
- ДОГОВІР № 
про співпрацю 

м. Суми ' " 2020 року 
КОПІЯ 

Сумський національний аграрний університет, надалі "Університет", в особі ректора Ладики 
Володимира Івановича який діє на підставі Статуту, з однієї сторони Публічне акціонерне 
товариство "СУМБУД" , в подальшому "Підприємство " , в особі Голови правління Бритова 
Олександра Борисовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони (при спільному згадуванні 
сторін), уклали даний договір про наступне: 

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони за даним Договором здійснюють на основі освітньо-науково-виробничого 
партнерства спііьну діяльність за наступним и напрямками: 
- організація практичної підготовки студентів в процесі виробничої діяльності 
підприємства; 
- проведення курсового та дипломного проектування за завданнями виробництва; 
- цільова підготовка випускників для підприємства при працевлаштуванні з урахуванням 
конкретної потреби; 
- проведення наукового консультування та супроводження впровадження інновацій: 
- розробка інвестиційних проектів та бізнес-планів. 
1.2. Сторони за взаємною згодою можуть здійснювати узгоджену, взаємовигідну діяльність за іншими 
напрямками співробітництва. 

П. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. "Підприємство" зобов'язується: 
2.1.1.У разі потреби приймати студентів на базі "Підприємства" дтя проходження виробничої, 
переддипломної практики (навчальний план та графік додаються). 
2.1.2.Створити студентам умови для безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити 
обов'язкові інструктажі з охорони праці ( ввідний та на робочому місці) з оформленням відповідної 
документації, навчити студентів безпечним методам роботи. 
2.2. ''Підприємство" має право: 
2.2.1. Вимагати від студентів якісного виконання завдань згідно з вимогами технології, дотримання 
правил санітарії та гігієни. 
2.2.2. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованого наукового 
потенціалу університету та впроваджувати їх результати у виробництво; 
2.2.3. Організовувати, за потреби. «День кар'єри» у Сумському НАУ та коледжах; 
2.2.4. Брати участь в роботі «Ярмарки професій». 
2.2.5. Надавати фінансову підтримку Сумському національному аграрному університету на розвиток 
матеріальної бази (за додатковими угодами); 
2.3. "Університет" зобов'язується: 
2.3.1. За один місяць до початку навчального процесу ознайомити адміністрацію підприємства з 
робочими навчальними програмами, передати план та інформаційну базу студентів д і я проходження 
практики. 
2.3.2. Надавати за місяць до початку практики програму практики студентів. 
2.3.3. Згідно з положенням про навчатьні заняття та виробничу практику забезпечити: 

- проведення інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; 
- дотримання та виконання студентами навчальної програми. 

2.3.4. Закріпити відповідальних за співпрацю з підприємством, які забезпечують: 
- проходження студентами занять та практики за графіком згідно з програмами; 
- дотримання трудової дисципліни, технологічних режимів, правил санітарії і гігієни, техніки 

безпеки та охорони праці. 
2.3.5. Організувати виконання студентами курсових, дипломних робіт у відповідності до запитів 
підприємства. 
2.3.6. Організовувати індивідуальні співбесіди зі студентами та випускниками: 



• ••'• Здійснювати науково-дослідні розробки на замовлення підприємства, іиформчк.г; пі ...р. . 
•о результати науково-дослідних робіт га використав)ваги за погодженням з иіднриг \:СГВО.\І 

.3.8. Здійснювати цільову підготовку випускників для підприємства при пранев . 
. рахуванням конкретної потреби; 
2.3.9. Організовувати проведення науковцями університет) $\\'01-аналізу діяльної':: пілнпиом 
цілому і по галузях). < 
2.4. "Університет" чий право: 
2.4.1. \ ЗГОДИТИ з "Підприємством" календарний термін проведення занять па виробництві. 
2.4.2. При необхідності за узгодженістю сторін вносити зміни у всиновлений : р:иЬ: 
процес) . 
2.4.3. Проводити кон троль виконання студентами навчальної програми на підприсмсі 

Ш. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НІ ВИКОНАННЯ ЦЬОІ о д о : ОВО: \ 
3.1. У випадку порушень правил фудової дисципліни, техніки безпеки, невиконань» ..і.м . 
навчального процес) студенти-порушники не допускаються для роботи ла підприс мсп;і. 
3.2. Підприємство несе відповідальність за створення безпечних умов праці та забезпечення абудя 
студентами університету практичних вмінь та навичок. 
3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо і.о ; :. .а; 
проведення практики згідно з діючим законодавством України. 
3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому ..лг • .. . 
порядку. 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОР> 
4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до "01" вересня 2023 р. 
4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за віа> чли ю . 
оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід'ємною частиною. 
4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також . ра •$••.! 
с тропою своїх обов'язків за Договором, інша сторона мас право вимін ігп лел- т. 
.•>:..•». ;-•) і о інос ічнньому порядку. 

4.4. Дошвір складено у двох примірниках - по одному примірнику "Уншщкитещ и» • • <• і 
кожен з яких має однакову юридичну силу. 

V. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ ( Ю И Н : 
Сумський національний аграрний університет. 40021. м. Суми. вул. Герасима Кондр.:. :,• •• 

35220204005656 в Державній казначейській службі України. \ ІФО 8201"2. код СДР! і. >> ч' 
.V 0471 801 1 8194. св-во пл. ПДВ № 25764558 

і іриваїне акціонерне товариство «СУМБУД». 40030. м. Су ми. вул. 1 Іетропавлонськ... х<\ . • 
53-70; Ьир: опііпе.зиту.иа/.читЬисі; Е-таіІ: іпіоД зитЬисІ.зиту.иа 
Ідентифікаційний код ( ЄДРПОУ ) 14017843; Індивідуальний податковий № 1401784і8!90: Сві юптво 
платника ПДВ № 100342882; Розрахунковий рахунок СА86320478000002боіЮ22< ;г ^ 
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згідно З ОРИГІНАЛОМ 


