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ЩО Дiе На ПiДСТаВi ПОЛОЖеНН't ,,Р€ органiзацiю освiтн"о.u-ороч.*jу, з iнlпот сторони, (вIIодtIJIьшому ptrlo' iменуються-"СЙоIilr",l-*о*"u 

ощремо - ''Сторона'') укла-irи цейflоговiр про спiвробiтниЙо,u орru"iiацirо-взаемовiднос"" ("uд*i iменуеться ''{оговiр'')пр0 наступне:

, 1,1, Сторони дiйшли r."*';ff*Ж:*:,Т:gЬове 
спiвробiтrrицтзо з метоюефективног0 сприяшU[ Розвит11_^освiти i ;й, реалiзацiт 

"uyno"o-*cBiTЦix програlи iЖrЖТr;##":"'О"i НайбiЛЪШ повного задоволення ik потреб у вирiшеннi задач

""п"*i*Ы:tr-1:;ХЪЖ, ТJЖiuflу"ого* сторони розумiють розробку,
мiжнародних, загалънодерй*нr* ; р*.i**lТ*'"хffi#ýЖ'uI;жжпрактшшrос конференцiй i iнших апалогiчнrо< заходiu, 
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та захисry iHTepeciB одинодног0.

2. ФОРМИ СПIВРОБIТНИЦТВЛ
2,1, Сторони вважilють, що оснOвними напрямами спiвробiтництва е:- реryлярний обмiн нzUIвноЮ в розпорядже"1 Сr.Й;а;;;-чiею, Що стосуетъсяасrrектiв вза€мýого спiвробiтниrцва у сферi-о."Ы, науки;_ провеДеЕI1,I спiльних консулътачiй' цауксво-Дослiднi шроекти i розробки зактуапъЕих шроблем суспiльного життя краiни у ф"рi освiти i науки;- органiзацiя та забезпечеЕ}UI прохOджa""" 
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безогrлатнiй оснсвиrцоi освiти; LL,^ rl(L .Jtr'UlUlifг}Ilи ocEoBI практик здобувачiв

*уо*#Ж:*ffi;:* ПРOеКТаХ З ПИТаНЬ ОСВiТИ, КОНКУРСах та iнших формах з.lJIученнrI
_ JлIастъ в органiзацii та 

''роведеннi наукових, науково-практичн,D( i науково-"Y"frа:":ЧЖffi?,ЧrЖт;жжr;11}j.*i""пiвтаiншЁ1?п:**заходiв;
навч€lJlъно-методиllн.ими матерi*Ъrr,. бiблiогрffiжж;Н"хfi|1;r?iJfiх} обмiн

2,2, KoHKpeTHi форми та розмiр" p*.ipi""c*pi", ;;;;аютъся до участi уздiйсненНi сцiльниХ проекгiв, будутЪ визначатИся окремИмЕ договорами CTopiH.



2.з. Сторони забезпечуватимуть виконання спiльних проектiв на безоплатнiй ocHoBi.
цей Щоговiр не передбачае фiнансових зобов'язань йi* Сторонами. У випадку
необхiдностi фiнансування спiльних проектiв мiж Сторонами укJIадаються вiдповiднi
договори.

2.4.Ifей !оговiр с передумовою i пiдставою для укJIадання, якщо Сторони визнають
за необхiдне, конкретних договорiв.

3. TEPMIH лi договору, порядок Його розIрвАннrI тд BHECEH}UI змIн
3.1. !аНИЙ ЩОГОВiР НабУВас чинностi з моменту його пiдписання i дiс до 31 .рудr"

2027 року.
З.2. I]ей !оговiр не с попереднiм договором у розумiннi ст, 635 Щивiльного кодексу

УкраIни та ст. l82 Господарського кодексУ УкраТни i не покладае на Сторони юридичних
обов'язкiв щодо укладення у майбутньому основного договору.

3.3. Цей !оговiр складений при повному розумiннi Сторонами його умов татермiнологii украiъською мовою у двох автентичних примiрниках - .rо од*rому Для кожноi
iз CTopiH.

3.4. Змiни до цього !оговору можуть бути BHeceHi за взаемною згодою CTopiH, що
оформлясться додатковою УГодою до цього !оговору.

3.5. Щодатковi угоди та додатки до цього !оговору
мають юридиlIну силу у разi, якщо вони виютаденi
Сторонами та скрiпленi ix печатками.

з.6. Сторони зобов'язуються при виконаннi цього !оговору не зводити
спiвробiтництво до дотримання лише нiUIвних у ньому умов, пiдтримувати дiловi
контакти та вживати Bcix необхiдних заходiв для забезпечення ефективностi та розвиткуix комерцiйних зв'язкiв.
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