
ДОГОВІР
про співробітництво № 2/01/13

«19»лютого 2013 р.

Благодійна Організація «Міжнародного Центру впровадження програм ЮНЕСКО» з 
місцезнаходженням у м. Івано-Франківськ вул. Івасюка,32/98, в особі директора Макарика Ярослава 
1 арасовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони,

Івано-Франківський національний медичний університет з місцезнаходженням у м. Івано- 
ранківськ вул. Галицька 2, (далі «СТОРОНА 2») ,  в особі ректора Рожка Миколи Михайловича що 

ДІЄ на підставі статуту, іменований далі «Заклад освіти» ,з другої сторони.
М іжнародний фонд впровадження програм ООН та ЄС з місцезнаходженням Польща 

м.Санок, вул.Краківська, 36, (далі «СТОРОНА З»), в особі директора М етеличина Ігора, що діє на 
пщставі Статуту, з третьої сторони, що спільно іменуються як «Сторони», а кожен окремо -  
«Сторона», заключили даний Договір співробітництва про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

І. Предметом даного договору є співробітництво сторін у підготовці соціального проекту

«Поборимо хворобу Раку разом»

2. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Даний договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами, та діє до
повного виконання Сторонами домовленостей або до дати дострокового припинення його дії.
. . Д ^ о в ф  може бути розірваним за письмовою обґрунтованою заявою однієї із Сторін на адресу 

ІНШОЇ Сторони у з -місячний термін.
2.3. Дія договору припиняється за взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди
2.4. Всі ЗМІНИ та доповнення до даного Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом 
підписання додаткової угоди. ^ шлллим

3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

складений українською мовою на двох сторінках в трьох примірниках, по одному
р мірнику для кожної 31 Сторін, при цьому ВСІ примірники Договору мають однакову юридичну силу

3.2. Будь-які ЗМІНИ та доповнення до тексту цього Договору вносяться за згодою Сторін в
письмовій формі, при цьому згадані зміни та доповнення набувають чинності від дати їх підписання 
уповноваженими представниками С торін .. д и іл підписання

домовилися, ЩО узгодження Договору та додатків до нього, може бути завірене 
факсимільним вщбитком печатки та підпису.

укладені до цього Договору є його невід’ємною чаетиною і мають юридичну силу 
якщо вони викладені письмово, підписані та скріплені печатками. юридичну силу.
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