
договIр
мiж Житомирським агротехнiчним фаховим коледжем та

ТОВ (ОВОЧЕБtаЙ KOMBI}ИT СТАНИlШВКА> про створення фiлiТ кафедри
<<Агрономiя та лiсове господарство>

м, Х{итомир uý, аЦр,

Житомирський а|ротехнiчний фаховий коледж (далi - ЖАТФК) в особi в.о.

директора Тимошенка Миколи Михайловича, що дig на пiдставi Статуту, та з
другоi сторони, ТОВ (ОВОIIЕВIДа КОМБIНАТ СТАНИIШВКА), в особi

дЕрýýтара ТЕ}цqщуца Еaqидs Всдqдцц{црqвllч&; цQ дiе ц& цiдqта.вi QTa.TyTy,

надалi - <<Сторони>, щлiши мiж собою даний ,Щоговiр про наступне:

1, мЕтА догQвору
Сторони створюютъ фiлiю кафедри <<Агрономiя та лiсове господарство>) на

базi ТоВ коВоЧЕВtй коьrrьшдт СТАНИIшВкА> дJuI проведешlя науково-

дослiдноi роботи викJIадачами коледжу, спiвробiтниками комбiнаry та
здобувачами освiти, навчалъних занять виробничих практик за спецiалънiстю
201 <Агрономiл>.

Сторони здiйсr*оютъ спiльrгу дiяльнiсть з питань: органiзацiТ проведення
занltть, практик, пiдвищення квалiфiкацiТ; наданнrI iнформацifшшс та
кон сультативЕих посJIуг.

Сторони володiютъ рiвяими шравами щодо виявлеЕня iнiцiативи
проведення KoHKpeTHIiD( на).кових дослiджень та використання Тх резулътатiв.

Розбiжностi, що виникаютъ мiж сторонЕlми при плануваннi навчальýого та

дослiдницького процесiв, розглядаютъся керiвниками cTopiH або iншими
уповноважеЕими ними особами.

2.IIрАвА cToPIH
Стррgцц ццрацi в_цQgцтц цррдозицii IцQда пiдб9ру н4лрямiв i тем

дослiджень та засобiв впровадження iх резулътатiв у навчаннrI i виробництво.
Сторони вшравi в однссторOнЕьому порядку розривати даний договiр,

попередивши iншу стороЕу у писъмовому виглядi за один мiсяць.

3, оБов,язки сторш
ЖАТФК шри виконаннi yIvIoB даного договору зобов'язуеться: iнфоршrувати

ТОВ (ОВОЧЕВI,Й КОМБIНАТ СТАНИIШВКА> про розкJIад зашшь, намiри
здiйсненнrt HayKoBI,{x дослiджень, проведенЕuI практик; надавати iнформацiю про

результати закiнченrоr HayKoBlD( розробок, що стос)дотъся пiдвищення
ефективностi роботи; не використоврати iнформацiю, одержil{у вiд ТОВ
(ОВОЧЕВI4i4КОМБIНАТ СТАНИIШВКА> в комерцiйнж цiлях i не передавати
Ti в iншi органiзацiТ та iншим особам без погодженця.



ТОВ <<ОВОЧtrВуЙ KOMБIHAT СТАt{ШШВкА>l ilри виконаннi умов
даного договору, зобов'язуеться: надавати можливiсть пiдвиц{увати квалiфiкацiю
викдад&чам каф9дрц <<Aгрgцqмiя т? дiррве г9ýцадар€тво> ЩАТФК,
забезпечувати проходженшI практик здобувачами освiти спецiалъностi 20t
<<Агрономiл> згiдно узгоджених сторо}Iами навчапъних планiв i rrрограlu практик;
забезпечувати проведенIuI ощремIlDь узгодженш( сторонами, прrlктичних занrIтъ з

дисциплiн дJI;I пiдготовки бакалаврiв i молодших бакалаврiъ; надавати
необхiдшу iнформацiю та матерiали для виданIrя спiльних гryблiкацiй.

Сторони можуть брати на себе ft iншi зобов'язання, не передбаченi

умовами даного договору, uшlяхом обумовленим iх письмовими додатк€lми
(протоколами, акташrи) до даного договору.

4. вирIшЕнця спорIв
Спори, що можуть виникц/ти з приводу не виконанЕя чи не напежног0

виконання умов даного договору, вирirrгуrотъся IIlJlf,xoM переговорiв.
Спори, щодо якlD( сторони не досягли згод{, вирiшуються згiдно чинного

з акон одавства Укр аiни.

5. TEPMIH дi договору
ýаний договiр укпадено TepMiHoM на 5 pBKiB.
TepMiH дii д€tного договору почиЕаеться з моменту ,його пiдписання

сторонами.

.Щаний договiр укJIадено у двох примiрниках, якi маютъ однакову
ЮРИДИЧЕУ СИЛУ, ШО ОДНОIvt}a ДJIЯ КОЖНОl Зl СТОРlЕ.

б. пIдш,Iси тА rтп,r[цlци cToPIH

Коледж * 10031, м- Житомир, Покроввькаi 9бi

тов (овочЕвIЙ коМБIнАТ СтАНиIшВкА>> - |2430,Житомирсъка обл.,
Житомирсъккй р-Е, с. Станишiвка вул. Тешлична 3.

вiд ТОВ кОВОЧЕВI,Йвiд Житомирського аrротехнiчного

фахового коледжу
в.о. директора коледжу

коМБIF{АТ СТАНиШIВкА)
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