
договIр
мiж Житомирським агротехнiчним фаховим коледжем та Житомирською фiлiею

державноТ установи <<Iнстиryт охорони гвунтiв Уrсраiнш про створення фiлii
кафедри <<Агрономiя та лiсове господарство}

м, Житомир ,r_Ф, еРffgftq ааЦр,

Житомирсъкий ацротехнiчний фаховlй коледж (далi - ЖАТФК) в особi в.о.

директора Тимошенка Миколи Михайловича, що дiс на пiдставi Статуту, та з
другоi сторони, Житомирська фiлiя державноi установи <<Iнстиryт охорони

црувтiв Украi'ш>>l в 9ý9бi Bl9l дцр€s_тqра Qтебддцкq g_ лещqацдра лсqцiдQЕIIчfu щQ

дiе на пiдставi Статуry, надалi - <Сторони>, )rкJIt|.JIи мiж собою даний .Щоговiр про
наступне:

1. мЕтА договору
Сторови створюють фiлiю кафедри <<АфономИ та лiеове госпоfiарсfво> на

базi ]Китомирськоi фiлii державноi установи <<Iнституг охорони грунтiв УкраiЪи>

дJш IIроведеЕн;I науковO-доgлiдноi роботи викllадачами калOджу; науковими
спiвробiтник€lми iнституry та здобувачами освiти, навчапъЕID( зашIть,
виробничих практик за с[ецiалънiстlо 201 кАгрономilя>.

Сторони здiйсшюють спiльну дiяльнiсть з питань: органiзацiТ проведенЕя
занжц практик, пiдвищення квалiфiкацii; н4дання iнформацiйних та
коЕсультативIIих посJryг.

Сторони володiють рiвними правапdи щодо виявлення iнiцiативи
проведення конкретню( Ha)rKoBID( дослiджень та використЕlння ik результатiв.

Розбiжностi, що виIIикzlють мiж сторонами шри плануванпi навчального та

доýлiдницького процесiв, розгJIrIдаютъOя керiвниками oTopiH або iншими
уповновЕDкеними ними особами.

?.IIрАвА cToPIH
Сторони вправi вносити гlропозlшдii щодо шiдбору напрямiв i тем

дослiдженъ та засобiв вцроваджеЕЕя ik резулътатiв у навчання i виробництво.
Сmрони вгlравi в односторOннъому пOрядку розривати даний договiр,

попqредивIIм iкшу стороку у письмовому вигшядi за один мiсяцъ.

3. оБов,язки сторш
ЖАТФК прЕ вЕкоцацr+i умов даýого договору зобов'язу€тьоя: iнформувати

Житомирську фiлiю державноi установи <<Iнстиryт охорони грунтiв УкраТни>
гrро розкJIад занятъ, намiри здiйснення наукових доспiдженъ, проведення
практик; надавати iнформацiю про результати закiнчешоr наукових розробок, що
стос)дотъся пiдвищеннrl ефективностi роботи; не використовувати iнформацiю,
одержану вiд ЖитомирськоТ фiлii державноТ установи <<Iнститут охорони грунтiв



Уцраiнш в комерцiйних цiля< i не гlередавати Гi в iншi органiзацiТ та iншипц
р-осооам оез поюдження.

Житомирська фiлiя державноТ установи <Iнституг охорони грунтiв
УкраТнп> гrри виконаннi умов даЕого договору, з,обов'язуетъся: надавати
можливiстъ rriдвиIlýrвати квалiфiкащiю викIIадачам кафедри <<Агрономiя та лiоове
господарство> ЖАТФК, забезпечувати проходження практик здобрачами освiти
спецiальностi 201 кАгрономiл> згiдно узгоджених сторон€лми навчаJIънID( гrланiв
i програм црактик; забезпеryвати проведеннrI oKpeMID(, узгодженIа>( сторон€tми,
практичних заIutть з дисциплiн дJIя пiдготовки бакалаврiв i молодших
бакалаврiв; надавашл необхiдну iпформадiю та матерiали мя виданшt gцiльдш(

гryOлlкацlи.
Сторони можуть брати на себе й iншi зобов'язання, не передбаченi

1rп[oB-aIvIи даного договору, IIIJI;rNом обупговлеким iх писъмовими додатками
(протоколаIчIи, акташrи) до даЕого договору.

4. вирIшЕншя спорIв
€цорц, щ9 ц49?!ý_утъ ЕццIlш*утIt ? црц99ду цс 9цкgнФлця чg ц9 на{€жцог9

виконанIuI ylvroв даного договору, вирiшгуrотъся IIIJuD(oM переговорiв.
Спори, щодо як!ш сторони не доýягJIи згод.l, вирiшryються згiдно чинFIого

законодавства Украiни.

5. TEPMIH дi договору
.Щаний договiр укJIадено TepMiHoM на 5 poKiB.
TepMiH дii даного договору шочинаеться з моменту його пiдшисання

сторонами.

Щанпil договiр укладено у двох примiрниках, якi маютъ одв.lкову
rорид}frflу Blr'пry,fio одfiому для,кожноi зi cTopiн.

б. шIдI}Iси тА IIЕIIАтки стQрш
Коледж- 100З1, м. Житомир, Покровська,96;

Житомирська фiлiя державноТ у9танови <Iнститут охýрони грунтiв Ущраiншt *
10020, м, Житомцр вул. Проспект Миру, 2| А.

вiд rКитомцрського агротехнi*tого
фахового коледжу
в.о. директора коледжу

вiд Житомирсько-i фiлii державноi
установи <<iнституг охорони
rрунтiв УкраiЪш
в.о. директор фiлii
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