
Договір про співробітництво (партнерство) №

м. Мелітополь 41 Л а 2020 року

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного
(надалі іменується "Сторона-1") в особі ректора Кюрчева Володимира Миколайовича, що діє 
на підставі Статуту, з однієї сторони, та ~ / / 2 ,0 0  4________________________

______________________________________  (надалі
іменується "Сторона-2") в особі / ) г У ?  що діє на
підставі (У’ґ ї їо г ґ їг ^ /Т у , з іншої сторони, які разом іменуються Сторони, а кожна окремо - 
Сторона, уклали цей Договір про таке.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1 Шляхом підписання цього договору Сторони підтверджують, що інтересам кожної з 

них відповідає спільне і узгоджене співробітництво у сфері наукового консультування установ, 
підприємств аграрного виробництва сільськогосподарської продукції України.

1.2 Сторони домовились:
-  консультувати Сторону-2 щодо питань аграрного виробництва сільськогосподарської 

продукції;
-  брати участь у спільних наукових та інноваційних проектах, спрямованих на 

вирішення актуальних проблем, які становлять спільний інтерес Сторін;
-  спільно виконувати науково-дослідні роботи у галузі розроблення нових ресурсо-та 

енергозберігаючих технологій; перспективних комп’ютерних систем та 
інформаційних технологій, матеріалів, елементів, засобів та систем радіоелектроніки 
та електронної техніки

1.3 Сторони керуються взаємною зацікавленістю в спільному розвитку їхнього нау
кового та інноваційного потенціалу, в тому числі проведенні спільних наукових досліджень.

1.4 Співпраця здійснюється на основі рівноправності, взаємної вигоди, чесного ділового 
партнерства, а також підтримки взаємних ділових контактів.

1.5 Виконавці від Сторони-1, це науково педагогічні працівники кафедри
машиновикористання в землеробстві, а саме: * *
/ Г  т  н. О У Ш и л п  о д  ОІУу^слпаїІо&о'г

1.6 Ця Угода не накладає на Сторони жодних майнових і фінансових зобов’язань, а 
також не встановлює жодних обмежень їхньої самостійності та автономності при здійсненні 
ними своєї статутної діяльності.



1.7 Для забезпечення найбільш швидкого та ефективного досягнення спільних цілей 
Сторони зобов'язуються обмінюватися інформацією, що є в їхньому розпорядженні, стосовно їх 
спільних інтересів, а також проводити спільні консультації в разі необхідності.

1.8 Сторони зобов'язуються вживати всіх необхідних заходів для збереження 
конфіденційної інформації, отриманої ними одна від одної у процесі здійснення 
співробітництва, згідно з умовами цього договору.

1.9 Конкретні види і форми співробітництва Сторін, а також можливе залучення 
ресурсів для досягнення спільних цілей і реалізації спільних інтересів оговорюються 
Сторонами окремо шляхом укладення відповідних договорів та угод.

1.10 Сторони засвідчують той факт, що цей договір не є попереднім договором у 
розумінні ст. 635 Цивільного кодексу України і ст. 182 Господарського кодексу України і не 
покладає на Сторони ніяких юридичних зобов'язань стосовно укладення в майбутньому будь- 
яких договорів.

2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
2.1 Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і укладений на 

невизначений строк.

3. ПОРЯДОК ЗМІНИ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
3.1 Зміна, доповнення і розірвання цього договору допускаються за взаємною згодою 

Сторін, а у випадках, установлених законом або цим договором, цей договір може бути 
припинено або розірвано в іншому порядку.

Також цей договір може бути розірвано в односторонньому порядку за ініціативою 
однієї зі Сторін шляхом направлення письмового повідомлення не менш ніж за один місяць до 
дати його розірвання.

3.2 Зміни і доповнення договору оформлюються окремою письмовою угодою, якщо така 
зміна або доповнення здійснюється за взаємною згодою Сторін.

3.3 Документ, який вносить зміни до цього договору, підписується уповноваженими 
представниками Сторін.

4. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1 Усі розбіжності і спори, які можуть виникнути між Сторонами у зв'язку з 

виконанням цього договору, вирішуються шляхом переговорів.

4.2 У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли досягти взаємної згоди 
щодо розбіжностей, що виникли, а також у разі якщо одна зі Сторін ухиляється від проведення 
переговорів, спір вирішується в судовому порядку, встановленому законодавством України.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1 Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для 

договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення 
згоди за істотними умовами договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.
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5.2 Сторони підтверджують, що в разі якщо будь-яка умова цього договору стане або 

буде визнана недійсною у зв'язку з невідповідністю закону, то така умова не братиметься до 
уваги або ж Сторонами будуть вжиті заходи щодо зміни договору тією мірою, щоб зробити 
договір дійсним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.

5.3 Після підписання цього договору усі попередні переговори щодо нього, переписка, 
попередні договори і протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього 
договору, втрачають юридичну силу.

5.4 Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням цього договору і не 
врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

5.5 Сторони надали одна одній згоду на обробку, поширення та використання 
персональних даних, що містяться у даному договорі, додатках до нього, актах, що укладаються 
на його виконання, з метою належного виконання умов даного договору та відповідно до 
чинного законодавства України.

5.6 Доступ третім особам до персональних даних надається лише у випадках, прямо 
передбачених чинним законодавством України.

5.7 Сторони засвідчують, що підписанням даного договору вони є повідомленими про 
володільця персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, права володільця 
персональних даних та осіб, яким передаються зазначені персональні дані.

5.8 Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 
одному для кожної Сторони.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

Сторопа-1
Тавр і йськи й де ржа в н и й 
агротехнологічний університет 
імені Дмитра Моторного» МОИ України 
72312, пр.-т Богдана Хмельницького, 18 
м. Мелітополь, Запорізька обл.;

Сторона-2


