
угодА

ПРО НАУКОВУ СПIВПРАЦЮ

м. Житомир

IнституТ сiлъського господарства Полiсся Нацiональноi академii

аграрних наук УкраiЪи (далi - Iнстиryт) в особi директора Рижука Сергiя

Миколайовича, який дiе на пiдставi Статуту Iнституту, з однiеi сторони, та

житомирсъкий агротехнiчний фаховий коледж, в особi директора

ТимошеНка МикОли Михайловича (далi - Сторони) уклали цю Угоду про

нижче наведене.

1. Предмет Угоди

вважаючи важливiсть розвитку науковоi спiвдружностi мiж двох
CTopiH i виходячи з довгострокових iHTepeciB, пов'язаних iз розвитком
наукового-виробничого потенцiаry в галузi землеробства, агроекологii,

захисту рослин тощо, впровадження елементiв технологii вирощування

сiльськогосподарських культур, сторони укл€tли дану Угоду щодо HayKoBoi

спiвпрацi.

умовою угоди е розвиток та поглиблення багаторiчних творчих

зв'язкiв якi склалися мiж даними органiзацiями.

2. OcHoBHi напрямки науковоi спiвпрацi.
1. Надавати спецiалiстам приладову базу для проведеншI науково-

дослiдницьких робiт у сiльськогосподарськiй галузi. Надавати iM можливiсть

користуватись науковою бiблiотекою.

2. Практикувати виконаншI студент€lми агрономiчного вiддiлення,

дипломниками кафедри агрономii та лiсового господарства курсових та

дипломних робiт на замовлення IнститутУ, Та направJUIти ik для цроходженшt
виробничоI i переддипломноi практик, якi передбачаIоть ефективну

виробничУ пiдготовку студентiв, безпосередню iх ylacTb у трудовому



процесi, вивчення"новоi техЕiки i технологii проведення дослiджень у гаlryзi

землеробства, захисту рослин та агроекологii.

3. Систематично виконувати робоry щодо пропаryвання передового

досвiду i технологiй у галузi землеробства, захисту рослин, переробки та

зберiгання продукцii рослинЕицтва та iнших, проводити занrIття на

виробництвi разом зi спецiалiстами Iнституту.

4. Проведення спiльних демонстрацiйних, виробничих i

реестрацiйних дослiдженъ на посiвах сiльськогосподарсъких культур

Украiни. Змiст i обсяги виконаншI наукових дослiджень та умови
впровадження iх резулътатiв у виробництво здiйснювати згiдно з угодами
(протоколами), що укладатимуться мiж Сторонами додатково.

5. Брати уIасть у пiдготовцi i проведеннi спiлъних науково-

практичниХ конференцiй, круглиХ столiв, ceMiHapiB iз зас11р(овуванням

доповiлей про результати наукових дослiджень за рiзними напрямками

сiльськогосподарськоi дiяльностi.

6. Надавати консультацiйну i методичну допомоry спецiалiстам в

рiзних галузях сiльськогосподарськоi дiялъностi.

7. Стlрияти впровадженню у виробництво результатiв дослiджеЁь та

розробок, виконаних на замову або спiлъно. Спiлънi публiкацii про

результати проведених дослiдженъ.

3. рЕАлIзАцIя }тоди
сторони зобов'яз5потъся спiлъно дiяти на умовах взаемноi вигоди i

досягнення намiчених цiлей.

У процесi виконаннЯ наirлiчених спiльних цiлей Сторони будуть
будувати своi взаемовiдносини на пiдставi piBHocTi, партнерства та захисту
штересlв один одного.

Сторони цiею Угодою пiдтвердж)rютъ, що iHTepecaм кожноi з них
вiдповiдае погоджене спiвробiтництво у сферi проведенюI наукових

дослiджень У галузi рослинництва, землеробства, захисту рослин та
агроекологii.



ц

СТОРОНи бУдуть забезпечувати виконання спiльних проектiв на

ДОгОвiрнiЙ ocHoBi у вiдповiдностi до статутних завдань кожноi зi CTopiH цiеi
Угоди.

На результати спiльноi науково-дослiдницькоi роботи м€lють право

обидвi Сторони Угоди.

I-{я Угода не передбачае фiнансових зобов'язань мiж Сторонами. У
РаЗi необхiдностi фiнансуваЕшI ощремих напрямкiв спiвробiтництва за цiею

УГОДОЮ, Сторонами укJIадаються вiдповiднi угоди в яких будуть передбаченi

oKPeMi фiНанСУвання cTopiH, плаЕ та шляхи фiнансування, i вiдгrовiдальнi

особи.

4. д|яутоди
Угода мае сиJý/ пiсля пiдписанIuI та скрiплення печаткЕ}ми.

УГода явJIяеться дiйсною протягом 3 poKiB пiсля пiдписання i може

бУТИ РОЗiРвана з iнiцiативи однiеi iз cTopiH у випадку невиконання iншою

стороною умов Угоди.

Сторони домовJUIються EIe передавати результати експериментаJIьних

дослiджень iншим зацiкавленим особам без узгодження мiж собою.

IIя Угода складена при повному розумiннi Сторонами iT умов та
термiнологii украiъською мовою у двох автентичних примiрниках, якi мають

однакову сиJý/, по одному для кожноi iз CTopiH.

Bci спiрнi питання, пов'язанi iз виконан}UIм Угоди сторони

намагатимуться вирiшувати шjutхом взаемних переговорiв.
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кафелри агрономiя та.
лiсове господарство ЖАТФК

IJyTtaH Н.В. ( тел. 0962945155)

Виконавець:
землеробства i мелiорачii IСГП
с.н.с Савчук 0.I. (тел.. 0969002722)

Iнститут сiльського господарства Полiсся
м. Житомир, КиiЪське шосе 131

Житомирський агроекологiчний фаховий
коледж, м. Житомир, вул.

М.М. Тимошенкоl!


