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Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки в
особі ректора Коцана Ігоря Ярославовича, що діє на підставі Статуту, з одного
боку та Рівненський державний гуманітарний університет в особі ректора
Постоловського Руслана Михайловича, що діє на підставі Статуту, разом
іменовані — Сторони, уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДОГОВОРУ
1.1. Предметом Договору є співпраця між Сторонами, що включає
подальше поглиблення співробітництва в сфері обміну інформації, надання
інформаційно-консультаційних послуг в сфері освіти та наукових досліджень.
1.2. Сторони погоджуються сприяти обміну інформацією та досвідом в
галузі досліджень, а також здійснювати контакти між викладачами,
зацікавленими в співробітництві. Договір стосується науково-інформаційної,
навчальної та науково-дослідної діяльності та передбачає створення можливості
для здобуття та поглиблення знань, а також отримання наукової, технічної,
економічної видів інформації та інформації у галузі гуманітарних знань.
1.3. Мета Договору полягає в наступному:
1) . обміні інформацією та документацією в сфері освіти та наукових
досліджень;
2) . співпраця та підтримка щодо наукових та інформаційних проектів в
сфері освіти та наукових досліджень;
3) . підготовка та проведення спільних заходів (семінарів, конференцій,
круглих столів тощо).
2. СПІЛЬНІ ЗАХОДИ СТОРІН
2.1.
Спільні заходи проводяться при умові, що Сторони надають
необхідне для проведення спільних заходів приміщення, обладнання. З метою
реалізації спільних проектів Сторони намагатимуться залучати додаткові кошти,
зокрема, від національних та міжнародних фондів, спонсорів, замовників
послуг.
3. ІНШІ УМОВИ
3.1. Спірні питання, вирішення яких не обумовлено Договором,
виносяться на спільне обговорення і не реалізовуються доки Сторони не
досягнуть повної згоди.
3.2. Зміни та доповнення до цього Договору оформляються шляхом
підписання додаткових угод.

3.3. Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов цього
Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного
законодавства України.
3.4. При виконанні умов цього Договору Сторони керуються чинним
законодавством України.
4. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
4.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом
5 (п’яти) років.
4.2. Якщо жодна зі Сторін при закінченні терміну дії Договору не
попередила про намір розірвання договору він вважається пролонгованим
(продовженим) ще на 5 (п’ять) років.
4.3. Цей Договір укладений в двох однакових примірниках, що мають
рівну юридичну силу.
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