
договIр
з базовим сiльськогосподарським пiдприемством про проведення спiльноi

навчаJIьно-виробничоi та практичноi дiяльностi

м. Поrrгава оч 2014 р.(( ))
q

Полтавська державна аграрна академiя, в под€Lпьшому iменусться Дкадемiя,
в особi ректора, професоРа Аранчiй Ва-пентини Iванiвни, яка дiс на пiдставi
Статуту, з одного боку, та 

,

в подzшIьшому Базове сiльськогосподарське пiдприемство, в особi dарекmора
Сокарка Пеmра Граzоровtлча, дiючого на пiдставi сmаmvmу, з другого боку, що
разом iменуватимуться "сторони" уклали даний договiр про нижче вказане:

1. прЕдмЕт договору

Сторони, дiючи на ocHoBi принципiв взаемноi зацiкавленостi,
рiвноправностi й партнерства, зобов'язуються спiвпрацювати для досягнення
спiльноi науково-практичноi мети з вдосконitпеннrl виробничоТ дiяльностi
базового сiльськогосподарського пiдприемства i пiдвищення рiвня ocBiTHboT i
професiйноi пiдготовки та перепiдготовки спецiалiстiв в Академiт.

2. ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВА

сторони цього договору, враховуючи прiоритети науково-технiчного
розвитку i спираючись на црактичний досвiд та результати наукових дослiджень
у га-пузi сiльськогосподарського виробництва вважають необхiдним розвивати
вза€мовигiдне спiвробiтництво в таких напрямах:

2.|. Вести спiльнУ дiяльнiсть в розробцi та впровадженнi HoBiTHix
технологiй, технологiчних лiнiй, завершених i перспективних проектiв,
рекомендацiй, спрямованих на вдосконаленшI форпл i методiв веденнrI
сiльськогосподарського виробництва, адаптованого до умов господарюванIUI
базового сiльськогосподарського пiдпри€мства.

2.2. ПроВодитИ та брати участь у науково-практичних ceMiHapax, круглих
столах, майстер-класах, тренiнгах, консультацiях з пiдвищеннll економiчнот
ефективностi, ефективностi кормовоI бази, тварин, машин, апаратiв, технологiй та
технологiчних лiнiй в сучасних умовах господарюванIUI за створеним та
погодженипл обома сторонами розкJIадом заIuIть та практики.

2.3. Укладати oкpeмi угоди на взаемовигiднiй ocHoBi з наданшI виробничих,
науково-методичних, iнформацiйно-консультацiйних, органiзацiйних та iнших
послуг, спрямованих на пiдвищення квалiфiкацii викладачiв Академii, розвитку
ocBiTHboi його бази, наближенrrя ocBiTHboT програми пiдготовки спецiалiстiв до
потреб сучасного економiчного стану.

2.4. Сторони обумовили9 що для досягнеЕнr{ цiлей цього Щоговору, Сторони
не зобов'язуються здiйснювати внески чи передавати будь-яке iHrrre майно та
дiють без об'еднанIUI вкJiадiв учасникiв, за винrIтком укладенIUI окремих угод.



3. прАвА тА оБов,язки cToPIH

З.1. Сторони в межах дii цього договору мають прitво:
3.1.1.Використовувати науково-технiчну продукцiю, технологii,

управлiнськi моделi, що IIаJIежать учасникам, на договiрних або безоплатних
засадах.

З.t.2. Для цiлей, зазначених у п.1 договору, за поч)еби використовувати
транспорт, примiщенIш, ycTaTKyBaHIuI, iHcTpyMeHT i iншi матерiа-пьнi i фiнансовi
цiнностi cTopiH договору на договiрних або безогr.шатних засадах.

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

3.2. Академiя зобов'язуеться:
З.2.t. Надавати iнформацiйну, консудьтативну, методичну та науково-

технiчну допомоry базовому сiльськогосподарському пiдприсмству з пiдвищення
економiчноi ефективностi, ефективностi використанIuI кормовоi бжи, тварин,
машин, апаратiв, технологiй та технологiчних лiнiй та iнших pecypciB в сучасних

умовах господарюванIш.
З.2.2 НаправJIяти на базове сiльськогосподарське пiдприемство студентiв

Дкадемii для проходжеЁшI навча.пьноi та виробничоТ практики, якi передбачають
ефективну навчально-наукову-виробничу пiдготовку сryдентiв та iх
безпосередню участь у вирiшеннi виробничих проблем з сiльськогосподарського
виробницгва за умовами та потребою базового сiльськогосподарського
пiдприемства.

З .2.З . Забезпечити студентiв навча.ltьно-методичними рекомендацiями.
З.2.4. Призначити керiвниками практик квшriфiкованих науково-

педагогiчних працiвникiв Академii;
З.2.5. В окремих випадкж залучати в установленому порядку спецiа.lliстiв

базового сiльськогосподарського пiдприсмства до HayKoBoi та iнновацiйноТ

дiяльностi АкадемiТ.
З.2.6. Не розголошувати використану конфiденцiйну iнформацiю, про

дiяльнiсть базового сiльськогосподарського пiдприемства через свою звiтнiсть,
знищенIuI курсових, диIuIомних робiт тощо у встановленому порядку, згiдно п.2,
ст.21 Закону Украiни <Про iнформацiю>.

3.3. Базове сiльськогосподарське пiдприемство зобов'язуеться:
3.З.1. Всiляко сприrIти впровадженню у виробництво наукових розробок

ДкадемiТ, виконаних за замовленшIм базового сiльськогосподарського
пiдприсмства.

З.З.2. Шляхом ук.тIаденшI окремих угод, приймати студентiв факультетiв
агротехнологiй та екологii, ветеринарноi медицини, економiки та менеджменту,
iнженерно-технологiчного, облiку та фiнансiв, технологiТ виробництва i
переробки пролукчii тваринництва вiдiбраних на навчальну та виробничу
практику.

З.З.З. Забезпечувати квttlliфiковаrrе керiвництво практикою та створювати
необхiднi умови для цроходженшI студентами практики та практичних заIuIть, не

догryскitючи використанIIJI на роботах, не пов'язаних з програмою практики.
З.З.4.Забезпечувати студентам умови безпечноi роботи на робочих мiсцях.

Проводити iнструктажi з охорони працi.
З.3.5. Про Bci порушеннrI трудовоТ дисцигrrriни i внутрiшнього трудового



розпорядку студентами повiдомляти в Академiю.
З.З.6. Пiсля закiнченrrя практики в обов'язковому порядку видати

характеристику на кожного студента-црактикантq в якiй вiдображати якiсть
проходжонIш практики.

З.З.7. Надавати, за можливостi, iнформацiйну та консультативну допомогу
студентам, асшiрантам та науковцям Академii при пiдготовцi ними курсових,
дипломних дисертацiЙних та iнших наукових робiт за напрямками дiяльностi
базового сiльськогосподарського пiдприемства.

3.3.8. Надавати можливiсть подiLпьшого працевлаштуваIIIrI студентiв
Академii на базовому сiльськогосподарському пiдприемствi, у разi вакантних
мiсць, за результатами успiшностi в Академii, проходженIuI виробничоi практики,
а також за результатами захисту дипломних проекгiв.

4. TEPMIH лi договору I шорядок Його розIрвАння

4.1. L{ей договiр наР4пае чинностi з моменту його пiдписанtul сторонами i дiе
до (31) грудня 20|4'року. Щоговiр вважаеться продовженим на кожний
наступниЙ piK, якщо за мiсяць до закiнченIuI TepMiHy дiТ не надiйде зiulва однiеi iз
cTopiH про розiрваннrl договору чи його перегляд.,

4.2. Щей договiр може бути розiрвано:
4.2.|. За згодою cTopiH.
4.2.2. З iнiцiативи однiсТ сторони, якщо iнша зffIвиJIа про настання форо-

мажору, причому немае можливостi встановити дату припиненIuI обставин
непереборноi сили.

4.2.З. З iнiцiативц однiеТ iз cTopiH, якщо iнша ухипяеться вiд виконан}uI
або нена.пежним чином виконуе своi зобов'язання за цим договором. ,,Щоговiр
вважаеться розiрваним з моменту повiдомленшI про це iншоi сторони. Згода iншоi
сторони непотрiбна.

4.2.4. У зв'язку з реорганiзацiею або лiквiдацiсю 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 однiсi iз CTopiH у зв'язку iз HacTaHHrIM iцших

обставин, за яких досягненtul спiльноТ мети за цим договором cTtlJIo неможливим.

5. ВЦПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

5.1. За невиконання або ЕенаJIежне виконаннrI умов цього договору сторони
несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

5.2, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконаннrI або
ненzLлежне виконання умов цього договору, якщо воно стало наслiдком дiТ
обставин непереборноi сили, про якi сторони не знапи пiд час пiдписання
договору i якi могли вiдвернути допустимими ш засоби.

б. IншII умови

6.1. ,Щаний договiр скJIадоно у двох оригiнаrrьних примiрниках, по одному
для кожЕоi iз CTopiH.

l



6.2. У Випадках, не передбачених ,Щоговором, Сторони керуються чинним
цивiльним законодавством Украiни.

6.3. Сторони не зобов'язують себе нiякими фiнансовими зобов'язаннями,
oKpiM оплати Пiдприемством виконуваних студентами господарських робiт.

ЮРИДИЧНI АДРЕСИ I ШДПИСИ CTOPIH

<<Базове сiльськогосподарське
пiдприемство>:

Полтавська державна аграрна академiя
36000, м. Полтава, вул. Г. Сковороди, 1/3

кол С.ЩРПОУ 00493014

телефакс 05З2-500-2З1
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