
Договір про співробітництво

м. Мелітополь « Ч » Ш М  201 7̂ р.

Таврійський державний агротехнологічний університет імені в особі ректора Кюрчева В.М., 
що діє на підставі статуту університету (в подальшому ТДАТУ), з одного боку та

•ЬГ „ ( іт ь у О &  М й і
в особі директора $

іншого боку, уклали цей договір про наступне:
(у подальшому

що діє на підставі статуту 
_____________________ »), З

1 .Предмет договору
Сторони домовилися про співробітництво у підготовці фахівців з напряму «Агрономія», що 
включає сумісне проведення практичної підготовки студентів спеціальності «Агрономія», 
виконання науково-дослідних робіт по розробці та науковому обґрунтуванні новітніх технологій 
вирощування сільськогосподарських культур, а також впровадження результатів НДР у 
виробництво.

2. Права та обов’язки сторін.
2.1. Права та обов’язки ТДАТУ:
2.1.1. Сумісно проводити планування та організацію практичної підготовки студентів на базі
« ФГ ̂ іШм.Ов/ Жоо/»-
2.1.2. Залучати провідних спеціалістів « проведення практичної
підготовки студентів, науково-дослідницької-роботи Аспірантів і здобувачів;
2.1.3. Студентами і викладачами при проведенні навчальних, технологічних, виробничих практик і 
проведенні польових дослідів дотримуватися правил внутрішнього розпорядку і правил техніки 
безпеки, прийнятих на « <М_ ̂  ».
2.2. Права та обов’язки « ' »:
2.2.1. Надавати виробничу базу для проведення навчальних, технологічних і виробничих ррактик 
студентів;
2.2.2. Надавати експериментально-виробничу базу для сумісних науково-дослідних робіт і 
впровадженню сучасних технологій виробництва продуктів рослинництва;
2.2.2. Надати можливість у використанні студентами і викладачами фонду наукової бібліотеки
« <0 _________»;
2.2.4. Забезпечити умови техніки безпеки при проведенні практичної підготовки студентів і 
виконанні наукових досліджень у польових умовах.
2.3. Обов’язки сторін:
2.3.1. Сумісно організувати і проводити практичну підготовку студентів спеціальності 
«Агрономія»;
2.3.2. Сумісно планувати, організувати і проводити наукові дослідження з технології вирощування 
сільськогосподарських культур і упроваджувати результати НДР у виробництво.

і  /  . ’ •' '

3. Строки дії договору.
3.1. Договір дійсний з дня його підписання і до 31 грудня 20 Лл) року.
3.2. Якщо жодна зі сторін у термін ЗО днів до закінчення строку дії цього договору не заявить 
письмово про припинення його дії, то договір вважається продовжений на такий же термін і на тих 
самих умовах.

А 4. Фінансування робіт.
4.1. Усі витрати, передбачені цим договором, сторони здійснюють за рахунок власних коштів.

5. Умови проведення робіт. ,
5.1. Навчальний процес і всі науково-дослідні роботи на базі « У і'Щщ!) Є'* ^0&/» будуть
виконуватися згідно з навчальним планом спеціальності «Агрономія», методичними 
рекомендаціями з практичної підготовки студентів та плану науково-дослідних робіт НДІ



отехнологій та екології та тематичним планом науково-дослідних робіт 
ш  ИШ >М а$е>у

.2. Сторони взаємно інформують одна одну про результати навчального процесу і‘ науково- 
дослідних робіт, проведених згідно з цим договором.
5.3. Виконавці сумісно готують науково-методичні рекомендації виробництву.

6. Використання результатів сумісних робіт.
6.1. Перевірка результатів і якості виконаних сумісно робіт здійснюється за участю сторін у
терміни за взаємною домовленістю, але обов’язково за результатами вегетаційного періоду один 
раз на рік. Кінцеві результати робіт і пропозиції щодо проведення практичної підготовки студентів 
і наукових досліджень в агрономії розглядаються і обговорюються сумісно на вченій раді 
факультету Агротехнологій та екології та на вченій раді « 61 й№/>\}47ї?1/  'Ш , < л О л ' / ,
6.2. Кінцеві результати робіт вважаються спільними, а частка ^часті кожної сторони визначається 
після завершення конкретної роботи за узгодженням сторін з оформленням відповідного 
протоколу.
6.3. Передача результатів робіт, виконаних за цим договором іншим фізичним чи юридичним 
особам здійснюється за взаємною згодою сторін. Кошти від впровадження результатів науково- 
технічних розробок і рекомендацій розподіляються між сторонами пропорційно їх участі в 
загальному обсязі виконаних робіт.

7. Відповідальність сторін за порушення договору.
7.1. Будь-яке посягання на права договірної сторони вважається порушенням прав, що тягне за 
собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.
7.2. У випадку порушення прав, сторона, чиє право порушено, може вимагати припинення дій, що 
порушують або створюють загрозу порушення її прав:

- стягнення завданих збитків, включаючи неодержані доходи;
- вжиття інших, передбачених законодавством заходів, пов’язаних із захистом прав договірної 
сторони.

8. Порядок вирішення спорів.
8.1. Суперечливі питання з виконання цього договору розв’язуються представниками договірних 
сторін шляхом переговорів.
8.2. У випадку неможливості вирішення суперечок шляхом переговорів вони вирішуються 
господарським судом Запорізької області у порядку, встановленому чинним законодавством 
України.

9. Підписи сторін.

Таврійський державний 
агротехнологічний університет 
72315
м. Мелітополь 
просп. Б. Хмельницького, 18 
Меліт. ВДК в Запоріж. обл.
ОКПО 23787406
УДК в Запоріж. обл. м. Запоріжжя 
МФО 813015 р/р 39219000081011 
Для ТДАТУ р/р 28011000000711

Ректор_______________В.М. Кюрчев
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