
УГОДА 

про співробітництво та організацію взаєм ' син 

м. Чернівці « Y&Jbl<SL 2019 p. « • 

Інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного 
університету імені Юрія Федьковича, Міністерства освіти і науки (надалі 
Інститут) в особі директора Марченка Михайла Марковича, який діє на підставі 
наданих йому повноважень, з однієї сторони, 

та ТОВ «Саадет Україна» (надалі Підприємство) в особі директора 

1. Сторони цією Угодою підтверджують, що метою співпраці є підготовка 
висококваліфікованих фахівців зі спеціальності «Харчові технології», набуття 
студентами навичок практичного застосування отриманих знань на 
виробництві. 

2. В процесі виконання наміченої спільної мети Сторони прагнутимуть 
будувати свої взаємовідносини на засадах партнерства та захисту інтересів один 
одного, 

3. Напрямками взаємної співпраці є: організація стажувань і проведення 
виробничої практики для студентів старших курсів бакалаврів та магістрів, 
спільна організація - наукових і науково-технічних конференцій, симпозіумів, 
семінарів лекторіїв за участю спеціалістів Сторін. 

Додаткові умови проходження практики викладаються сторонами у додатковій 
угоді, що є невід 'ємною частиною цього договору. 

4. Результати проведених робіт можуть бути оформлені у вигляді звітів, 
спільних публікацій в періодичних виданнях, методичних рекомендацій, тощо. 
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5. Інститут та Підприємство для досліджень, проектів, покращення практичної 
підготовки фахівців надають свою лабораторну, бібліотечну та матеріальну 
базу. 

6: Інститут рекомендує для працевлаштування кращих випускників 
Спеціальності «Харчові технології». 

7. Підприємство забезпечує умови для проходження студентами Інституту 
фахової ознайомчої та виробничої практик на Підприємстві згідно із взаємно 
узгодженими з Інститутом програмами і тематиками. 
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Жаровського Володимира Ярославович, уклали цю угоду про наступне: 



8. Ця Угода є передумовою та підставою для укладання, якщо Сторони 
визначають за необхідне, конкретних договорів на виконання науково-
дослідйих та практичних робіт. Ця Угода вважається укладеною і набирає 
чинності з .дюліен г\ її підписання та скріплення печатками сторін і дії до 

2025 р. 

9. Угода не є попереднім договором у розумінні ст. 635 Цивільного кодексу 
України та ст. 182 Господарського кодексу України і не покладає на Сторони 
юридичних зобов'язань. 

10. Зміни до цієї Угоди можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін, що 
оформлюється додатковою угодою до цієї Угоди. 

П . Сторони зобов'язуються при виконанні цієї Угоди не зводити 
співробітництво ДО; дотримання лише наявних в ній умов і вживати всіх 
необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх зв'язків. 

12: Додаткові угоди та додатки до цієї Угоди є її невід 'ємною частиною і мають 
юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані 
сторонами та скріплені їх печатками. 

13. Всі спори між Сторонами, що можуть виникнути при виконанні цієї Угоди 
або в зв'язку з нею, вирішуються шляхом перемовин відповідно до чинного 
законодавства України. 
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14. Ця угода складена при повному розумінні Сторонами її умов та термінології 
українською мовою у д в о х автентичних примірниках - по одному для кожної зі 
Сторін. 
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