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УГОДА ПРО СПІВИРЛЦЮ № 10У
між

Уманським національним університетом садівництва
(м. Умань, Україна) 

га
Східноєвропейським національним універси гетом імені Лесі Українки

(м. Луцьк, Україна)

м. Луцьк, Україна " / О " О ^  2016 р.

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, в
особі ректора Копана І. Я., що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та

Уманський національний університет садівництва, в особі ректора 
І Іепочатенко О. О., що діє на підставі Статуту, з другої сторони, (в подальшому 
іменовані Сторони), уклали дану Угоду про наступне:

1. Предмет Угоди
1.1. З метою подальшого розвитку співпраці як в освітній, так і в науково- 

дослідній сферах Сторони домовились про співпрацю, яка посилить процес 
інтеграції між наукою та освітою, взаємовигідного поєднання наукового 
потенціалу з практичним досвідом роботи, розвитку такої академічної співпраці 
і обміну, що відповідатиме взаємним інтересам Сторін.

і .2. Головними напрямками академічної співпраці та обміну є:
1. Обмін вченими та дослідниками;
2. Координація та проведення спільних досліджень, лекцій, симпозіумів;
3. Обмін даними, документацією та матеріалами досліджень у галузях, що 
становлять взаємний інтерес;
4. Обмін студентами.

1.3. В силу необхідності Сторони організовуватимуть спільні заходи, а 
також сприятимуть співпраці в наукових проектах та програмах, в розвитку та 
використанні сучасних інформаційних технологій.

2. Права Сторін
2.1. При здійсненні співпраці, відповідно до цієї Угоди Сторони мають 

право:
2.1.1. Одержувати необхідну інформацію щодо спільної діяльності між 

Сторонами.
2.1.2. Організовувати, проводити та брати участь у спільних або 

ініційованих однією із Сторін заходах співпраці.

3. Обов'язки Сторін
3.1.1. Забезпечувати високий рівень підготовки кваліфікованих фахівців, 

які будуть брати участь в обміні.
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3.1.2. На прохання однієї із Сторін надавати інформацію про студентів, 
які беруть участь в обміні.

3.1.3. Проводити спільні заходи з актуальних питань використовуючи 
матеріальні бази Сторін.

3.1.4. Запрошувати провідних фахівців для читання лекцій і проведення 
практичних занять студентам Університету.

3.1.5. Надавати можливість студентам ознайомитись з виробничою 
базою.

3.1.6. Використовувати потенціал Сторін у впровадженні новітніх 
технологій.

3.1.7. Створювати належні умови праці вченим та дослідникам, неухильно 
дотримуватися умов техніки безпеки та законодавства про працю.

3.1.8. Направляти провідних фахівців для читання лекцій і проведення 
практичних занять студентам.

4. Ст рок дії Угоди
4.1. Угода набирає чинності з дня підписання її уповноваженими 

представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє протягом трьох 
років.

4.2. Угода може бути розірвана до закінчення строку дії лише за згодою 
Сторін або на вимогу однієї із Сторін, шляхом письмового повідомлення про 
намір припинення відносин за місяць до бажаної дати розірвання Угоди.

5. Інші умови Угоди
5.1. Сторони зобов'язуються при виконанні цієї Угоди підтримувати 

ділові контакти та вживати всі необхідні заходи для забезпечення ефективності 
та розвитку їх зв'язків.

5.2. У разі необхідності фінансових взаємовідносин для виконання 
конкретних робіт (завдань) між Сторонами укладаються відповідні додаткові 
угоди.

5.3. Передача прав і обов'язків по цій Угоді третім особам не 
допускається.

6. Прикінцеві положення
6.1. Зміни та доповнення до цієї Угоди дійсні тільки у разі їх письмового 

оформлення і підписання уповноваженими представниками Сторін.
6.2. Додаткові угоди га додатки до цієї Угоди є її невід'ємними 

частинами і мають однакову юридичну силу у випадку, якщо вони викладені у 
письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

6.3. Угоду складено у двох примірниках по одному для кожної зі Сторін, 
які мають однакову юридичну силу.



7. Місце знаходження та юридичні адреси Сторін

Східноєвропейський національний 
університет імені Лесі Українки 
Адреса: 43025 м. Луцьк, 
пр. Волі,13. 
тел. +38 (0332) 24

Ректор (+'

Уманський національний університет 
садівництва
Адреса: 20305, Черкаська обл., 
м. Умань, вул. Інститутська, 1 

8 (04744) 3-20-11

О.О. Непочатенко

г?




