
ДОГОВІР № / 6
про співробітництво у науковій, освітній та виробничій сферах 

між Сумським національним аграрним університетом 
і ТОВ «Продсервіс-ІР» 

на 2016-2020 рр.

м. Суми «_/_» &&______2016 р.

Сумський національний аграрний університет в особі ректора Ладики 
Володимира Івановича, далі іменується як «Університет», який діє на підставі 
Статуту з однієї сторони, та ТОВ «Продсервіс-ІР» в особі директора Хачка 
Володимира Івановича, далі іменується як «Підприємство», що діє на підставі 
Статуту з іншої сторони, які далі іменуються як «Сторони», уклали даний 
договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1 Предметом цього договору є об’єднання наукового потенціалу 

Університету, а саме кафедри технології харчування факультету харчових 
технологій, та Підприємства, інтеграція науки, освіти та виробництва, розвиток 
взаємовигідних відносин, позитивні результати спільної діяльності.

1.2 Основними цілями співробітництва згідно дійсного договору є:
-  впровадження новітніх досягнень науки та освіти у виробничий процес;
-  спільний розвиток нових комплексних напрямків наукових досліджень;
-  обмін досвідом в рамках створення, апробації та комерціалізації 

сучасних технологій харчової продукції;
-  розвиток інноваційних форм взаємодії та здійснення інтеграції 

професійної освіти, науки та бізнес-структур;
-  спільне здійснення інноваційної діяльності в освітній, науковій та 

виробничій сферах.
-  координація та організація взаємодії по використанню та розвитку 

сучасних технологій та наукових досягнень та виробництві та в освіті.

2. Форми співробітництва
2.1 Організація спільних наукових досліджень з актуальних проблем 

харчової та переробної промисловості України та країн ЄС, підтримка спільних 
проектів у галузі науки та освіти.

2.2 Виконання науково-дослідних робіт Університетом на замовлення 
Підприємства відповідно до додаткових договорів.

2.3 Впровадження на Підприємстві наукових розробок, випуск 
дослідно-промислових партій, проведення дегустаційніх нарад харчової 
продукції, розробленої в Університеті.

2.4 Організація та проведення спільних наукових та освітніх заходів: 
конференцій, круглих столів, семінарів, вебінарів та ін.

2.5 Підготовка та видання монографій, підручників, навчальних 
посібників та інших публікацій наукового характеру.



2.6 Проходження стажування науково-педагогічних працівників 
Університету на Підприємстві; проведення ознайомчих екскурсій.

2.7 Забезпечення випереджаючого характеру підготовки фахівців 
Університету на основі інтеграції наукової, освітньої та виробничої 
діяльності, що гарантує їм конкурентоспроможність на ринку праці і освітніх 
послуг.

2.8 Формування системи обміну передовим досвідом, поширення 
останніх наукових, навчальних і виробничих досягнень.

3. Зобов’язання Сторін
3.1 Сторони зобов’язуються:
-  сприяти в реалізації спільних напрямків співробітництва в порядку, в 

розмірі і всіма засобами, передбаченими окремими договорами та іншими 
документами, підписаними Сторонами на виконання цього договору;

-  своєчасно і в повному обсязі виконувати юридичні і фактичні дії, 
необхідні для реалізації спільних проектів;

-  обмінюватися з дотриманням законодавства наявними в їх 
розпорядженні інформаційними ресурсами;

-  не розголошувати інформацію, визнану Сторонами конфіденційною;
-  за необхідності проводити зустрічі, консультації і обговорення питань, 

пов’язаних з реалізацією напрямків і форм співробітництва;
-  розглядати проблеми, що виникають в процесі реалізації цього 

договору.
3.2 Конкретні проекти та заходи співпраці, терміни і умови їх реалізації 

обговорюються додатково, оформляються в рамках окремих договорів, планів і 
угод на узгоджених Сторонами умов.

3.3 Цей договір не тягне за собою ніяких фінансових зобов’язань Сторін. 
Питання фінансового забезпечення співпраці будуть вирішуватися сторонами 
шляхом переговорів і підписанням окремих договорів.

4. Технічне забезпечення науково-освітнього співробітництва
4.1. Технічним забезпеченням співробітництва Сторін є їх матеріально- 

технічна база.

5. Строк дії та інші умови договору
5.1. Даний договір вступає в силу з « ■/ » 2016 р. і діє до

« -1 » О С) 2020 р.
5.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за 

взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди, що є 
невід’ємною частиною цього договору.

5.3. Договір може бути припинений достроково за згодою Сторін, а також 
у разі невиконання Університетом чи Підприємством своїх обов’язків за 
договором інша сторона має право вимагати дострокове розірвання договору в 
односторонньому порядку.



5.4. Якщо жодна з Сторін не виявила бажання розірвати договір, він 
вважається пролонгованим на тих самих умовах та на той самий строк.

5.5. Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну 
силу, та зберігаються у кожної із Сторін.

5.6. Відповідальними за координацію зв’язків співробітництва між 
Сторонами призначаються:

Від Сторони 1 -  завідуючий кафедрою технології харчування.
Від Сторони 2 -  директор ТОВ «Продсервіс-ІР» Хачко В.І.

6. Юридичні адреси і підписи Сторін

Сумський національний 
аграрний університет 
40021, м. Суми, вул. Герасима 
Кондратьева, 160

TOB «Продсервіс-ІР»
08110, Київська обл., м. Ірпінь, 
вул. Стельмаха, 7


