
ДОГОВІР 

про творчу співдружність кафедри «Машиновикористання в землеробстві»  

Таврійського  державного агротехнологічного університету на бaзi  

дочірнього підприємства «Гуляйпільський механічний завод»  

ПАТ «Мотор Січ»  Гуляйпільського району Запорізької області 

м. Мелітополь "15" жовтня 2018 р. 

Таврійський державний агротехнологічний університет, у подальшому ТДАТУ, в 
ocoбi ректора університету професора Кюрчева Володимира Миколайовича з однієї 
сторони, діючого на шдставі статуту університету, i дочірнє підприємство 
«Гуляйпільський механічний завод» ПАТ «Мотор Січ» у подальшому Завод, в oco6i 
директора Семенюти Анатолія Миколайовича, діючого на підставі статуту 
підприємства, з іншої сторони, уклали дану угоду про нижченаведене. 

Завод i ТДАТУ беруть на себе зобов'язання по веденню сумісної навчальної, 
наукової, науково-практичної i виробничо-комерційної діяльності з метою 
удосконалення навчального процесу, розширення діапазону наукових досліджень, 
впровадження результатів наукових досліджень у виробництві впровадження у 
виробництво нових технологій, машин i обладнання, сумісної організації виробництва. 

Договірні сторони зобов'язуються розвивати існуючі здійснювати  нові дії з 
виявлення, розвитку i нарощування наукового потенціалу i інших виробничо-
господарських аспектів господарської діяльності. Сторони будуть діяти спільно при 
підготовці, розгляді, ствердженні i реалізації програм з конкретних напрямів i видів 
робіт. 

3 метою ефективного використання i розширення власного потенціалу сторони 
можуть об’єднувати зусилля фахівців i частину своїх засобів при підготовки i реалізації 
конкретних проектів. При цьому: 

1. ТДАТУ, кафедра «Машиновикористання в землеробстві» бере на себе 
зобов'язання: 

1.1. Надавати інформацію i навчати фахівців Заводу новим технологіям i видам техніки 
для заводу i сільськогосподарського виробництва. 
1.2. Надавати інформацію про перспективні наукові розробки з напрямків діяльності 
сільськогосподарського виробництва i Заводу. 
1.3. Залучати фахівців Заводу для проведення виробничої практики, семінаpiв, 
навчальних занять, дипломного проектування з погодинною оплатою праці. 
1.4. Надавати Заводу інформацію з наявних проектів i перспективних проектів, що 
надходять за науково-технічним напрямком. 
1.5. Надавати Заводу технічну допомогу в реалізації її виробничо-господарської 
діяльності. 
1.6. Надавати допомогу Заводу в комерційній діяльності шляхом інформаційного 
супроводу конкретних проектів. 
1.7. Сприяти повномасштабному інформаційному забезпеченню Завода зi створенням 
інформаційних баз даних за всіма основними напрямками сільськогосподарського 
виробництва. 

2. Завод бере на себе зобов'язання: 

2.1. Залучати своїх фахівців у навчальний процес i науково-дослідну роботу кафедри 
«Машиновикористання в землеробстві» 
2.2. Сприяти в організації й проведенні виробничо-технологічної практики студентам на 
базі Заводу. 
2.3. Сприяти залученню інвестицій i кредитив на реалізацію спільних проектів, що 
представляють інтерес для обох сторін. 
2.4. Робити обґрунтоване фінансування зi своїх засобів спільних проектів. 
2.5. Надавати технічну допомогу в здійсненні й удосконаленні навчального процесу 
шляхом надання: техніки (у тому числі й новітньої), устаткування, обчислювальної 
техніки, технічних засобів навчання, створювати умови для проведення випробувань. 
2.6. Сприяти в організації й проведенні на базі ТДАТУ міжнародних конференцій. 

3. Фінансування спільної діяльності й взаєморозрахунки договірних сторін. 

3.1. Фінансування спільних проектів, а також взаєморозрахунки між договірними 
сторонами за зроблені послуги здійснюються у разі необхідності окремим додатковим  



 


