
договIр /;/З/х-/
про спiвпрацю мiж КиiвсьItим нацiональнI{м унiверситетом культури i

мистецтв та Волинським нацiональним унiверситетом iMeHi Лесi Украiнки

м. Луцьк ,,//, .,.| / 202l року

Киiвський нацiональний унiверситет культури i мистецтв, в особi
Президента унiверситету Поплавського Михайла Михайловича, з однiеi
сторони, та Волинський нацiональний унiверситет iMeHi Лесi Украiнки, в
особi ректора Щьося Анатолiя Васильовича, з iншоi сторони, надалi
iменуються разом Сторони, уклi}ли цей договiр про наступне.

1. прЕдмЕт договору
1.1. Предметом Щоговору е органiзацiя партнерства та спiвпраця CTopiH в

сферi освiти та науки, сrrрияння поглибленню вiдносин мiж Сторонами шдяхом
обмiну досвiдом в навч€Llrьних методах, творчих здобутках i наукових
дослiдженнях за гzLлуззю знань 29 Мiжнароднi вiдносини.

1.2. Сторони керуються взасмною зацiкавлелriстю в спiльному розвитку
Тхнього освiтнього, наукового та органiзацiйного потенцiалу, в тому числi
проведеннi спiльних наукових дослiджень.

1.3. Спiвпраця здiйснюеться на ocHoBi рiвноправностi, взаемноi вигоди,
чесного дiлового партнерства, а також пiдтримки взасмних дiлових KoHTaKTiB.

2. прАвА тА оБов,язки CTOPIH
2.1. З метою реалiзацii положень роздiлу 1 цього !оговору Сторони

рiвнiй Mipi зобов'язуються:
2.1.1, Надавати необхiдну методичну допомогу у здiйсненнi наукових

дослiджень.
2.|.2. Надавати посильну допомогу в процесi пiдготовки та пiдвищення

квалiфiкацii фахiвцiв за спецiальнiстю 291 Мiжнароднi вiдносини, суспiлънi
комунiкацii та регiоналънi студii галузi знань 29 Мiжнароднi вiдносини.

2.|.З. Забезгrечувати, в Mipy мождивостей, користування сво€ю
матерiалъно-технiчною базою.

Z.|.4.Проводити спiльнi HayKoBi конферепllii, симпозlуми, семlнари,
спiльно видають наукову, науково-популярну та иетодичну продукцiю.

2.I.5. Сприяти поширенню наукових розрэбок, передового досвiду та
iнновацiйних технологiй за спецiальнiстю 291 Мiжнароднi вiдносини,
суспiльнi комунiкацii та регiональнi стулii l,алузi знань 29 Мiжнароднi
вiдносини.

2.|.6. Направляти викладачiв для y.raэTi в роботi Щержавних
екзаменацiйних комiсiй, жypi конкурсiв,га олiмп i. rд Унiверситетiв.

2.2. З MeToIo реалiзацii положень роздiл,,, 1 цього Щоговору Сторони
рiвнiй Mipi користуютъся праваI\{I{:

2.2.1,. Одержувати необхiдну iнформацiю 1.Iодо спiльноТ дiялъностi мiж
Сторонами.

2.2.2. Надавати пропозицii щодо проведеI I,m заходiв, спрямованих на

реалiзацiю предмета Щоговору.



2,2.З. Органiзовувати. проRодитlI та брати ,yчастъ у спiлън,их або
iнiцiй*ваних однiею iз CTopirr заходах cпiBгrparri.

3. ЕрАвА tнтЕлЕктуАльнот вллсностl
З.l. Розполiл прав iн,гелектуальноi власностi, ствOрених в рез.r*ль:гатi

сгliвпрачi CTopiH за цлrшt l]оговороп,l, здiйснюетъся в кожi{омy oкpeмoN{y виiIадкт
д*датковItми договорами1 rцо yк;lадаються п.лiж Сторо}tами на виконанItя цI}огt}

fi*г*вору.
З.2. В разi опублiкуванtля однiсю Стороною MaTepianiB. якi € резулъгат0}€

в}lк*}{ання цього /{oгoBopy i якi виступають rrред]lIетOм спiльноТ iнтелектуа;lън*Т
Bjlac}{oL:Ti обох CTopiH, посилання на другу CTopoH.v с обов'язкоВI.INI.

J*. вrдповIдА.,rIьнIсть CTsPrH
4.1 CTopoHi.I несуть вiдгiовiдадьнiсть у Ntежах узятих на себе зобов'яtзань за

ttt,tlt ffоговоро1,1.
4.2 СторOни не несуть вiдriовiдыrьностi за в}.Iн}lкIiення обсr:авин, що н*

?а-:Igжать вiд водi cTopiH (форс-,чажор). У разi в}tЕ}lкненFIя обставlrн ф*рс-
ь{ажору в однiеi з Сторiн, вона зобов'язy€тъся впродовж 5 {п'яти) дiб rтttсьь*ов*э

спсlвiстрлr,н п}:lL} це iHrrrv CToptllry,
'.tr.З. Rзае:llсвi;i.|tlо*}iнн CTrrpiH- gкi не врегl,льованi ци&.1 ýоr,сltлсlрtэм.

рег-;тa},ll,Ё,г\j t*,гlз Ёý дi кlrт L*м з ак о нL}дав с l]вt} ý УKpr ai нr-l.

5. с I,POH _tli доi olit)Р}
5, t, ýоговiр набирас чинлtостi з дня його пiдltttсання yповнов€l}кенr{мl{

представниками CTopiH та скрiплене ýeLIaTKaMlI i дiс протягоý{ il'я],и poKiB.
5.2. fiоговiр може бути розiрвано за згOдоtо L-торiн або на вие{Oгу *;iнici i:з

С:rорiн, lтовiдомивш}.l про припине}lня iншlзl Сторонl,пЕсьмово не Meнl]le. t*iж за
З* ка.чендарних дtriв д0 моменту фактичного шриruIнення вiдносtrн :Ja

firзговороп,r.
5"З. Вiдпiова однiс-Т зi CTopiH ilе тягне за собою змiни або прlлпиýен}i-r:

зФбов'язань, приl.iнятих такою L'т*ронсю у вiдrrовiдностi дtr ук"ryадеri}{]r ltii
вl{конання доNiовjIеностей. досягнутих Сторонами в раN{кili цього Догов*р_lr.
кý*практами, iIогOворам}r або уголамl.,r,

6. шоря;цок BL{PIIIIEHHя спOрш}
5.I. Спор1-1" розбiжностi, якi можl,тъ виникнуlи прl{ викс}наннi з*бов'язакъ

пф даноý{ч ýоговорч. BltpirrryK)Tbýý шrляхс}м прOЕt,деЕJt{я перегов*рiв Mi;,K

CTclp*Ha,ur"t,

*"?. ЯKrrlrr *yflерЁrrкн нс ]\.rO}к}-],ъ бу,гl+ lltlpirлeHrli l.п;лях*рt fiерегt}вt}рiв- ,гrr

сг{t}рý1 вl.tрiirп.ютъ*я в с"yдовамy цt}рядку у вiлпrэвiдrtrtс.тi Jtl чi{ltl{Ql Ф
,}ак,JI lодавс t,Ba YKpaTl tlt.

?. I}lшll y]}IoRI.{ договору
7.1, Сгriвпраrц, шо здiрiснюегъся Сторо}{ами вi,Iповiдно до .Щоговер__ч яе

tlередбача€ створення спi.llъriоi в.;rасностi т,а формування сгtiлъного майlта.
З "2. За да}Ilтм ýt;говоропа L-тороrltr не Е{есутъ r*(сlдЕ}lх rJtiHar:lc**lax

зс:iJов'я:аань" для дt}сяг}"Iення B:J асмо в lrгiдноТ с пi в пр arri 
"

7.-1. Пере;lа*tа прав i rrбов'язкiв гtt} r;btj&t.y ý*гсtвору :,peTirt ос*ба,ъr не



Д{}{1}lска€ться.
7.4. СторOни зобов'язуються зберiгатлr конф|lенцiйttiсть i не irередаватl{

тlэе,l,itl* особам, itlaKшre, як за в:засе{нOt0 lrись]!{0вOю згодою, irrформаuiкl,
сэтрнý{ану в ходi сrriвробiтниr{тва в раý{ках i{ъого fiоговору, tsLцк)чаючtt типовi
л*кументL{. ,гехttiчнi проц€дури. угrравлiнськi, фiнансовi та iHrrli рiшення. а

такФхi i нф rr р м ацiiФ, rriо ц,t iсlтrt,г ь пер tlr] i*iilI biri д;rrri.

7.5. Зшtiнн ,l]a ilt]IloBHeHHя дl] }itr*гс ýo;,oBtrpv ;riЁtcHi тjлькl-t у раlзi :х
iirtсь$t}Еог* odlrrpMJlЁHtjrl i пi;trrlтc;rHHý _yl-It)BHoвtl}KeHHi\{}i гIptsjlt}l];lвHLlliili\*lT liтоlэiн.

?.б. лtлдатковi t,гt,lдIl та дLrдilтк},t лсl ýсlгtlвФру Ё trев}I'гмrl}lrш.l частlttlitrпt i

мають однакову юр}rдичну с}lлу у випадк,y, якщо воtпt викладеfii }, пtлсьшrовiй

форrаi, rriдписанi Стороrrап,{и та скрiп-гrенi i,ч печат,каNIрL.

7_В. fiоговiр ск;rаденийt в двох прrrrtiрrrиках украiнською ]vIoBоIo} iцо е{аютъ

trjýrакоtsy юридичну с!Iлу, п0 однсм.y гtрi.tuiрr*ику iU{я кояtн*Т Сторонк.

8- KO}ITAKT}t,}til,tt1 {}СОБА}Ii,I у справ&ч ir{+д* реалiзаriiТ цьЕэгiэ

дGг8вору уповнФважено :

i } .зi *,гtlр*нн KHYKib,l - Кrrсэнря lritla. ýрор*к,f{]F. д$ктср lто:.riэ,lэчr*:tь

наук} прtфесор, :*авiлyвач Kat}teлplr ь,riжнарtlдirьтх вiднOсi,rt{* fil lЗ]. r.T" KllTB. вч.х.

С. К*нtrв*дъця, З6, Крriвсъкl*т1 iЕацitэi*iшьl;l-tй ушiверситет культурl.i i b,trrcтeцTB.

кА " 9З l}. е *rrai1. р r0 ге ctlrrknu k i*r iл', grtrail. crr *:

?i зi r:,гоlэони ВНУ - А*;т*нiн;з Т"Liул-rlк. декан факу-i151-g,1-, Miлriatpo-tн,-t\

BiдHi:*l.tr:- дсктФр п*дiтrтчнI.Iх наyк. lтрофес*р. 4З02l. r.r. ,j}уцьк. прt]сг{. i}сэлi iЗ.
B*.lttatlcbKlдt",t нацiонацьнr.тй yнiBepcllTeT iMeHi Jleci YKpaiHKrl. кА.208, е-пзаil.

mlt*n iп а. mytko @vnu. еdu. uа.

Адреси eTopiH:

КлтiЪсъклtрi нацiонацьний yHiBepciTTeT
к\ JIbT},pll i ptltcTeцTB

011З3. м, КиIв,
By;r. С. Конова:tьця, 36,

тел. (044} 529-9З-lЗ
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унiверситет iMeHi Лесi YKpaiHKH
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