
ДОГОВІР ПРО НАУКОВУ СПІВПРАЦЮ

м. Житомир « ^ -^01 п-

Поліський природний заповідник в особі т.в.о. директора Л ^кеви ч^  
Павла П авловича, який діє на підставі Положення Заповідника, з однієї 
сторони, та

Житомирський національний агроекологічний університет (даті - 
Університет), в особі ректора Скидана Олега Васильовича, доктора 
економічних наук, професора, який діє на підставі Статуту Університету, з 
іншої сторони (далі -  Сторони) уклали цей договір про нижче наведене.

1. П редмет договору

Враховуючи спільність науково-практичних інтересів, баж аю чи 
розвивати  зв 'язки  м іж  ф ахівцям и, науковцям и , виходячи із розуміння 
важливості наукового співробітництва в галузі моніторинг стану 
екосистем, з метою розробки заходів збереження рідкісних та зникаючих 
видів флори та фауни, розробки та впровадження сучасних тех н о л о г ій , 
сп р ям о ван и х  на зах и ст  н авко л и ш н ьо го  сер ед о ви щ а та для 
ф орм уван н я  ек о л о г іч н о ї св ід о м о ст і суспільства, Сторони уклали даний 
Договір щодо творчої наукової співпраці.

2. Основні напрямки наукової співпраці

2.1. Сторони за даним Договором здійснюють співробітництво у 
відповідності зі своїми цілями, яке включає:

а) проведення спільних екологічних, дендрологічних, 
фітопатологічних й інших дослідж ень в ум овах  П оліського  п ри родн ого  
зап о в ід н и к а ;

і б) обмін науковими працівниками з метою розв'язання конкретних 
питань, що виникають в процесі досліджень, обговорення результатів, 
розробка та координація наступних дій;

в) надання можливості використовувати необхідне обладнання на 
час проведення досліджень;

д) виконання інших функцій, які відповідають меті та завданням 
діяльності Сторін та не суперечать законодавству України.

2.2. Взаємовідносини Сторін, які уклали цей Договір, повинні 
будуватись на принципах рівності та ділової співпраці.

3. Порядок співпраці
Сторони зобов’язуються спільно діяти на умовах взаємної вигоди 

для досягнення спільних цілей.



У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони
прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного 
партнерства та захисту інтересів один одного.

Сторони будуть забезпечувати виконання спільних проектів на 
безоплатній основі.

Цей договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами.

Даний Договір укладено на 5 років (діє до 31 грудня 2023 року) та 
«ступає в силу з моменту підписання його обома Сторонами.

Д ія Д оговору може бути припинена достроково лише за згодою  
Сторін, або за ініціативою одної із сторін не раніш е ніж через місяць після 
письмового попередження про це іншої Сторони (якщо інше не передбачене 
діючим законодавством).

Спори, які виникли за даним Договором, регулюються шляхом 
переговорів.

Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із 
Сторін, тексти яких мають однакову юридичну силу.

4. Термін дії Договору

5. Юридичні адреси сторін та підписи Сторін

Поліський природний 
заповідник

Житомирський національний 
агроекологічний університет

11196 Житомирська область 
Овруцький район 
с. Селезівка, 
тел. (0412) 55-45-30

10008, м. Житомир 
вул. Старий бульвар, 7 
тел. (0412)37-49-31

Т.в.о. директора О.В. СкиданП.П. Лінкевич



ДОГОВІР ПРО НАУКОВУ СПІВПРАЦЮ

м. Житомир « _£_» у  І /______ 2018 р.

Поліський філіал Українського ордена "Знак Пошани" науково- 
дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. 
Висоцького в особі директора Шевчука Віктора Васильовича, кандидата 
сільськогосподарських наук, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
Житомирський національний агроекологічний університет (далі -  
Університет), в особі ректора Скидана Олега Васильовича, доктора 
економічних наук, професора, який діє на підставі Статуту Університету, з 
іншої сторони (далі -  Сторони), уклали цей договір про нижче наведене.

1. Предмет договору

Враховуючи спільність науково-практичних інтересів, бажаючи 
розвивати зв'язки між фахівцями, науковцями, виходячи із розуміння 
важливості наукового співробітництва в галузі екологічно орієнтованого 
ведення лісового господарства, з метою розробки заходів раціонального 
використання біологічних ресурсів, розробки та впровадження сучасних 
технологій, спрямованих на захист навколишнього середовища та для 
формування екологічної свідомості суспільства, Сторони уклали даний Договір 
щодо творчої наукової співпраці.

2. Основні напрямки наукової співпраці

2.1. Сторони за даним Договором здійснюють співробітництво у 
відповідності зі своїми цілями, яке включає:

а) проведення спільних екологічних, селекційних, дендрологічних, 
фітопатологічних та ентомологічних й інших досліджень;

б) залучення наукових працівників з метою розв'язання конкретних 
питань, що виникають в процесі досліджень, обговорення результатів, розробка 
та координація наступних дій;

в) обмін науковою інформацією (опублікованими літературними 
даними, архівними матеріалами, базами даних та іншими матеріалами) згідно 
запиту та згодою Сторін;

г) виконання інших функцій, які відповідають меті та завданням 
діяльності Сторін та не суперечать законодавству України.

2.2. Взаємовідносини Сторін, які уклали цей Договір, повинні 
будуватись на принципах рівності.



3. Порядок співпраці
Сторони зобов’язуються спільно діяти на умовах взаємної вигоди для 

досягнення спільних цілей.
У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони прагнутимуть 

будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та 
захисту інтересів один одного.

Для виконання спільних цілей, передбачених цим Договором, кожна 
сторона призначає своїх відповідальних представників. Від Поліського філіалу 
УкрНДІЛГА ім. Г.М. Висоцького -  директор В.В. Шевчук, від ЖНАЕУ -  доцент 
кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук к. с.-г. н. 
С. І. Матковська.

Сторони будуть забезпечувати виконання спільних досліджень на 
безоплатній основі.

Цей договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 
разі необхідності фінансування окремих напрямів співробітництва за цим 
Договором Сторонами укладаються відповідні Договори в яких будуть 
передбачені: окреме фінансування, бюджет та шляхи фінансування, 
відповідальні особи за кожним окремим напрямком та інше.

4. Термін дії Договору

Даний Договір укладено на 3 років (діє до 31 грудня 2021 року) та вступає 
в силу з моменту підписання його обома Сторонами.

Дія Договору може бути припинена достроково лише за згодою Сторін, 
або за ініціативою одної із сторін не раніше ніж через місяць після письмового 
попередження про це іншої Сторони (якщо інше не передбачене діючим 
законодавством). Спори, які виникли за даним Договором, регулюються 
шляхом переговорів.

Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із 
Сторін, тексти яких мають однакову юридичну силу.

5. Юридичні адресита підписи Сторін

Поліський філіал УкрНДІЛГА 
ім. Г. М. Висоцького

10004, Житомирська обл., 
Житомирський р-н, 
с. Довжик,

X, буд. 2

Житомирський національний 
агроекологічний університет

10008, м. Житомир 
вул. Старий бульвар, 7 
тел. (0412)37-49-31



МЕМОРАНДУМ

між Житомирським національним агроекологічним університетом та

щодо спільної реалізації проекту 
«Впровадження дуальної освіти у  закладах вищої освіти»

Житомирський національний агроекологічний університет, в особі ректора

Скидана Олега Васильовича та ^ - и іп А и и ш  ЮіГУЖРа/‘Сіи/г/с^6о & \
/  /  '

особі и г г к с  Фп и н ф і с ^ / г а  С і и к с ^ с и ^ Р о  7^ а

(в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо -  «Сторона»), 
усвідомлюючи, що встановлення ефективного співробітництва через механізм 
постійних контактів та обміну інформацією, об’єднання зусиль для підготовки 
висококваліфікованих фахівців відповідного профілю відповідає інтересам 
обох Сторін, уклали цей меморандум про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Метою підписання меморандуму є закріплення положень співпраці 
між Сторонами для спільної і узгодженої реалізації проекту «Впровадження 
дуальної освіти у ЗВО», сутність якого полягає в підвищенні рівня готовності 
випускників закладів ЗВО до самостійної професійної діяльності на перших 
робочих місцях, поєднанні отриманих теоретичних знань з практичним 
досвідом роботи на підприємстві, а також для організації ефективного 
співробітництва в сфері розвитку освіти на засадах об’єднання можливостей 
Сторін.

1.2. Предмет меморандуму -  координація зусиль та спільна діяльність 
Сторін для досягнення мети меморандуму шляхом проведення зустрічей, 
обміну інформацією, організації спільних заходів та/або участі кожної зі Сторін 
у заходах, організованих іншою Стороною.

1.3. Цим Меморандумом Сторони погоджують умови реалізації проекту та 
щорічно визначають кількість студентів ( __ ) для реалізації

(вказати кількість)

проекту згідно з виробничою потребою підприємства.

2. Спільна діяльність
2.1. У процесі виконання визначеного цим Меморандумом Проекту 

Сторони будують свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного 
партнерства та захисту інтересів одна одної.

2.2. У ході провадження діяльності відповідно до своїх інтересів Сторони 
зобов'язуються діяти на засадах взаємної вигоди для досягнення мети, 
визначеної цим Меморандумом.



3. Зобов’язання сторін

3.1. Для досягнення мети цього меморандуму Сторони прийняли на себе 
наступні зобов’язання:

-  підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для 
забезпечення ефективності та розвитку ділових зв’язків, сприяти розвитку 
інших форм співробітництва.

-  проводити робочі зустрічі для обговорення питань, пов’язаних з 
реалізацією меморандуму, обміном інформацією, розробкою проектів, 
документів ТОЩО.

-  обмінюватись наявною у їх розпорядженні інформацією з питань, що 
становлять взаємний інтерес, за винятком інформації, розголошення, 
використання або передача якої обмежені відповідно до законодавства України.

-  визначати пріоритети та специфічні додаткові ініціативи, цільові 
результати і деталізовані плани спільних дій. Реалізовувати плани спільних дій 
з питань, що є предметом цього Меморандуму.

-  надавати взаємну допомогу в організації та проведенні різноманітних 
заходів: семінарів, круглих столів, ділових зустрічей, конференцій, громадських 
слухань тощо.

-  утримуватись від дій, які можуть заподіяти моральну, економічну шкоду 
одній зі Сторін та/або нанести шкоду діловій репутації Сторони.

4. Дія Меморандуму

4.1. При виникненні питань або спорів між Сторонами щодо умов цього 
Меморандуму або заходів, які впроваджуються у його рамках Сторони 
погоджуються докласти всіх можливих зусиль для того, щоб вирішити такі 
питання або спори шляхом проведення зустрічей та обміну листами.

4.2. На основі письмової домовленості між Сторонами до Меморандуму 
можуть бути внесені зміни та доповнення, які є його невід’ємною частиною.

4.3. Меморандум вступає в силу з моменту його підписання і діє до 
30.12.2022 р.

4.4. По закінченні строку дії Меморандуму за взаємною згодою Сторони 
можуть підписати інший Меморандум чи продовжити дію цього Меморандуму.

4.5. Зміни та доповнення до цього Меморандуму можуть бути внесені за 
взаємною згодою Сторін, що оформлюється додатковими угодами до нього, які 
є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу.

4.6. Цей Меморандум укладено при повному розумінні Сторонами його 
умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які 
мають однакову юридичну силу, -  по одному для кожної із Сторін.



5. Прикінцеві положення

5.1. Цей Меморандум не є попереднім договором у розумінні статті 635 
Цивільного кодексу України та статті 182 Господарського кодексу України і не 
покладає на Сторони юридичних обов'язків щодо укладання в майбутньому 
основного договору.

5.2. Цей меморандум не покладає на Сторони, що його підписали, жодних 
фінансових зобов'язань. Співробітництво на підставі цього меморандуму не має 
на меті отримання прибутку, а Сторони не проводять між собою жодних 
розрахунків.

5.3. Жодне положення цього Меморандуму не передбачає та не може 
вважатися таким, згідно якого одна зі Сторін є агентом (представником) іншої 
Сторони, та не уповноважує жодну із Сторін брати на себе будь-які 
зобов'язання чи укладати будь-які домовленості в інтересах або від імені іншої 
Сторони.

5.4. Жодна із Сторін не має права без письмової згоди іншої Сторони 
передати третій особі свої обов'язки та права або їх частину за даним 
Меморандумом.

5.5. Будь-яка із Сторін може припинити дію цього Меморандуму шляхом 
направлення письмового повідомлення іншій Стороні про свій намір 
припинити його дію. У такому разі Меморандум припиняє дію через один 
місяць з дати отримання іншою Стороною такого письмового повідомлення.

Меморандум підписали

Житомирський національний 
агроекологічний університет
бульвар Старий, 7,
м. Житомир, 10008
код 00493681,
р\р 31251277100272
ДКСУ у м. Києві, МФО 8201
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Договір
про міжкафедральне співробітництво та організацію взаємовідносин

м. Житомир «27» травня 2021р.

Кафедра біоресурсів, аквакультури та природничих наук Поліського 
національного університету в особі завідувача кафедри кандидата 
сільськогосподарських наук, доцента Світельського Миколи Михайловичаз 
однієї сторони і кафедра іхтіології та зоології Білоцерківського національного 
аграрного університету в особі завідувача доктора ветеринарних наук, професора 
Гриневич Наталії ЄвгеніївнИ з другої сторони, (в подальшому разом іменуються 
“Сторони”, а кожна окремо -  “Сторона”) уклали Договір про між кафедральне 
співробітництво та організацію взаємовідносин про таке:

1. Загальні положення
1.1. Сторони зобов’язуються співпрацювати за напрямами проведення 

спільних заходів у сфері наукових досліджень; обмін професійним досвідом; 
обмін інформацією, що має значення для науково-дослідної та навчально- 
виховної діяльності; методична співпраця при підготовці студентів, аспірантів, 
здобувачів, докторантів, апробація та провадження спільних наукових 
досліджень; впровадження наукових розробок; спільна організації конференцій, 
наукових семінарів, а також спільних наукових публікацій; підвищення 
кваліфікації фахівців у галузі рибництва, для підготовки фахівців з іхтіології, 
аквакультури, екології гідробіології, гідрохімії, промислових прогнозів, 
санітарного стану водних систем, які здатні вирішувати комплексні задачі. 
Здійснювати наукове забезпечення рибогосподарської галузі як системи 
раціонального використання біологічних ресурсів внутрішніх водойм для 
ведення аквакультури та рибальства зокрема з метою підвищення 
конкурентоспроможності аграрного бізнесу та сфери аквакультури, побудові 
моделюючих систем аквакультури, декоративної аквакультури, іхтіоекології та 
охорони гідробіонтів за взаємної підтримки діяльності, яка спрямована на 
розвиток обох кафедр.

1.2. Сторони зобов’язуються спільно діяти на засадах взаємної вигоди для 
досягнення спільних цілей у відповідності до поставлених завдань кожної із 
Сторін цього Договору.

1.3. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони 
прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного 
партнерства та захисту інтересів один одного.

2. Обов’язки Сторін
2.1.Сторони зобов’язується:
- сприяти співпраці в аспекті організації спільних наукових заходів з 

аспірантами, студентами, докторантами та в проведенні семінарів, круглих 
столів, конференцій;

- сприяти обміну досвідом в сфері впровадження та використання новітніх 
технологій;



- забезпечення удосконалення нормативно-правової бази 
рибогосподарської діяльності для раціонального використання об’єктів 
аквакультури;

сприяти обміну досвідом при стажуванні співробітників в сфері 
впровадження та використання новітніх технологій.

- створювати належні умови для реалізації спільних наукових проектів 
та науково-дослідних програм.

3. Взаємні розрахунки Сторін
2.1. Сторони забезпечуватимуть виконання спільних проектів на 

безоплатній основі.
2.2. Цей Договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань між 

Сторонами. У випадку необхідності фінансування спільних проектів між 
Сторонами укладаються відповідні договори.

4.Строк дії Договору та інші умови
4.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє 

до «31» грудня 2026 року.
4.2. Зміни до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою
Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
4.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною 

частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій 
формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

4.4. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити 
співробітництво до дотримання лише наявних у ній умов і вживати всіх 
необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх зв’язків.

4.5. Всі спори між Сторонами, що можуть виникнути при виконанні 
Договору або у зв’язку з ним, вирішуються шляхом переговорів відповідно 
до чинного законодавства України.

4.6. Договір може бути розірваним за взаємною згодою сторін.

Договір складено українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, що 
мають однакову юридичну силу, по одному екземпляру для кожної Сторони.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

СТОРОНА 1
Кафедра біоресурсів, аквакультури 
та природничих наук факультету 
лісового господарства та екології 
Поліського національного 
університету 
10008 м.Житомир 
Старий бульвар, 7, 
завідувач кафедри 
кандида^снг. на\{Ждшишт “

^ 3  ГНЯ1ЇІ 0 ВДПМ. мтоййшй 
-----ДЕКАНАТ

факультету лісового 
господарства та екології

СТОРОНА 2
Кафедра іхтіології та зоології 
екологічного факультету 
Білоцерківського національного 
аграрного університету 
09100 м. Біла Церква 
вул. Героїв Чонобиля З А, 
завідувач кафедр 
доктор • професор

у /  / / '  Н.С. Гриневич



ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО №
(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

від & <? 2021 р.

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі Університет) в особі 
ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та С 
в особі директора Гуць Юрій Петрович, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (у 
подальшому іменуються - Сторони) визнаючи один одного стратегічними партнерами і 
направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, науковій, 
виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрнми співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу і корпоративних ресурсів 
партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1.Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:
інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 

цілеспрямованої підготовки студентів за спеціальністю:
___________________ 207 «Водні біоресурси та аквакультура»_________________

код напряму підготовки (спеціальності)/найменування напряму 
підготовки (спеціальності)

1.2.Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Закладу за узгодженими вибірковими складовими освітніх програм;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті для 
розробки і читання нових курсів лекцій;.

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на базі Підприємства;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
1.3.Науково-інноваційна діяльність:
- проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Підприємства;
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розробка спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансферу технологій;
- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в 

результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може доповнюватися 
за згодою сторін.



2.Механізми співробітництва

2.1.Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності, 
згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.

2.2.Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 
напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.3.Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 
Сторони укладають відповідний договір.

, З.Ефективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
- залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства:
- кількість науково-технічних заходів, проведених спільно із Підприємством;
- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 

співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
університет за замовленням Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2.Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється на 
основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4.Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується ЗО грудня 2026 р.

5. Прикінцеві положення

5.1 .Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У випадку 
необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються відповідні 
договори.

5.2.Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та 
обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3.Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

5.4.Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають



✓ юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені печатками.

б.Адреси сторін

ПОЛІСЬКИМ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
10008 м. Житомир,
бульвар С тарий,7
тел. (0412)41-89-06;
факс: (0412) 47-13-56
e-mail: znau dі Iovod@i.на
http ://www.znau.edu.ua
код СДРПОУ 00493681

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"СІЛЬСЬКО-ГОСПОДАРСЬКА ФІРМА 
"ІНТЕРРИБГОСП"
12216, Житомирська обл., 
Радомишльський р-н, 
село Кримок, вулиця Центральна, 1 
тел. (096) 765-50-08 
https://www.ua-region.com.ua/33076836 
код СДПРОУ 33076836

7.Договір підписали

Ректор Поліського 
іьного університету:

О. В. Скидан З і °  © /_З! п/  1 1( 2 * / ОСПО
2021 року

Директор Товариства з обмеженою 
д г відповідальністю "£ільсько- 

госІю^рСька фірма^інтеррибгосп"
Ю. П. Гуць

(прізвищ е та  ініціали) 

___________ 2021 р
1 '(ПІДПИСІ

а 0,, у-V' ■* • J і бозб / ' ! > , /

http://www.znau.edu.ua
https://www.ua-region.com.ua/33076836


ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № 03-02
(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

від «30» січня 2018 р.

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(надалі Університет) в особі ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, та КП «Житомирводоканал» Житомирської міської ради 
(далі Підприємство) особі директора Нікітіна Андрія Миколайовича, який діє на 
підставі Статуту, з іншої сторони, (у подальшому іменуються - Сторони) визнаючи 
один одного стратегічними партнерами і направляючи свої зусилля на розвиток 
співробітництва у навчальній, науковій, виробничій та інноваційній сферах, 
домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і 
корпоративних ресурсів партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1 .Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:

інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 
цілеспрямованої підготовки студентів за спеціальностями:
207 «Водні біоресурси та аквакудьтуоа». 103 «Науки про Землю»____________________ _

код напряму підготовки (спеціальності)/найменувиння напряму підготовки (спеціальності)
- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 

підготовки фахівців до відповідної спеціальності для забезпечення навчального 
процесу, виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2.Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітніх програм;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розробка та погодження тематики комплексних дипломних проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розробку і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання;
1.3 .Науково-інноваційна діяльність:
- проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Підприємства;
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розробка спільних інноваційних проектів, технологічної документації для



забезпечення трансферу технологій;
- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в 

результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2.Механізми співробітництва

2.1.Сторони щорічно розроблюїоть і затверджують план спільної діяльності, 
згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.

2.2.Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 
напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.3.Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 
Сторони укладають відповідний договір.

З.Ефективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість науково-технічних заходів, проведених спільно з Підприємством;
- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 

співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
університет за замовленням Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2.Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4.Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується ЗО грудня 2023 р.

5.Прикінцеві положення

5.1.Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 
випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні договори.

5.2.Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із



Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та 
обов'язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3.Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

5.4.Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені печатками.

б.Адреси сторін

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http ://wvAv.znau.edu.ua 
код СДРПОУ 00493681

КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» 
ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

10005 м. Житомир, вул. Чуднівська 
(Черняхівського), 120, 
тел.: (0412)-55-05-52, 

e-mail: vodokanalzt@ukr.net 
http ://www.vodokanal-zt.org.ua 

код СДРПОУ 03344065

7.Доювір підписали

Ректор Житомирського національного 
.{її рое ко; і о і іМггбі/) університету:

/ /  І ^ О .  В. Скидан
*  (підпис)

АГР0

прізвищ е та  ініціали)

2018 року
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(р і$ п и р ^ ‘ І! ^ (п р ізвищ е т а  ініціали)* ' r̂ h// о/:;
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ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № ^ -3 4
(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

від «06» червня 2018 р.

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(надалі Університет) в особі ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, та Управління Державного агентства рибного господарства у 
Житомирській області (далі Підприємство) особі начальника -  Гонтара Олександра 
Івановича, який діє на підставі Положення, з іншої сторони, (у подальшому іменуються
- Сторони) визнаючи один одного стратегічними партнерами і направляючи свої 
зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, науковій, виробничій та 
інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і 
корпоративних ресурсів партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1 .Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:

інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 
цілеспрямованої підготовки студентів за спеціальностями:
207 «Водні біоресурси та аквакультура». 103 «Науки про Землю»____________________

код напряму підготовки (спеціальності)/найменування напряму підготовки (спеціальності)
- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 

підготовки фахівців до відповідної спеціальності для забезпечення навчального 
процесу, виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2.Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітніх програм;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розробка та погодження тематики комплексних дипломних проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розробку і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання;
1.3.Науково-інноваційна діяльність:
- проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Підприємства;
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розробка спільних інноваційних проектів, технологічної документації для



забезпечення трансферу технологій;
- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в 

результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2.Механізми співробітництва

2.1.Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності, 
згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.

2.2.Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 
напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.3.Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 
Сторони укладають відповідний договір.

3.Ефективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість науково-технічних заходів, проведених спільно з Підприємством;
- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 

співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
університет за замовленням Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2.Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4.Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується ЗО грудня 2023 р.

5.Прикінцеві положення

5.1.Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 
випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні договори.

5.2.Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із



Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та 
обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3.Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

5.4.Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені печатками.

б.Адреси сторін

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412)37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua 
код СДРПОУ 00493681

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО 
АГЕНТСТВА РИБНОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ

10014 м. Житомир, пров. Гуйвінський, 6 
тел. (0412) 24-57-81; 24-57-61 
e-mail: zht.rpt@darg.gov.ua 
http: //darg. gov ,ua/_upravlinnj a derzh 
avnogo
код СДРПОУ 41340490

7.Договір підписали

гірського національного 
^іного університету: 

о і - ц д  В Скидан
п р із їи щ е  т а  ініціали)

___________ 2018 року

Управління Державного агентства 
рибнргб'господарства 

зсь^сій області
' ^  Гонтар О.І.

ізвищ е т а  ініціали)

р  ^  2018 року
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ДОГОВІР ГТРО СПІВРОБІТНИЦТВО №
(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

від « 6Л /» 2019

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(надалі Університет) в особі ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, та Громадська організація «Атошник» (далі Організація) 
особі голови ради Камлука Віктора Васильовича, який діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони, (у подальшому іменуються - Сторони) визнаючи один одного стратегічними 
партнерами і направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, 
науковій, виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і 
корпоративних ресурсів партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1. Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:

інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 
цілеспрямованої підготовки студентів за спеціальностями:
207 «Водні біоресурси та аквакультура», 103 «Науки про Землю»_____________

код напряму підготовки (спеціальності)/найменування напряму підготовки (спеціальності)
- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 

підготовки фахівців до відповідної спеціальності для забезпечення навчального 
процесу, виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2.Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Організації за узгодженими вибірковими складовими освітніх програм;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Організації і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Організації і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Організації до викладацької діяльності в Університеті для 
розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Організації з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Організації;

- розробка та погодження тематики комплексних дипломних проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розробку і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання:
1.3.Науково-інноваційна діяльність:
- проведення науково-дослідницьких робіт за замовлення Організації;
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Організації;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розробка спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансферу технологій;



- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в 
результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2.Механізми співробітництва

2.1.Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності, 
згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.

2.2.Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 
напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.3.Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 
Сторони укладають відповідний договір.

З.Ефективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
залучення до викладацької діяльності співробітників Організації;
- кількість науково-технічних заходів, проведених спільно з Організації;
- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 

співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Організації.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
університет за замовленням Організації;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2.Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4.Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується ЗО грудня 2024 р.

5.Прикінцеві положення

5.1.Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 
випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні договори.

5.2.Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та



r

обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.
5.3.Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 

українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.
5.4.Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 

згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені печатками.

б.Адреси сторін

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412)37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua 
код СДРПОУ 00493681

Громадська організація 
«Атошник»

10030 м. Житомир, вул. Київська, буд. 74, 
кв. 179 

тел. :0671003939, 
e-mail: atoshnik77@gmail.com 

код СДРПОУ 39764640

7.Договір підписали

Ректор Житомирського національного 
ого університету:

О. В. Скидан
прізвище та ініціали)

2019 року року

ГО «Атошник» 
В. В. Камлук

(прізвище та ініціали)

mailto:ecos@znau.edu.ua
http://www.znau.edu.ua
mailto:atoshnik77@gmail.com


ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № 32 - jV
(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

від « J1  » лютого 2021 р.

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі Університет) в особі
в. о. ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони, та ТОВ «Українська креветка» в особі директора Слєпньова Олексія 
Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (у подальшому іменуються
- Сторони) визнаючи один одного стратегічними партнерами і направляючи свої 
зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, науковій, виробничій та 
інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і 
корпоративних ресурсів партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1.Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:

інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 
цілеспрямованої підготовки студентів за спеціальністю:

_____________________ 207 «Водні біоресурси та аквакультура»___________________
код напряму підгот овки (спеціальиост і)/наііменуванпя напряму підгот овки (спеціальност і)

- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 
підготовки фахівців до відповідної спеціальності для забезпечення навчального 
процесу, виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2.Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Закладу за узгодженими вибірковими складовими освітніх програм;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Закладу і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Закладу і профільних напрямів у галузі сучасних і перспективних 
технологій;

- залучення фахівців Закладу до викладацької діяльності в Університеті для 
розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на базі Закладу з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Закладу;

- розробка та погодження тематики комплексних дипломних проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розробку і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання;
1.3.Науково-інноваційна діяльність:
- проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Закладу;
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Закладу;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розробка спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансферу технологій;



- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в 
результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2.Механізми співробітництва

2.1.Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності, 
згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.

2.2.Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 
напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.3.Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 
Сторони укладають відповідний договір.

3.Ефективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
залучення до викладацької діяльності співробітників Закладу;
- кількість науково-технічних заходів, проведених спільно із Закладом;
- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 

співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Закладу.

- об'єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
університет за замовленням Закладу;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2.Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4.Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується ЗО грудня 2026 р.

5.Прикінцеві положення

5.1.Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 
випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні договори.

5.2.Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та 
обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3.Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

5.4.Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.



Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені печатками.

б.Адреси сторін

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ

10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412) 41-89-06; 
факс: (0412) 47-13-56 
e-mail: znau_dilovod@i.ua 
http ://www.znau.edu.ua 
код СДРПОУ 00493681

TOB «УКРАЇНСЬКА КРЕВЕТКА»
04128. м. Київ, Шевченківський район, 
вул. Академіка Туполєва, 18-В, офіс 4 

тел.: (098) 329-90-90 
e-mail: info@krevetka.com.ua 
https://www.krevetka.com.ua 
код СДРПОУ 43716540

7.Договір підписали

21 року

В. о. ректора Поліського національного 
університету:

О. В. Скидан
/п р ізв и щ е  та ініціали)

Ц & Н & Ш - 2021 року

mailto:znau_dilovod@i.ua
http://www.znau.edu.ua
mailto:info@krevetka.com.ua
https://www.krevetka.com.ua


ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № /  г'- А і
(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

від «2£_» 2421 р.

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі Університет) в особі 
ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та 
ФОП Довгашок Ірина Валентинівна в особі директора Довганюк Ірини Валентинівни, 
який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, (у подальшому іменуються - Сторони) 
визнаючи один одного стратегічними партнерами і направляючи свої зусилля на 
розвиток співробітництва у навчальній, науковій, виробничій та інноваційній сферах, 
домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу і корпоративних ресурсів 
партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1.Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:
інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 

цілеспрямованої підготовки студентів за спеціальністю:
___________________ 207 «Водні біоресурси та аквакультура»_________________

код напряму підготовки (спеціальності)/найменування напряму 
підготовки (спеціальності)

1.2.Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Закладу за узгодженими вибірковими складовими освітніх програм;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців 1 Іідприємства до викладацької діяльності в Університеті для 
розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на базі Підприємства;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
1.3.Науково-інноваційна діяльність:
- проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Підприємства;
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розробка спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансферу технологій;
- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в 

результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може доповнюватися 
за згодою сторін.



2.Механізми співробітництва

2.1.Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності, 
згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.

2.2.Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 
напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.3.Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 
Сторони укладають відповідний договір.

3.Ефективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
- залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість науково-технічних заходів, проведених спільно із Підприємством;
- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 

співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
університет за замовленням Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2.Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється на 
основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4.Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання 
Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується ЗО грудня 2026 р.

5.11 рикінцеві положення

5.1.Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У випадку 
необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються відповідні 
договори.

5.2.Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та 
обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3.Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

5.4.Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають



юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені печатками.

6.Адреси сторін

11ОЛІСЬ К ИЙ НАЦІОНАЛ Ь І1И Й 
УНІВЕРСИТЕТ

10008 м. Житомир, бульвар Старий. 7 
тел. (0412)41-89-06; 
факс: (0412) 47-13-56 
e-mail: znau_dilovod@i.ua 
http ://www.znau.edu.ua 
код ЄДРГІОУ 00493681

ФОН ДОВГАНЮ К ІРИНА  
ВАЛЕНТИНІВНА

13320. Житомирська область, 
Бердичівський район, с. Старий 
Солотвин, вул. Шкільна, буд. 22а 
моб.тел.: +38 (063)235-10-25 
e-mail: ФОП Довганюк Ірина 
Валентинівна 
код СДРПОУ 39459195

7.Доі овір підписали

А

Директ -Ф(ФОН Довганюк Ірина
Валентинівна
X
1 І.В. Довганюк

(підпігет 7-------- . . .
( пр ізвищ е та  ініціали)

року Б.П. “ I f  " £  2021 р

Ректор Поліського 

Національного університету:

(! і/ О, В. Скидан

різвиш е та ініціали)

mailto:znau_dilovod@i.ua
http://www.znau.edu.ua


ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № Я0-ІУ
(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

від « У у  » грудня 2020 р.

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ (надалі Університет) в особі
в. о. ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі Статуту, з однієї 
сторони, та бюджетна установа «Методично-технологічний центр з аквакультури» в 
особі директора Шарила Юрія Свгенійовича. який діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони, (у подальшому іменуються - Сторони) визнаючи один одного стратегічними 
партнерами і направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, 
науковій, виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об'єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і 
корпоративних ресурсів партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1 .Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:

інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 
цілеспрямованої підготовки студентів за спеціальністю:

207 «Водні біоресурси та аквакультура»_________________
код напряму підготовки (спеціальності> найменування напряму підготовки (спеціальності)

- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 
підготовки фахівців до відповідної спеціальності для забезпечення навчального 
процесу, виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2.Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Закладу за узгодженими вибірковими складовими освітніх програм;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Закладу і науково- 

педагогічних. наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Закладу і профільних напрямів у галузі сучасних і перспективних 
технологій:

- залучення фахівців Закладу до викладацької діяльності в Університеті для 
розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на базі Закладу з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Закладу;

- розробка та погодження тематики комплексних дипломних проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розробку і 

застосу вання гренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання;
1.3.Науково-інноваційна діяльність:
- проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Закладу;
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Закладу;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розробка спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансферу технологій;



- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в 
результаті наукової га методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2.Механізми співробітництва

2.1.Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності, 
згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.

2.2.Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 
напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.3.Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 
Сторони укладають відповідний договір.

З.Кфективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців:
залучення до викладацької діяльності співробітників Закладу;
- кількість науково-технічних заходів, проведених спільно із Закладом;
- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 

співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Закладу.

- об'єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
університет за замовленням Закладу;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2.Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4.Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується ЗО грудня 2026 р.

5.Прикінцеві положення

5.1.Цей Договір не передбачає фінансових зобов'язань між Сторонами. У 
випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні договори.

5.2.Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та 
обов'язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3.Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

5.4.Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.



Додаткові угоди до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають 
юридичну силу > разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені печатками.

б.Адреси сторін

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  
УНІВЕРСИТЕТ

10008 м. Житомир, бульвар Старий. 7 
тел .(0412) 41-89-06: 
факс: (0412) 47-13-56 
e-mail: znau dilovodfc? i.ua 
http ://ww w .znau.edu.ua 
код СДРПОУ 00493681

Бюджетна установа «Методично- 
технологічний центр з аквакультури»
04050. м. Київ. Шевченківський район, 

вул. Тургенсвська, 82-А 
тел.: (044) 486-96-92 

e-mail: mtcofaquaculture@meta.ua 
https:/’/www. gov ser v . org 
код СДРПОУ 38977322

ідписали7 .Договір

(пр ізвищ е та ініціали)

кого національного

mailto:mtcofaquaculture@meta.ua


ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № X  у
(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

від «01» червня 2020 р.

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(надалі Університет) в особі ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, та Житомирське обласне управління водних ресурсів (далі 
Підприємство) особі директора ФОП «Шевчук» -  Шевчук Олександра Анатолійовича, 
який діє на підставі договора, з іншої сторони, (у подальшому іменуються - Сторони) 
визнаючи один одного стратегічними партнерами і направляючи свої зусилля на 
розвиток співробітництва у навчальній, науковій, виробничій та інноваційній сферах, 
домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і 
корпоративних ресурсів партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1.Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:

інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 
цілеспрямованої підготовки студентів за напрямами (спеціальностями):
207 «Водні біоресурси та аквакультура», 103 «Науки про Землю»____________________

код напряму підготовки (спеціальності)/найменування напряму підготовки (спеціальності)
- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 

підготовки фахівців до відповідної спеціальності для забезпечення навчального 
процесу, виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2.Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітніх програм;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розробка та погодження тематики комплексних дипломних проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розробку і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання;
1.3.Науково-інноваційна діяльність:
- проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Підприємства;
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розробка спільних інноваційних проектів, технологічної документації для



забезпечення трансферу технологій;
- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в 

результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2.Механізми співробітництва

2.1.Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності, 
згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.

2.2.Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 
напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.3.Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 
Сторони укладають відповідний договір.

2.4.Супровід договору і додаткових угод договорів у рамках взаємодії Сторін 
покладається на відділ магістерських програм, відділ видачі документів про вищу 
освіту та працевлаштування випускників, науково-дослідну частину Університету.

3.Ефективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість науково-технічних заходів, проведених спільно з Підприємством;
- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 

співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
університет за замовленням Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2.Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4.Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується ЗО грудня 2023 р.

5.Прикінцеві положення

5.1.Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 
випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні договори.

5.2.Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із



Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та 
обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3.Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

5.4.Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені печатками.

6.Адреси сторін

Ж ИТОМ ИРСЬКИИ НАЦІОНАЛЬНИМ  
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412) 22-14-02 
e-mail: ecos@znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua 
код СДРПОУ 00493681

ФОП «Ш ЕВЧУК»
13343 с. Скраглівка Бердичівського 
району Житомирської області, 
тел.: (097)-44-58-380, 
e-mail: shev4uk.denns2233@gmail.com 
ФОП «Шевчук»

7.Договір підписали

року

ФОП «Шевчук» 
с. Скраглівка Бердичівського району 

Житомирської області
О. А. Шевчук

^прізвище та ініціали)

2020 року
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національного 
го університету: 

О. В. Скидан
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ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № 04-34
(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

від «26» лютого 2018 р.
ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(надалі Університет) в особі ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, та Головне управління Держгеокадастру у Житомирській 
області (далі Підприємство) особі в. о. начальника відділу -  Музиченка Сергія 
Юрійовича, який діє на підставі  ̂ 3 | ншої сторони, (у подальшому
іменуються - Сторони) визнаючи од и н '' одного стратегічними партнерами і 
направляючи свої зусилля на розвиток співробітництва у навчальній, науковій, 
виробничій та інноваційній сферах, домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і 
корпоративних ресурсів партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1.Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:

інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 
цілеспрямованої підготовки студентів за напрямами (спеціальностями):
207 «Водні біоресурси та аквакультура», 103 «Науки про Землю»_____________________

код напряму підготовки (спеціальності)/'найменування напряму підготовки (спеціальності)

оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з підготовки 
фахівців до відповідної спеціальності для забезпечення навчального процесу, 
виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2.Освітня діяльність;
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітніх програм;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розробка та погодження тематики комплексних дипломних проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розробку і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання;
1.3.Науково-інноваційна діяльність:
- проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Підприємства;
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з. 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розробка спільних інноваційних проектів, технологічної документації для 

забезпечення трансферу технологій;



- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в 
результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2.Механізми співробітництва

2.1.Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності, 
згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.

2.2.Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 
напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.3.Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 
Сторони укладають відповідний договір.

2.4.Супровід договору і додаткових угод договорів у рамках взаємодії Сторін 
покладається на відділ магістерських програм, відділ видачі документів про вищу 
освіту та працевлаштування випускників, науково-дослідну частину Університету.

3.Ефективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість науково-технічних заходів, проведених спільно з Підприємством;
- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 

співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
університет за замовленням Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2.Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4.Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується ЗО грудня 2023 р.

5.Прикінцеві положення

5.1.Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 
випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні договори.

5.2.Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із 
Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та



обов'язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.
5.3.Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 

українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.
5.4.Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 

згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.
Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають 

юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені печатками.

б.Адреси сторін

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412)22-14-02 
e-mail: ecos@ znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua 
код СДРПОУ 00493681

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖГЕО КАДАСТРУ У 

ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ
10002, м. Житомир, 
вул. Довженка, 45, 

тел.: (0412)34-68-31, 
факс: (0412) 34-68-12 

e-mail: zemagentstvo.zt@ukr.net 
http ://www.zhytomyrska.land.gov.ua

7.Договір підписали

Ректор 

іирського національного 

^чною університету:

2018 року

головного управління 
Житомирській області 

С.Ю. Музиченко
прізвище та ініціали)

mailto:ecos@znau.edu.ua
http://www.znau.edu.ua
mailto:zemagentstvo.zt@ukr.net
http://www.zhytomyrska.land.gov.ua


ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № 13-02
(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

від «01» лютого 2018 р.

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(надалі Університет) в особі ректора Скидана Олега Васильовича? який діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, та Державна екологічна інспекція у Житомирській області (далі 
Підприємство) особі начальника - Желєзняка Максима Сергійовича, який діє на 
підставі Статуту, з іншої сторони, (у подальшому іменуються - Сторони) визнаючи 
один одного стратегічними партнерами і направляючи свої зусилля на розвиток 
співробітництва у навчальній, науковій, виробничій та інноваційній сферах, 
домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва т
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об'єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і 
корпоративних ресурсів партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1.Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:

інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 
цілеспрямованої підготовки студентів.за спеціальностями: л 
207 «Водні біоресурси та аквакультура», 103 «Науки про Землю»_____________________

код напряму підготовки (спеціальності)/найменування напряму підготовки (спеціальності)

- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 
підготовки фахівців до відповідної спеціальності для забезпечення навчального 
процесу, виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2.Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітніх програм;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного рбладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розробка та погодження тематики комплексних дипломних проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової підготовки студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розробку і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання;
1.3.Науково-інноваційна діяльність:
- проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Підприємства;
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розробка спільних інноваційних проектів, технологічної документації для



забезпечення трансферу технологій;
- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в 

результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників. ,

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2.Механізми співробітництва

2.1.Сторони' щорічно розроблюють і затверджують план*спільної діяльності, 
згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.

2.2.Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 
напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.3.Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 
Сторони укладають відповідний договір.

3.Ефективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість науково-технічних заходів, проведених спільно з Підприємством;
- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 

співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
університет за замовленням Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2.Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

Т

4.Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується ЗО грудня 2023 р.

5.Прикінцеві положення

5.1.Цей Договір не передбачає фінансових зобов'язань між Сторонами. У 
випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні договори.

5.2.Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із (^торіи протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із



Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та 
обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3.Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

5.4.Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені печатками. , т

б.Адреси сторін

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412) 37-49-31; 
факс: (0412)22-14-02 
e-mail: ecos@ znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua 
код СДРПОУ 00493681

ДЕРЖАВНА ЕКОЛОГІЧНА 
ІНСПЕКЦІЯ У ЖИТОМИРСЬКІЙ 

ОБЛАСТІ
10014 м. Житомир, в^л. Черняхівського, 12- 

тел. (0412) 42-24-38 
e-mail: //dei.gov.ua/ 
http : //zhyt@dei.gov.ua 
код СДРГТОУ 34973282

mailto:ecos@znau.edu.ua
http://www.znau.edu.ua
mailto:zhyt@dei.gov.ua


ДОГОВІР ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО № 04-02
(СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО)

від «30» січня 2018 р.

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(надалі Університет) в особі ректора Скидана Олега Васильовича, який діє на підставі 
Статуту, з однієї сторони, та Житомирське обласне управління водних ресурсів (далі 
Підприємство) особі начальника управління -  Азими Василя Івановича, який діє на 
підставі .7с а с ;и е  ч н я  , з іншої сторони, (у подальшому іменуються - Сторони) 
визнаючи один одного стратегічними партнерами і направляючи свої зусилля на 
розвиток співробітництва у навчальній, науковій, виробничій та інноваційній сферах, 
домовилися про таке.

1. Мета та напрями співробітництва
Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

фахівців на основі об’єднання інтелектуального потенціалу, матеріальних, фінансових і 
корпоративних ресурсів партнерів.

Договір направлений на забезпечення таких напрямів співробітництва:
1.1 .Розвиток інфраструктури науково-освітньої діяльності на основі:

інтеграції науково-дослідної, освітньої та інноваційної діяльності, 
цілеспрямованої підготовки студентів за напрямами (спеціальностями):
207 «Водні біоресурси та аквакультура», 103 «Науки про Землю»____________________

код напряму підготовки (спеціальності)/найменування напряму підготовки (спеціальності)
- оснащення навчально-наукових (проблемних) лабораторій і центрів з 

підготовки фахівців до відповідної спеціальності для забезпечення навчального 
процесу, виконання науково-дослідницьких робіт.

1.2.Освітня діяльність:
- цілеспрямована професійна підготовка здобувачів вищої освіти за замовленням 

Підприємства за узгодженими вибірковими складовими освітніх програм;
- перепідготовка і підвищення кваліфікації фахівців Підприємства і науково- 

педагогічних, наукових працівників, співробітників Університету з урахуванням 
перспектив розвитку Підприємства і профільних напрямів у галузі сучасних і 
перспективних технологій;

- залучення фахівців Підприємства до викладацької діяльності в Університеті 
для розробки і читання нових курсів лекцій;

- організація і проведення різних видів практик і підготовки випускних робіт 
студентів на Підприємстві з використанням високотехнологічного обладнання;

- експертна оцінка якості освітніх програм підготовки фахівців за профілем 
Підприємства;

- розробка та погодження тематики комплексних дипломних проектів, 
магістерських та дисертаційних робіт;

- розвиток методів індивідуальної цільової п ід г о т о в к и  студентів;
- впровадження інноваційних технологій навчання, включаючи розробку і 

застосування тренажерних комплексів та дистанційних технологій навчання;
1.3.Науково-інноваційна діяльність:
- проведення науково-дослідницьких робіт за замовленням Підприємства;
- створення творчих колективів для реалізації спільних науково-технічних та 

інноваційних проектів;
- залучення студентів до наукової діяльності за планами Підприємства;
- проведення спільних науково-технічних заходів (семінарів, конференцій) з 

пріоритетних науково-технічних напрямів;
- розробка спільних інноваційних проектів, технологічної документації для



забезпечення трансферу технологій;
- сприяння розробці та комерціалізації інноваційної продукції створеної в 

результаті наукової та методичної діяльності наукових та науково-педагогічних 
працівників.

Перелік вказаних вище напрямів взаємодії не є вичерпним і може 
доповнюватися за згодою сторін.

2.Механізми співробітництва

2.1.Сторони щорічно розроблюють і затверджують план спільної діяльності, 
згідно перерахованих вище напрямів співробітництва.

2.2.Кожна зі сторін готує пропозицію з реалізації взаємодії за вказаними вище 
напрямами і доводить їх до відома другої сторони.

2.3.Після спільного розгляду пропозицій з кожного із зазначених вище напрямів 
Сторони укладають відповідний договір.

2.4.Супровід договору і додаткових угод договорів у рамках взаємодії Сторін 
покладається на відділ магістерських програм, відділ видачі документів про вищу 
освіту та працевлаштування випускників, науково-дослідну частину Університету.

З.Ефективність співробітництва

Головними критеріями оцінки ефективності співробітництва є:
- наявність оцінки якості навчальних планів і програм підготовки фахівців;
залучення до викладацької діяльності співробітників Підприємства;
- кількість науково-технічних заходів, проведених спільно з Підприємством;
- кількість педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників та 

співробітників Університету, що пройшли стажування, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації на базі Підприємства.

- об’єм фінансування науково-дослідних та інших видів робіт, що проводить 
університет за замовленням Підприємства;

- наявність спільних навчально-наукових структур (лабораторій тощо) і об’єм 
залучених ресурсів.

3.2.Ресурсне і фінансове забезпечення стратегічного партнерства здійснюється 
на основі окремих договорів та інших установлених діючих документів.

4.Строк дії Договору

Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 
підписання Сторонами та його скріплення печатками, а закінчується ЗО грудня 2023 р.

5.Прикінцеві положення

5.1.Цей Договір не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами. У 
випадку необхідності фінансування спільних проектів, між Сторонами укладаються 
відповідні договори.

5.2.Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку 
прийняття рішення про ліквідацію, або реорганізацію однієї із Сторін протягом 3-х 
календарних днів з дати прийняття такого рішення. У разі реорганізації будь-якої із



Сторін, правонаступник Сторони договору, безпосередньо приймає на себе всі права та 
обов’язки за цим Договором, якщо Сторони додатково не вирішили інакше.

5.3.Цей Договір складений при повному розумінні його умов та термінології 
українською мовою у двох автентичних примірниках - по одному для кожної із Сторін.

5.4.Зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною 
згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою до цього Договору.

Додаткові угоди до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та 
скріплені печатками.

б.Адреси сторін

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

10008 м. Житомир, бульвар Старий, 7 
тел. (0412)37-49-31; 
факс: (0412.) 22-14-02 
e-mail: ecos@ znau.edu.ua 
http ://www.znau.edu.ua 
код ЄДРПОУ 00493681

ЖИТОМИРСЬКЕ ОБЛАСНЕ 
УПРАВЛІННЯ 

ВОДНИХ РЕСУРСІВ
10001 м. Житомир, вул.Київська, 81, 

тел.: (0412) 36-14-59, 
факс: (0412) 36-14-59 
e-mail: owh@zt.ukrtel.net 
http ://www.zouvr.gov.ua 
код ЄДРПОУ 01038766

7.Договір підписали

підпис)

юнального
Ректор 

Житомирського ні 
агроеколо г іч і^ г р т і  і верситету: 

О. В. Скидан
прізвище та ініціали)

2018 року

Начальник Ж итомирського обласного 

управління /родвих-ресурсів

М.П. 8 року

mailto:ecos@znau.edu.ua
http://www.znau.edu.ua
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