою Щоговору е спiльна дiялънiсть на ocнoBi принципiв

взаемноi зацiкавленостi, рiвноправностi й партнерства, спрямована на створення

максим€lJIьно сприятливих умов в сферi вищоI освiти - розробка i реалiзацiя
методологiчних основ i проектiв в науковiй, навчальнiй, методичнiй, педагогiчнiй

дiяльносТi, акадеМiчний обмiн науково-педагогiчними працiвниками, здобувачами

вищоТ освiти, змiцнення культурних зв'язкiв.

2. ЕIАПРЯМИ СШВРОБIТНИIДТВА
2.1. Органiзацiя i проведеннrI спiлъних наукових i ocBiTHix ceMiHapiB,

конференцiй, симпозiумiв тощо.
2.2. П\дготовка та реалiзацiя спiльних науково-дослiдних проеКТiВ.

2.3. обмiн результатами наукових дослiджень, науковими гryблiкацiями,

навч€tльними матерiалами.
2.4. обмiн науково-педагогiчними працiвниками дJUI читан}UI лекцiй,

ocBoeHHrI i вдосконЕtJIення с)цасник методик викJIадання в вищiй школi.
2.5. обмiн науково-педагогiчними працiвниками в рамках стажуванъ i

пiдвищення квалiфiкацii.
2.6. Надання iнформацii про HayKoBi та ocBiTHi шроекти, семiнари,

конференцiI i симпозiуми тощо.

з. умови сшвIIрАI$
3.1. Проведення спiльних заходiв i наукових дослiджень в рамках цъого

щоговору здiйснюеться за взаемною домовленiстю мiж Сторонами, факультетами,
кафедрами, спiвробiтниками за погодженням з керiвництвом CTopiH.- 

1.z. Обмiн навчаJIьно-педагогiчними працiвниками та здобУВаЧаМИ ВИЩОТ

освiти в межах кредитноi мобiлъностi здiйснюеться на ocHoBi iндивiдуалъних

запрошенъ, якi направляються Сторонами одна однiй.

4. ВIШОВIДАЛЬШСТЬ CTOPIH
4.|. За невиконання або неныIежне виконання умов цього договору

.щоговiрнi Сторони несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства

Украiни.
4.2. .щоговiрнi сторони звiльняються вiд вiдповiдалъностi за невиконання

або неналежне виконання умов цього договору, якщо тторушення умов договору



стаJIи наспiдком дii обставин негlереборноi сили, ПРо якi сторони не знаJIи пiд час

uiдписання договору та якi могли не вiдверIryти доступними iм засобаМИ.

дiедо<<(!>>
продовЖеним на кожний наступний piK, якщо за мiсяць до закiнчення TepMiHy дii
не надiйде заява однiеi iз cTopiH про розiрвання договору чи його перегляд.

5.2. Bci змiни та догIовнення до цього договору оформляються додатковою

угодою CTopiH, яка е невiд'емною частиною цього'договору.
5.З. Щоговiр може бути розiрваний достроково за ттисьмовою згодоЮ CTopiH.

пропозицiя про дострокове розiрвання цього договору мае бути розглянуто
iншими Сторонами протягом 15 днiв.

6. вирIrrrF.нFUI спорIв
6.1. У разi виникнення спорiв з питанъ, передбачених цим договором, або У

зв'язку з ним, Сторони вживатимуть Bcix заходiв щодо ix вирiшеННя шляХОМ

переговорiв.
6.2, У разi неможливостi вирiшення з€вначених спорiв шляхом шереГовоРiв,

вони булуть вирiшryватися в порядку, встановленому чинним законодавством

Украiни.
7. IHIш положЕннrI

7.t. Щаний договiр складено у двох оригiнальних примiрниках, по оДноМУ

для кожноi Сторони.
7.2.У випадках, не передбачених договором Сторони керуються чинниМ

законодавством Украiни.

В. ЮРИМЧНI АДРЕСИ I ШДПИСИ CTOPIH

Харкiвський нацiональний

унiверситет мiського
господарства iMeHi О. М. Бекетова
адреса:
61000, м. XapKiB,
вул. Маршала Бажанова, |7
тел.: +380 57 706 |5 з7
факс: +380 57 706 15 54

Полтавсъка державна аграрна академiя

Ректор

5. TEPI\4IH дIi договору, змIни
5.1 . Цей дрговiр набирае чинностi з

.,:; J"i l r,ц- )

I ПОРЯДОК ЙОГО POЗIPBAHI-UI
моменту його пiдписання Сторонами i
2Оа3 року. Щоговiр вважаеться

адреса:
36000, м. Полтава,
вул. Г. Сковороди, tlЗ
телефакс 05З2-500-27З
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Бабасв В. I. Аранчiй


