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Національний військово-історичний музей України (далі -  НВІМ), в особі 
директора Ільєнка Андрін Борисовича, який діє на підставі Статуту, далі 
іменований «Сторона-!», з одної сторони, 

та
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки в особі 

ректора Цьоея Анатолій Васильовича, який діє на підставі Статуту, іменований 
«Сторона-2», з іншої сторони, разом по тексту іменуються -  Сторони, уклали цей 
договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом цього договору є спільна діяльність Сторін щодо:
1.1.2. обміну досвіду з реалізації освітніх та наукових проектів і програм;
1.1.3. проведення спільних заходів (наукових конференцій, семінарів, круглих 

столів, конкурсів тощо);
1.1.4. залучення співробітників сторін до проведення лекцій, семінарів;
1.1.5. організація та проведення студентських практик;
1.1.6. організація та проведення спільних наукових досліджень;
1.1.7. підготовки та видання спільних навчальних, наукових і методичних 

праць, колективних монографій;
1.1.8 обміну інформаційними джерелами бібліотек, зокрема, електронними;
1.1.9 реалізація інших спільних проектів і програм.

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Для як найшвидшого досягнення цілей, визначених цим Договором, 

Сторони зобов’язуються:
2.1.1. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацією з питань, що 

представляють взаємний інтерес Сторін.
2.1.2. Проводити спільну співпрацю в порядку та на умовах, визначених 

Статутами завданнями Сторін. 2.1.3. Реалізовувати загальні цілі та завдання, що 
визначені Договором.

2.1.4. Надавати інформацію в засоби масової інформації про заходи, які 
проводилися, проводяться або планується провести Сторонами.

2.1.5. Спільно діяти для досягнення цілей, передбачених цим Договором
2.1.6. Забезпечувати розробку та реалізацію заходів, що стосуються участі 

Сторін в суспільному житті, формуванні громадянської позиції, правової свідомості, 
патріотизму, духовних основ і любові до рідного краю.
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3. ІНШІ УМОВИ
3.1. У процесі виконання поставлених цілей Сторони прагнуть будувати свої 

взаємовідносини на підставі рівності та захисту інтересів один одного.
3.2. Спільна діяльність за даним Договором здійснюється без мети одержання 

прибутку.
3.3. Уразі необхідності фінансових взаємовідносин для виконання конкретних 

робіт (завдань) між Сторонами укладаються додаткові угоди у відповідності з чинним 
законодавством України.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання.
4.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами в рамках чинного законодавства 
України.

4.3. Сторони несуть відповідальність за забезпечення конфіденційності 
документів і результатів, які визнані ними як такі, що мають конфіденційний 
характер. Сторони вживають необхідні заходи для попередження розголосу такої 
інформації.

5. ДІЯ ДОГОВОРУ
5.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання Сторонами і діє до його розірвання.
5.2. Зміни в цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, 

які оформляються додатковою угодою до цього Договору.
5.3. Цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, які 

оформляються додатковою угодою до цього Договору.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Всі правовідносини, що виникали з цього Договору або пов’язані з ним, у 

тому числі пов’язані з укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього 
Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення 
Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного 
законодавства.

6.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною 
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені в письмовій формі, 
підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.3. Всі виправлення по тексту цього Договору мають юридичну силу і можуть 
братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, 
засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.
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6.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

6.5. Цей Договір укладений в двох оригінальних примірниках, по одному для 
кожної із Сторін.

6.7. Після підписання цього Договору всі попередні переговори про співпрацю, 
а саме: листування, попередні угоди і протоколи про наміри з питань, що так чи 
інакше суперечать цьому Договору, втрачають юридичну силу.

7. АДРЕСА І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Національний військово-історичний 
музей України

01021, м. Київ,
вул. Грушевського, 30/1
Р/р иА398201720343101002200002060
в ГУДКС України в м. Києві,
МФО 820019,
Код ЄДРПОУ 22999978,
Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ

Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки

43000, м. Луцьк 
Проспект Волі, 13 
р/р №31254276101912 
м. Київ МФО 820172 
КОД 02125102 
(0332) 248 321


