
договIр
мiж Житомирським агротехнiчним фаховим коледжем та

Iнститутом сiльського господарства Полiсся НААН
про створеншI фiлii кафедри

<<АгрономЬ та лiсове господарство}

м, Житомир <<З_r> BePeClrg ZаЦр,

Житомирський ацротехIIiчний фаховлй коледж (далi - ЖАТФК) в особi в.о.

директора Тимошенка Миколи Михайловича, що дiе на пiдставi Статуту, та з

лругоi сторони, Iнституг сiльського господарства Полiсся НААН, в особi

дцрqц{9ре Рцщуцр ýqргlg Ц4чцощаЦ99цчФ щq дi9 ца цiд9та9! етqтутул цФдФ]! -

<<Сторони>, укJIЕtли мiж собою даний Щоговiр про наступне:

1. мЕтА догоjору
Сторони створюють фiлiю кафедри <<Атрономiя та лiсове господарство) на

базi Iнституry сiльською господарства Полiсся FIААН дJuI проведеншr Ha)rKoBo-

дослiдноТ роботи викJIадачами коледжу, науковими спiвробiтниками iнститугу та
здобувачаrчrи освiти: навчаJIънID( заЕIять, виробничI/D( практик за спецiаrrьнiстю
201 (Агрономiя>.

Сторони здiйсrпоютъ спiльну дiяльнiсть з питаЕь: органiзацiТ проведення
занrIть, практик, пiдвищення квалiфiкацii; надання iнформацiйних та
консультативних посJrуг.

Сторояи володiють рiвнимя праЕами щод9 виrIвjIенЕя iнiцiативи
проведеЕЕя KoIгKpeTHID( наукових дослiджень та використання rx результатiв.

Розбiжностi, що виникають мiж сторонами при плаЕуваннi навчаrrьного та

дослiдницького процесiв, розгляд€}ються керiвника.пли cTopiH або iншими

уповцоваженими цими особаrntи.

2.IIрАвА cToPIH
Стqррцц Епррцi цнq9итщ црqцqзицiТ цIqдg п!дýору цацрцм!в i т9*

дослiджень та засобiв впроваджеЕЕя ik результатiв у навчанЕя i виробництво.
Сторони вправi в однсстороннъому порядку розриЕати даний договiр,

поlтередивши iншу сторону у письмовому виглядi за один мiсяць.

3; оБоВ'яЗки СТоРш
ЖАТФК при виконаннi умов даного договору зобов'язуеться: iнфорrчryвати

Iнстrryг сiльського гOсIIодарства Полiсся НААН про розкIIад заIIятъо намiри
здiйсненrrя HayKoBLD( дослiдженъ, проведення практик; надавати iнформацiю про

резулътати закiнченrо< HayKoBIiD( розробок, що стосуютъся пiдвищення
ефективностi роботи; не використовувати iнформацiю, одержану вiд Iнституry



сiлъсьхого господ€}рства Полiсея НААН в комерцiйяш цiляэс i не передавати iT в

iншi органiзацii та iншим особаrи без погодженЕя.
Iнститут сiлъського господарства Полiсся FIААН при виконаннi yluoB

даного договоруо зобов'язуетъся: надавати можливiсть пiдвищувати квалiфiкацiю
викJIадачаIчI кафедри <<Агрономiя та лiсове госшодарство)) ЖАТФК,
забезпечувати проходженнrt практик здобувачами освiти спецiальностi 201-

<<Агрономiя> згiдно узгоджених стороЕаIчIи навч€lJIьнlD( планiв i програм практик;
заOезпечувати проведеннrI oKpeMIDb узгоджених сторонами, практиIIних заIUIть з

дисциплiн дJuI пiдготовки бакалаврiв i молодшlас бакалаврiв; надавати
необхiдtт_у iнформачiю та матерiали мя вид€ш{Ея спiльцrос rrублiкачiй;

Сторопи можутъ брати на себе й iншi зобов'язання, не передбаченi

уý{овами даного договору, шuIяхом обумовленим ik письмовими додатками
(протоколами, актами) до даного договору.

4, вирIшЕцця спорIв
Спори, що можуrь виIfiкIIути з приводу Ее виконання чи не належного

викон€tннrl умов даного договору, вирiпrуються IIIJIrгхом rтереговорiв.
Спори, щодо якlD( сторони не досягли згоди, вирiшrуються згiдно чинного

законодавства Украiни.

5. тЕрмrн дi договору
ffаний договiр укпад9но TepMiHoM на 5 poKiB-

TepMiH дii даЕого договору псчиЕаеться з моменту його пiдписання
сторонами.

,Щаний договiр укJIадено у двох примiрrтиках, якi мtlють однакову
юрид{чЕу силу, по одному дJut кожноТ зi cTopiH.

б. ШIДПИСИ ТА ПЕЧАТКИ CTOPIH

Коледж - 10031, м. Хtитомир, Покровська, 9б;

Iнститут сiлъського господарства Полiсся НААН *
10007, м. Житомир вул. КиТвське шосе, 131.

вiд Житомирgький
агротехнiчний
фаховий коледж

вiд Iнртитуту сiльсъкого
rосподарства Полiсся НААН
директор Iнституту
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