
Перелік вітчизняних освітньо-наукових установ і підприємств, з якими укладено 

договір про співпрацю. 

1.  Договір про науково-технічне співробітництво Уманський національний університет 

садівництва. 

2.  Договір про співпрацю ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченко». 

3.  Договір про співпрацю Харківський національний технічний університет сільського 

господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ). 

4. Договір про співробітництво № 2 Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ). 

5.  Договір про підвищення кваліфікації та стажування Харківський національний аграрний 

університет ім В. В. Докучаєва. 

6. Договір про співпрацю Харківський національний аграрний університет ім В. В. 

Докучаєва. 

7.  Договір про спільну освітню діяльність Харківський національний автомобільно-

дорожній університет. 

8. Договір про співпрацю Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний 

педагогічний університет». 

9. Меморандум про співробітництво Державний вищий навчальний заклад Миколаївський 

національний аграрний університет. 

10.  Договір про співробітництво Державний навчальний заклад «Красногорівське вище 

професійне училище». 

11.  Договір про співробітництво Науково-дослідна установа «Український науково-

дослідний інститут екологічних проблем». 

12. Договір про співробітництво ДП «ДГ» Кутузівка «Інститут сільського господарства 

Північного сходу НААН». 

13. Меморандум про співробітництво Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу». 

14. Договір про співпрацю Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. 

15. Договір щодо намірів про співпрацю Новопсковський професійний аграрний ліцей, 

Новоайдарський професійний аграрний ліцей, Марківський професійний аграрний ліцей, 

Сватівський професійний аграрний ліцей, Біловодський професійний аграрний ліцей, 

Відокремлений підрозділ «Старобільський технікум Луганського національного аграрного 

університету», Відокремлений підрозділ «Луганський державний обласний навчальний 

центр підготовки, перепідготовки і підвищення кадрів АПК Луганського національного 

аграрного університету». 

16. Договір про проведення спільної діяльності та навчально-практичної підготовки студентів 

Інститут тваринництва НААН України.  

17. Договір про співпрацю Державне підприємство «Український Державний головний 

науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних 

вишукувань». 

18. Договір про співпрацю Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка НАН України.  

19.  Угода про створення філії кафедри будівництва та архітектури на базі Товариства з 

обмеженою відповідальністю  (ТОВ) «МЕГА-В». 

20. Договір про співпрацю Товариство з обмеженою відповідальністю  (ТОВ) «МЕГА-В». 

21. Угода про створення філії кафедри будівництва та архітектури на базі Приватного 

підприємства «Титан-Сервіс». 

22. Договір про співпрацю приватне підприємство «Титан-Сервіс». 

23. Договір про співробітництво Донецький обласний еколого-натуралістичний центр. 



24. Договір про створення бази практики Донецька регіональна філія ДП «Центр ДЗК».  

25.  Договір про науково-технічне співробітництво Ветеринарна клініка «ВетЕксперт».   

26.  Угода про створення філії кафедри будівництва та архітектури Біловодське бюро 

технічної інвентаризації. 

27.  Договір про співпрацю Біловодське бюро технічної інвентаризації.   

28.  Договір про проведення спільної діяльності та навчально-практичної підготовки студентів 

ПРАТ «Біловодський маслоробний завод». 

29.  Договір про створення бази практики Регіональний ландшафтний парк 

«КРАМАТОРСЬКИЙ». 

30.  Договір про співробітництво Мар`їнська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини. 

31.  Договір про співробітництво Старобільська районна державна лікарня ветеринарної 

медицини. 

32.  Договір про співробітництво Приватне акціонерне товариство «АПК-ІНВЕСТ». 

33. Договір про співробітництво Дочірнє підприємство «Ілліч – Агро Донбасс» публічного 

акціонерного товариства «Маріупольський Металургійний комбінат Імені Ілліча». 

34. Договір про співпрацю Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарське 

підприємство «НІБУЛОН». 

35.  Договір про створення бази практики Ветеринарна клініка «Білий Ведмідь». 

36. Договір про наукове-технічне співробітництво ФОП Ткачук В.В. (Ветеринарна клініка 

«Білий Ведмідь»). 

37.  Договір про співробітництво Сєвєродонецька міська державна лікарня ветеринарної 

медицини. 

38.  Договір про співробітництво Підприємство ДП «Лиманський лісгосп». 

39.  Договір про співробітництво фермерське господарство «Ковсуг А». 

40.  Договір про співпрацю ТОВ «Екобудпроекттехнологія». 

41. Угода про створення філії кафедри будівництва та архітектури на базі виробничих 

потужностей ТОВ «Екобудпроекттехнологія. 

42. Договір про співпрацю ТОВ Нью Сістемс АМ «Міжнародний аеропорт Харків». 

43. Договір про створення філіалу кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства 

Луганського національного аграрного університету у національному науковому центрі 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського». 

44.  Договір про науково-технічне співробітництво Державна дослідна станція птахівництва 

НААН України (ДДСП НААН).   

45.  Договір про співпрацю Інститут «Харківдніпроагроліс». 

46. Угода про створення філії кафедри Фізіології та мікробіології. 

47. Угода про створення філії кафедри Інфектології, якості та безпеки продукції АПК. 

48. Угода про створення філії кафедри землевпорядкування і кадастру  Східне державне 

підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики «Східгеоінформ».  

 

 

Експертам надано скан-копії тих установ з цього переліка, що стосуються ОП 201 

«Агрономія». У разі потреби надамо всі. 


