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ГуманiтарЕо-педагогiчний факультет Нацiонального унiверситету бiоресурсiв i
шрирСДокорист}ъання УкраiЪи (надалi iменусться "Сторона 1") в особi декана

rHH а М uколаiвн а С авuцькоi,
що дiс на пiдставi ПоложенIuI про ryманiтарно-педагогiчний факультет, з одяiсi сторони,
та Таврiйський державний агротехнологiчний унiверсr,rгет iMeHi Щмитра Моторного
(надалi iмекуеться "Сторона 2") в особi ректора унiверситету

Олекс анdр а Пеmр ов uч а Лом е йко
що дiе на пiдставi Статуry Таврiйського державного агрстехнологiчного унiверситету
iMeHi flми"гра Моторного, з iншоi сторони, (в подальшому разом iменуються "Сторони", а
кожна окремо - "Сторона") укла,чи цей ,Щоговiр про спiвробiтrrицrво та органiзацiю
взаемовiдносин (нада_lli iменуетъся ",Щоговiр") про Еаступне:

1. прЕдмЕт договору
1.1. Сторони дiйшли згоди про взаемне ocBiTHe та наукове спiвробiтництво з метою

ефекгивного сприяш{lI розвитку освiти i науки, реалiзацii HayKOBo-ocBiTHix програм i
проекгiв i на цiй ocHoBi найбiльш повного задоволення ik потреб у вирiшеннi задач
освiтньоi дiяльностi.

1.2.Пiд спiвробiтництвом за даним ýоговором Сторони розумiють розробку,
вIIровалкенIш с}п{асню( форм i методiв навчанIuI, cпpllrtн}IJI практитrному здiйснеЕню
мiжнародних, загапьнодержавних i регiональних проIрам, проведеннr{ науково-
практичних конференцiй i iнших аналогiчних заходiв, спiльнi дii по пiдготовцi,
переrriдготовцi i пiдвищенню кв.uliфiкацii кадрiв, проведення в irrгересах cтopiH видання
та розповсюдження ЕавчrlJIьно-методичноТ, HayKoBoi i технiчноi докумеrrтацii, iншi заходи
в рамкж дirочого закоЕодавства, взасмовигiднi сторонам i спрямованi на ефективне
викоЕання ними cBoix функцiй.

1.З. У процесi виконаЕш{ окерсленLD( спiльних цiлей Сторони будуватиtrлуть своТ
взаемовiдносини яа пiдставi piBHocTi, чесного партнерства та захисту iлrгересiв один
одного.

2. Форми сшtsроБIтництвА
2.1. Сторони вважають, що осЕовними напрямами спiвробiтництва е:

- регулярниЙ обмiн наявною в розпорядженнi CTopiH iнформацiею, що стосу€ться
асrrекгiв взаемного спiвробiтrrицtва у сферi освiти i науки;

- проведенIuI спiлънюr консультацiй, науково-дослiднi проекти i розробки з
aKTyiLпbH}ж проблем суспiльного життя краiни у сферi освiти i науки;

- органiзацiя та забезпеченнlI проходженшt на безоплатнiй ocHoBi практик здобувачiв
вищоi освiти;

- rlacTb у спiлъник проектах з питанъ освiти, конкурсах та iнших формах залучеш{rI
наукOвих iнвестицiй;

- уqасть в органiзацiТ та проведеннi наукових, науково-практичЕих i науково-
методичних конференцiй, симпозiумiв, конгресiв, ceMiHapiB та iнших науковlж заходiв;

- участь в розробцi та впровадженнi нових навчrlJIьнI/D( KypciB, проIрам, обмiн
навч.шъЕо-методичяими матерiалами, бiблiографiчною й довiдковою лiтературою.

2.2. Конкретчi форми та розмiри pecypciB CTopiH, якi зашучаються до участi у
зДiйсненнi спiльнrrх проектiв, будугь визначатися окремими договорами CTopiH.



i

2.2. KoHKpeTHi форми та розмiри pecypciB CTopiH, якi з€rлучzlються до ylacTi у
здiйсненнi спiльних проектiв, будутъ визначатися окремими договорами CTopiH.

2.3. Сторони забезпечуватимугь виконання спiльних проектiв на безоплатнiй
ocHoBi. Щей Щоговiр не передбачае фiнансових зобов'язань мiяt Сторонами. У
випадку необхiдностi фiнансування спiльних проекгiв мiж Сторонами укладаються
вiдповiднi договори.

2.4. IJей Щоговiр е передумовою i пiдставою для укладання, якщо Сторони
визнzlють за нео бхiдне, конкретних догов opiB.

3. TEPMIH дIi договору, порядок ЙогоPMIH ДIi ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ИОГО РОЗIРВАННlI ТА ВНЕСЕННЯ ЗМlI
3.t. .Щаний Щоговiр набувае чинностi з моменту його пiдписання i дiе ДО 31

BHECEH}UI змIн

грудня 2027 року.
3.2. Щей flоговiр не е попереднiм договором у розумiннi ст. 635 Щивiльного

кодексу Украiни та ст. 182 Господарсъкого кодексу Украiни i не покладае на

Сторони юридиtIних обов'язкiв щодо укладення у майбутньому основного

договору.
3.3. Щей Щоговiр скIIадений при повному розумiннi Сторонами ЙогО УМОВ Та

термiнологii украiнською мовою у двох автентиtIних примiрниках - по одному для
кожноi iз CTopiH.

3.4. ЗмiНи до цьоГо !,оговОру можуТь бути BHeceHi за взаемною згодою CTopiH,

що оформJuIсться додатковою угодою до цього Щоговору.
3.5. ,Щодатковi угоди та додатки до цього Щоговору е його невiд'емними

частинами i мають юридичну сиJtу у разi, якщо вони викладенi у письмовй формi,
пiдписанi Сторонами та скрiпленi ix печатками,

з.6. Сторони зобов'язуються при виконаннi цього ,щоговору не звоцити
спiвробiтництво до дотриманнrI лише нчUIвних у ньому умов, пlдтримувати дlлов1
контакти та вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпеченнrI ефективноотi та

розвитку iх комерцiйних зв'язкiв.

МIСЦЕЗНАХОДДtЕНIrЯ ТА РВКВIЗИТИ CTOPIH

сторонА 1

Нацiональний унiверситет бiоресурсiв i
природокористув ання Укр аши,
вул. Героiв Оборони, 15, м. Киiв,03041

сторонА 2

I аврйський державнии агротехнологlч-
ний унiверситет iMeHi Щ. Моторного,
просп. Богдана Хмельницъкого, 18,

м. Мелiтополъ, Запорiзька обл,, '72З|2

сдрпоу 00493706
[екан гуманiтарно-педагогiчного едрпоу 00493698

факультету НацiончLlrьного унiверситеry Проректор Таврiйського держаВнОгО
бiоресурсiв i прирqцокористування агр отехнологlчного унlв ерситету

iM. ,Щмитра Моторного з НПРУкраiни
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