
ДОГОВІР ЛЛ?./
про співробітництво

М. Житомир « 77»

Поліський національний університет (надалі - Університет) в особі ректора 
Скидана Олега Васильовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і ПРИВАТНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛЕКС-АГРО» (надалі - Господарство),, 

(назва господарства)
в особі генерального директора Ющенка Олександра Миколайовича,____________

(ПІБ)
що діє на підставі наказу та Статуту, з другого боку, далі разом іменовані Сторони, 
уклали цей договір про наступне.

1. Предмет і мета Договору
1.1. Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в 

напрямках наукових досліджень щодо принципів ведення збалансованого землеробства на 
основі сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур 
(енергозберігаючих, органічних, біодинамічних) у різних агрокліматичних зонах 
господарювання та обмін інформацією про сучасні досягнення в галузі землеробства і 
рослинництва.

1.2. Мета договору - організація співробітництва у сфері розробки та 
обгрунтування ефективних заходів ведення землеробства, удосконалення технологічних 
елементів вирощування сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних 
зонах, обмін передовим досвідом, проведення відповідних наукових досліджень.

2. Взаємні обов’язки сторін
2.1. Для досягнення мети за цим Договором Сторони зобов’язуються:
- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією з питань, що становлять 

взаємний інтерес Сторін;
- систематично проводити спільні консультації;
- спільно виконувати замовлення щодо предмету співробітництва на пріоритетних і 

пільгових засадах.

3. Обов’язки Університету
3.1. Університет за цим Договором зобов’язується:
- досліджувати елементи технологій вирощування сільськогосподарських культур 

(обробіток ґрунту, динаміка росту і розвитку рослин залежно від факторів, що 
вивчаються та фітосанітарний стан посівів);

- надавати фахівцям господарства результати досліджень;
- визначати проблеми у галузі землеробства та технологій виробництва продукції 

рослинництва і надавати рекомендації з їх вирішення;
- проводити науково-практичні конференції із залученням фахівців господарства;
- висвітлювати результати досліджень на наукових конференціях та у фахових 

виданнях із залученням співробітників даного господарства;
- надавати працівникам господарства можливість користуватися бібліотекою 

Університету;
-направляти студентів Університету спеціальності 201 «Агрономія» за ступенями 

вищої освіти ОР «Бакалавр» і «Магістр» для проходження навчальної і виробничої 
практик на базі ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛЕКС-АГРО»

(назва господарства)



Обов’язки ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГАЛЕКС-АГРО»
(назва господарства)

4.1. Господарство за цим Договором зобов’язується:
- надавати можливість співробітникам Університету проводити спільні польові 

дослідження, відбирати зразки ґрунту та рослин для проведення лабораторних аналізів;
- приймати для проходження навчальної і виробничої практики студентів 

Університету спеціальності 201 «Агрономія» за ступенями вищої освіти ОР „Бакалавр” і 
„Магістр”

- надавати Університету консультаційну і організаційну допомогу для досягнення 
мети цього договору.

5. Інші умови
5.1. Даний договір укладений на період до « р.
5.2. Цей договір укладений у 3-х примірниках, які мають однакову силу з моменту 

його підписання.
5.3. За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти, проводити 

спільні заходи (рекламні компанії, виступи і публікації у ЗМІ тощо), які спрямовані на 
розвиток співробітництва.

5.2. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, 
Сторона - ініціатор попереджає іншу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за 2 тижні 
до дати розірвання договору.

5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони 
викладені у письмовій формі і підписані обома сторонами.

5.4. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співпрацю 
тільки до формального дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, а підтримувати 
ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та 
розвитку їх ділових зв’язків і досягнення спільної мети.

6. Адреси сторін
Поліський національний 
університет,
бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008,
код ЄДРПОУ 00493681
р/р ОА558201720313261003202000272
ДКСУ у м. Києві

ПП «ГАЛЕКС-АГРО»
Місцезнаходження: 11777, вул. Мічуріна, 33. 
с. Стриєва, Новоград-Волинський р-н., 
Житомирська обл.
р\р ПА 653808050000000026006321424.
в АТ «Райффайзен БАНК АВАЛЬ» в м. Києві 
МФО 380805
код ЄДРПОУ 13553775,
Свідоцтво платника ПДВ № 200100185
ІПН 135537706150

Генеральний директор



ДОГОВІР -
про співробітництво

м. Житомир “//”

Поліський національний університет (надалі - Університет) в особі ректора 
( кидана Олега Васильовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Волинська 
державна сільськогосподарська дослідна станція ІК НААН України в особі в.о. директора 
Пузняк Оксани Михайлівни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, далі разом 
іменовані Сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет і мета договору
1.1 Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в 

напрямках наукових досліджень щодо принципів ведення збалансованого 
землеробства на основі сучасних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур (енергозберігаючих, органічних, біодинамічних) у різних агрокліматичних 
зонах господарювання та обмін інформацією про сучасні досягнення в галузі 
землеробства і рослинництва.

1.2 Мета договору організація співробітництва у сфері розробки та обґрунтування 
ефективних заходів ведення землеробства, удосконалення технологічних елементів 
вирощування сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах, 
обмін передовим досвідом, проведення відповідних наукових досліджень.

2. Обов’язки Університету
2.1 Надавати фахівцям ВДСГДС ІК НААН користуватися інформаційними 

матеріалами Університету.
2.2 Практикувати виконання студентами курсових та кваліфікаційних робіт на 

замовлення станції.
2.3 Направляти в дослідну станцію студентів для проходження навчальної та 

виробничої практик, які передбачають безпосередню участь в трудовому процесі.
2.4 Брати участь в розробці науково-технічних та соціально-економічних проблем, в 

яких зацікавлена установа, інформувати її про результати досліджень. Зміст і обсяг 
науково-технічних досліджень та впровадження їх результатів у виробництво 
здійснювати за узгодженим з підприємством річним планом.

2.5 Систематично проводити в установі роботу з поширення та запровадження 
передового досвіду. Проводити заняття на виробництві разом із фахівцями згідно 
встановленого графіку.

2.6 Брати участь у підготовці та проведенні науково-практичних конференцій для 
керівників і фахівців підприємств з питань підвищення ефективності виробництва.

2.7 Залучати в установленому порядку фахівців дослідної станції для читання лекцій і 
проведення практичних занять з дисциплін агрономічного факультету.

2.8 Проводити захист окремих курсових та кваліфікаційних робіт, звітів студентів про 
виробничу практику на виробництві. Проводити окремі заняття зі студентами та 
слухачами курсів підвищення кваліфікації безпосередньо в установі.

2.9 Брати участь в спільних наукових дослідженнях, які будуть проводитися 
університетом та філією кафедри, з активним залученням до них студентів.

2.10 Надавати .методичну допомогу фахівцям наукової установи в підвищенні 
ефективності роботи.

2.11 Проводити профорієнтаційну роботу та брати участь у відборі бажаючих для 
навчання в Університеті.

3. ВДСГДС ІК ИААН зобов'язується:
3.1 Виділити необхідне приміщення для організації та проведення практичних занять 
відповідно до графіку освітнього процесу.



3.2 Призначати для керівництва практики найбільш досвідчених фахівців установи.
3.3 Забезпечити студентів необхідною документацією та обладнанням.
3.4 Не допускати використання студентів-практикантів на роботах, не передбачених 
програмами практик.
3.5 Приймати на стажування викладачів Університету та слухачів курсів підвищення 
кваліфікації. Призначати кожному стажисту консультанта з числа провідних фахівців. 
Оформляти стажування викладачів рішенням керівництва дослідної станції, давати 
відгук про роботу стажиста.
3.6 Інформувати університет про технічні, соціально-економічні проблеми дослідної 
станції, розробка яких становить інтерес для його підрозділів з тим, щоб викладачі, 
наукові співробітники та студенти мали змогу брати участь у їх вирішенні.
3.7 Сприяти впровадженню у виробництво результатів досліджень та розробок, 
виконаних університетом за узгодженим планом.

4. Інші умови
4.1 Даний договір укладений на період до « /Д~"» сл '.е/АЦ/ £р.
4.2 Цей договір укладений у 2-х примірниках, які мають однакову силу з моменту його 

підписання.
4.3 За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти, проводити 

спільні заходи (рекламні компанії, виступи і публікації у ЗМІ тощо), які спрямовані
' на розвиток співробітництва.

4.4 Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, 
Сторона ініціатор попереджає іншу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за 2 
тижні до дати розірвання договору.

4.5 Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони викладені 
у письмовій формі і підписані обома сторонами.

4.6 Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співпрацю тільки 
до формального дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, а підтримувати 
ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та 
розвитку їх ділових зв’язків і досягнення спільної мети.

6. Адреси сторін
Поліський національний
університет,
бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008, 
код ЄДРПОУ 00493681

Волинська державна СГДС ІК НААН
Юридична адреса:
45626, вул. Шкільна, 2 смт. Рокині 
Луцький р-н., Волинська обл.

р/р ПА558201720313261003202000272 тел. (0332) 70-67-05,70-94-25
Е-шаіІ: voldsgds@gmail.com
Р/р ПА 688201720313281001201004662 
ГУДКСУ у м. Луцьк Волинської області 
ІПН 133688403080 МФО 820172,

mailto:voldsgds@gmail.com


ДОГОВІР О J 
про співробітництво

м. Житомир “ z#7”

Поліський національний університет (надалі - Університет) в особі ректора 
Скидана Олега Васильовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і 
_____________________________ТО В «Бальзак___________________________________  

(назва господарства)
в особі генерального директора Комара Аркадія Миколайовича _____ __________

(ПІБ)
що діє на підставі наказу та Статуту, з другого боку, далі разом іменовані Сторони, 

уклали цей договір про наступне.

1. Предмет і мета договору
1.1. Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в 

напрямках наукових досліджень щодо принципів ведення збалансованого землеробства на 
основі сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур 
(енергозберігаючих, органічних, біодинамічних) у різних агрокліматичних зонах 
господарювання та обмін інформацією про сучасні досягнення в галузі землеробства і 
рослинництва.

1.2. Мета договору - організація співробітництва у сфері розробки та 
обгрунтування ефективних заходів ведення землеробства, удосконалення технологічних 
елементів вирощування сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних 
зонах, обмін передовим досвідом, проведення відповідних наукових досліджень.

2. Взаємні обов’язки сторін
2.1. Для досягнення мети за цим Договором Сторони зобов’язуються:
- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією з питань, що становлять 

взаємний інтерес Сторін;
- систематично проводити спільні консультації;
- спільно виконувати замовлення щодо предмету співробітництва на пріоритетних і 

пільгових засадах.

3. Обов’язки Університету
3.1. Університет за цим Договором зобов’язується:
- досліджувати елементи технологій вирощування сільськогосподарських культур 

(обробіток ґрунту, динаміка росту і розвитку рослин залежно від факторів, що 
вивчаються та фітосанітарний стан посівів);

- надавати фахівцям господарства результати досліджень;
- визначати проблеми у галузі землеробства та технологій виробництва продукції 

рослинництва і надавати рекомендації з їх вирішення;
- проводити науково-практичні конференції із залученням фахівців господарства;
- висвітлювати результати досліджень на наукових конференціях та у фахових 

виданнях із залученням співробітників даного господарства;
- надавати працівникам господарства можливість користуватися бібліотекою 

Університету;
- направляти студентів Університету спеціальності 201 «Агрономія» за ступенями

вищої освіти ОР „Бакалавр” і „Магістр” для проходження навчальної і виробничої 
практик на базі_________ТОВ «Бальзак»_____________________________________

(назва господарства)



Обов’язки ____________ TOB «Бальзак»__________________________________________
(назва господарства)

4.1. Господарство за цим Договором зобов’язується:
- надавати можливість співробітникам Університету проводити спільні польові 

дослідження, відбирати зразки ґрунту та рослин для проведення лабораторних аналізів;
- приймати для проходження навчальної і виробничої практики студентів 

Університету спеціальності 201 «Агрономія» за ступенями вищої освіти ОР „Бакалавр” і 
„Магістр”

- надавати Університету консультаційну і організаційну допомогу для досягнення 
мети цього договору.

5. Інші умови
5.1. Даний договір укладений на період до « /У’ » г*- 1 р.
5.2. Цей договір укладений у 2-х примірниках, які мають однакову силу з моменту 

його підписання.
5.3. За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти, проводити 

спільні заходи (рекламні компанії, виступи і публікації у ЗМІ тощо), які спрямовані на 
розвиток співробітництва.

5.2. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, 
Сторона - ініціатор попереджає іншу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за 2 тижні 
до дати розірвання договору.

5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони 
викладені у письмовій формі і підписані обома сторонами.

5.4. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співпрацю 
тільки до формального дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, а підтримувати 
ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та 
розвитку їх ділових зв’язків і досягнення спільної мети.

6. Адреси сторін
Поліський національний
університет,
бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008, 
код ЄДРПОУ 00493681
р/р ЦА558201720313261003202000272 
ДКСУ у м. Києві

Товариство з обмеженою 
відповідальністю « Бальзак» 
11136, Житомирська область, 
Овруцький район, с. Черепин
ЄДРПОУ 30983323 Код 309833206038 
р/р ПА943808050000026002702971605 в АТ 
«Райффайзен Банк Аваль» м. Київ 
МФО 380805

„ /Z” Р / 2021 р.

А. М.



ДОГОВІР / -
про співробітництво

м. Житомир

Поліський національний університет (надалі - Університет) в особі ректора 
Скидана Олега Васильовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Інституту 
сільського господарства Полісся НААН України в особі директора Рижука Сергія 
Миколайовича, що діє на підставі наказу та Статуту, з другого боку, далі разом 
іменовані Сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет і мета договору
1.1 Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в 

напрямках наукових досліджень щодо принципів ведення збалансованого 
землеробства на основі сучасних технологій вирощування сільськогосподарських 
культур (енергозберігаючих, органічних, біодинамічних) у різних агрокліматичних 
зонах господарювання та обмін інформацією про сучасні досягнення в галузі 
землеробства і рослинництва.

1.2 Мета договору - організація співробітництва у сфері розробки та обґрунтування 
ефективних заходів ведення землеробства, удосконалення технологічних елементів 
вирощування сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах, 
обмін передовим досвідом, проведення відповідних наукових досліджень.

2. Обов’язки Університету
2.1 Надавати фахівцям Інституту користуватися інформаційними матеріалами 

Університету.
2.2 Практикувати виконання студентами курсових та кваліфікаційних робіт на 

замовлення Інституту.
2.3 Направляти в Інститут студентів для проходження навчальної та виробничої практик, 

які передбачають безпосередню участь в трудовому процесі.
2.4 Брати участь в розробці науково-технічних та соціально-економічних проблем, в яких 

зацікавлена установа, інформувати її про результати досліджень. Зміст і обсяг 
науково-технічних досліджень та впровадження їх результатів у виробництво 
здійснювати за узгодженим з підприємством річним планом.

2.5 Систематично проводити в установі роботу з поширення та запровадження 
передового досвіду. Проводити заняття на виробництві разом із фахівцями згідно 
встановленого графіку.

2.6 Брати участь у підготовці та проведенні на базі філії науково-практичних конференцій 
для керівників і фахівців підприємств з питань підвищення ефективності 
виробництва.

2.7 Залучати в установленому порядку фахівців Інституту для читання лекцій і 
проведення практичних занять з дисциплін агрономічного факультету.

2.8 Проводити захист окремих курсових та кваліфікаційних робіт, звітів студентів про 
виробничу практику на виробництві. Проводити окремі заняття зі студентами та 
слухачами курсів підвищення кваліфікації безпосередньо в установі.

2.9 Брати участь в спільних наукових дослідженнях, які будуть проводитися 
університетом та філією кафедри, з активним залученням до них студентів.

2.10Надавати методичну допомогу фахівцям Інституту в підвищенні ефективності роботи.
2.11 Проводити профорієнтаційну роботу та брати участь у відборі бажаючих для 

навчання в Університеті.

3. Інститут зобов'язується:
3.1 Виділити необхідне приміщення для організації та проведення практичних занять



відповідно до графіку освітнього процесу.
3.2 Призначати для керівництва практики найбільш досвідчених фахівців Інституту.
3.3 Забезпечити студентів необхідною документацією та обладнанням.
3.4 Не допускати використання студентів-практикантів на роботах, не передбачених 

програмами практик.
3.5 Приймати на стажування викладачів Університету та слухачів курсів підвищення 

кваліфікації. Призначати кожному стажисту консультанта з числа провідних фахівців. 
Оформляти стажування викладачів рішенням керівництва Інституту, давати відгук 
про роботу стажиста.

3.6 Інформувати університет про технічні, соціально-економічні проблеми Інституту, 
розробка яких становить інтерес для його підрозділів з тим, щоб викладачі, наукові 
співробітники та студенти мали змогу брати участь у їх вирішенні.

3.7 Сприяти впровадженню у виробництво результатів досліджень та розробок, 
виконаних університетом за узгодженим планом.

4. Інші умови
4.1 Даний договір укладений на період до « /<? » ог-' 2 р.
4.2 Цей договір укладений у 2-х примірниках, які мають однакову силу з моменту його 

підписання.
4.3 За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти, проводити спільні 

заходи (рекламні компанії, виступи і публікації у ЗМІ тощо), які спрямовані на 
розвиток співробітництва.

4.4 Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, 
Сторона - ініціатор попереджає іншу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за 2 
тижні до дати розірвання договору.

4.5 Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони викладені 
у письмовій формі і підписані обома сторонами.

4.6 Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співпрацю тільки 
до формального дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, а підтримувати 
ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та 
розвитку їх ділових зв’язків і досягнення спільної мети.

5. Адреси сторін
Поліський національний Інститут сільського господарства Полісся
університет, ПЛАН України
бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008,
код ЄДРПОУ 00493681 
р/р 
ДКСУ у м. Києві

UA55 8201720313261003202000272
вул. Київське шосе, 31, Житомир, 10007 
тел. (0412) 42-92-21 
факс: (0412) 42-92-21 
e-mail: isgpo zt@ukr.net

Директор інституту

mailto:isgpo_zt@ukr.net


ДОГОВІР /? сгу с'
про співробітництво

м. Житомир “тУ” сл. і ^4)^3.

Поліський національний університет (надалі - Університет) в особі ректора 
Скидана Олега Васильовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОЛИНА-ЦЕНТР» в 
особі директора Пащенка Олега Анатолійовича, що діє на підставі наказу та Статуту, з 
другого боку, далі разом іменовані Сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет і мета договору
1.1. Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в 

напрямках наукових досліджень щодо принципів ведення збалансованого землеробства на 
основі сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур 
(енергозберігаючих, органічних, біодинамічних) у різних агрокліматичних зонах 
господарювання та обмін інформацією про сучасні досягнення в галузі землеробства і 
рослинництва.

1.2. Мета договору - організація співробітництва у сфері розробки та 
обгрунтування ефективних заходів ведення землеробства, удосконалення технологічних 
елементів вирощування сільськогосподарських культур в різних ґрунтово-кліматичних 
зонах, обмін передовим досвідом, проведення відповідних наукових досліджень.

2. Взаємні обов’язки сторін
2.1. Для досягнення мети за цим Договором Сторони зобов’язуються:
- обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією з питань, що становлять 

взаємний інтерес Сторін;
- систематично проводити спільні консультації;
- спільно виконувати замовлення щодо предмету співробітництва на пріоритетних і 

пільгових засадах.

3. Обов’язки Університету
3.1. Університет за цим Договором зобов'язується:
- досліджувати елементи технологій вирощування сільськогосподарських культур 

(обробіток ґрунту, динаміка росту і розвитку рослин залежно від факторів, що 
вивчаються та фітосанітарний стан посівів);

- надавати фахівцям господарства результати досліджень;
- визначати проблеми у галузі землеробства та технологій виробництва продукції 

рослинництва і надавати рекомендації з їх вирішення;
- проводити науково-практичні конференції із залученням фахівців господарства;
- висвітлювати результати досліджень на наукових конференціях та у фахових 

виданнях із залученням співробітників даного господарства;
- надавати працівникам господарства можливість користуватися бібліотекою 

Університету;
- направляти студентів Університету спеціальності 201 «Агрономія» за ступенями

вищої освіти ОР „Бакалавр” і „Магістр" для проходження навчальної і виробничої 
практик на базі_______ Р (А у _______________

(назва господарства)

Обов’язки
(назва господарства)



4.1. Господарство за цим Договором зобов’язується:
- надавати можливість співробітникам Університету проводити спільні польові 

дослідження, відбирати зразки грунту та рослин для проведення лабораторних аналізів;
- приймати для проходження навчальної і виробничої практики студентів 

Університету спеціальності 201 «Агрономія» за ступенями вищої освіти ОР „Бакалавр” і 
„Магістр”

- надавати Університету консультаційну і організаційну допомогу для досягнення 
мети цього договору.

5. Інші умови
5.1. Даний договір укладений на період до « /Ю » /Юли? £ р.
5.2. Цей договір укладений у 2-х примірниках, які мають однакову силу з моменту 

його підписання.
5.3. За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти, проводити 

спільні заходи (рекламні компанії, виступи і публікації у ЗМІ тощо), які спрямовані на 
розвиток співробітництва.

5.2. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, 
Сторона - ініціатор попереджає іншу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за 2 тижні 
до дати розірвання договору.

5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору дійсні за умови, якщо вони 
викладені у письмовій формі і підписані обома сторонами.

5.4. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співпрацю 
тільки до формального дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, а підтримувати 
ділові контакти і вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та 
розвитку їх ділових зв’язків і досягнення спільної мети.

6. Адреси сторін

Поліський національний
університет

бульвар Старий, 7, м. Житомир, 10008, 
код ЄДРПОУ 00493681
р/р ПА558201 720313261003202000272
ДКСУ у м. Києві

ТОВ «ДОЛИНА-ЦЕНТР»

Юридична адреса:36008, Полтавська обл., 
м. Полтава, вул. Європейська, 146А, кім.№406
Код ЄДРПОУ 37287274
п/р UA063006140000026004500128088
в ПАТ «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК»
МФО 300614
ШН 372872716019
тел.: 0532-509-998

ащенко О.А.

2021 р.

<ДОЛ ИНА-ЦЕНТР»
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