
УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ
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AGREEMENT OF 
COOPERATION

signed on 2016

BENDRADARBIAVIMO 
SUT ARTIS

Pasirasyta Qf  2016 m.

МІЖ

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИМ 
НАЦІОНАЛЬНИМ МЕДИЧНИМ 
УНІВЕРСИТЕТОМ (далі
ІФНМУ), вул. Галицька 2, 76018 
Івано-Франківськ, в особі Ректора 
Рожка М.М., що діє на підставі 
статуту

та

ЛИТОВСЬКИМ МЕДИЧНИМ 
УШВЕРСИТЕТОМ (далі ЛМУ) 
вул. А. Міцкевича 9, LT-44307, 
Каунас, в особі Ректора Remigijus
Zaliunas, що діє на підставі статуту

Далі разом та індивідуально звані 
«Сторонами» і «Стороною»

between

IVANO-FRANKIVSK NATIONAL 
MEDICAL UNIVERSITY
(hereinafter IFNMU), 2 Galytska 
Street, 76018 Ivano- Frankivsk, 
represented by Rector Rozhko M.M., 
acting under the statute

and

LITHUANIAN UNIVERSITY OF 
HEALTH SCIENCES (hereinafter 
LSMU) A.Mickeviciaus str. 9, LT- 
44307, Kaunas, represented by Rector 
Remigijus Zaliiinas, acting under the 
statute,

hereinafter also eollectively and 
individually referred to as 'Parties' and 
'Party'

§1

Предметом Угоди є взаємне 
вживання заходів для зміцнення 
співпраці між науковими 
спільнотами обох Сторін та 
реалізації проектів в галузі 
освіти та науки.

§2

Обидві Сторони зобов'язуються 
співпрацювати з метою 
досягнення спільних наукових 
цілей, відповідно до їхніх 
статутних завдань, в інтересах 
обох Сторін.

§3

їа ф

IVANO-FRANKIVSK’o 
NACIONALINIO MEDICINOS 
UNIVERSITETO (toliau
IFNMU), Halycka g. 2, 76018 
Ivano-Frankivsk’as, atstovaujamo 
Rektoriaus Rozko M.M., 
veikiancio pagal statute 

ir

LIETUVOS SVEIKATOS 
MOKSLy UNIVERSITETO
(toliau LSMU),
A. Mickeviciaus g. 9, LT-44307, 
Kaunas, atstovaujamo Rektoriaus 
Remigijaus ZaliOno, veikiancio 
pagal statute,

toliau kartu ir atskirai vadinamir 
,,Salys“ ir ,,Sa!is“

§1

The subject o f the Agreement is to 
take mutual action to strengthen 
cooperation between scientific 
communities o f both Parties and 
realize projects in the field o f  
education and science.

§2

Both Parties will be obliged to 
cooperate in order to achieve 
general scientific goals according to 
their statutory task, in the interest 
o f both Parties.

§3

§1

Sutarties objektas yra abipuses 
veiklos vykdymas, siekiant 
stiprinti bendradarbiavim^ tarp 
abiejij. §а1іц mokslo 
bendruomeniri ir realizuoti 
projektus svietimo bei mokslo 
srityse.

§2

Abi Salys bendradarbiauja, 
siekdamos jgyvendinti bendrus 
mokslinius tikslus, laikantis jp 
teises aktais nustatytii uzduociig 
atsizvelgiant \ abiejij. saliq 
interesus.

§3

В ході реалізації спільних цілей During realization o f the mutual Bendrp tikslp jgyvendinimo 
обидві Сторони будуть goals, both Parties will maintain metu, abi Salys bendradarbiaus



підтримувати контакти на основі their contacts on the basis o f  equal lygiq galimybiq, atviros
рівних можливостей, opportunities, genuine partnership partnerystes,
справжнього партнерства та and remain in mutual trust and pasitikejimo 
залишаться у взаємній довірі та respect. pagrindu.
повазі.

ir
abipusio

pagarbos

§4

Обидві Сторони будуть
підтримувати та розвивати
двостороннє співробітництво
через наступне:
a) взаємний обмін

студентами
b) навчання персоналу
c) взаємний обмін

інформацією в області 
дидактичних програм

d) підтримка та сприяння 
взаємному обміну 
науковцями та дидактичними 
фахівцями

e) взаємні зусилля докладені до 
підготовки нових наукових 
програм, публікації досягнень 
та їх втілення

f) взаємна організація наукових 
конференцій, презентація 
досвіду та досягнень в різних 
галузях медицини

g) публікація результатів
наукових досліджень,
проведених двома Сторонами

§5

§4 §4

Both Parties will maintain and Abi Salys palaikys ir pletos 
develop bilateral cooperation dvisalj_ bendradarbiavimq
through the following: sekanciose srityse:

a) mutual transfer o f  the 
students

b) staff training
c) mutual information

exehange in the field o f didactic 
programs

d) supporting and facilitating 
mutual exchange o f  research and 
didactic workers

e) mutual efforts put in
preparing new scientific 
programs, publishing o f the 
achievements and its
implementing

f) mutual organization o f
scientific conferences,
presentation o f experience and 
achievements in different 
medical fields

g) publishing o f  the scientific 
research output led by both 
Parties

§5

a) studentq mainai
b) personalo mokymai
c) abipusis keitimasis 
informacija mokymo programq 
srityje
d) mokslininkq ir destytojq 
mainq skatinimas bei remimas
e) abipuses pastangos rengiant 
naujas mokslo programas, 
pasiekimq publikacija ir jq  
igyvendinimas
f) bendrq moksliniq 
konferencijq organizavimas, 
pasiekimq ir patirties [vairiose 
medicinos srityse pristatymai
g) Saliq bendrq moksliniq 
tyrimq rezultatq publikacija

§5

Співробітництво Сторін в рамках Cooperation between the Parties will Saliq bendradarbiavimas vyks
цієї Угоди буде підлягати під 
законодавчі та судові норми чинні в 
Литві та Україні, з урахуванням § 9, 
пункту 4 цієї Угоди.

take place on the basis of legitimate 
and legal regulations valid in Ukraine 
and the Republic of Lithuania in 
accordance with paragraph §9 
subparagraph 4 of this Agreement.

remiantis [statyminemis ir 
teisinemis Ukrainos ir Lietuvos 
Respublikos normomis pagal 
Sutarties punkto §9 papunktj 4.

§6 §6 §6

Реалізація цієї Угоди не передбачає The fulfillment of this Agreement does Sios Sutarties vykdymas nesukuria 
ніяких взаємних фінансових not involve any mutual financial jokiq Saliq tarpusavio finansiniq 
зобов'язань будь-якої зі Сторін obligations of any Party of the [sipareigojimq.



Угоди. Agreement.

§7

Для реалізації цієї Угоди юридичні 
особи, визначені обома Сторонами 
представлять програму співпраці, 
зокрема її масштаби та способи 
реалізації. При необхідності 
Сторони складають спеціальні 
угоди, що регулюють спільні дії.

§8

§7

For the fulfillment of the Agreement 
the designated subjects of both Parties 
will submit a cooperation programme, 
in particular its scope and ways of 
realization. Specific agreements will 
be put in place between the Parties to 
govern joint activities if required.

§8

§7

Siekiant igyvendinti Sutarties 
tikslus, jgalioti Saliq atstovai 
pristatys bendradarbiavimo
programq, jos apimti ir 
igyvendinimo metodus. Prireikus, 
Salys sudarys specialias sutartis 
reglamentuojancias bendrq veiklq.

§8

Дана Угода підписана в двох This Agreement is signed in two Sutartis pasirasyta dvejais 
екземплярах, no одному для кожної copies, one for each party, in egzemplioriais ukrainieciq, anglq
сторони, па українській, англійській Ukrainian, English and Lithuanian. ir lietuviq kalbomis, po vienq
та литовській мові. egzemplioriq kiekvienai Saliai.

§9

1. Угода набуває чинності з дня її 
підписання Сторонами.

2. Угода діє протягом п'яти років. 
Якщо сторони бажають продовжити 
термін дії Угоди, вона може бути 
продовжена письмовим Додатком 
до Угоди.

3. Будь-які зміни, виправлення та 
оновлення будуть зроблені в
письмовій формі в якості
доповнення до Угоди, за згодою 
обох Сторін.
4. Будь-які спори, що виникають в 
зв'язку з Угодою будуть 
вирішуватись шляхом дружніх 
переговорів. у  випадку
неможливості врегулювання спору 
мирним шляхом, він буде
вирішуватись в судовому порядку 
за юрисдикцією місцезнаходження
  згідно з литовським
законодавством.
5. Ця угода може бути розірвана 
будь-якою стороною шляхом 
письмового повідомлення другої 
сторони. Після цього Угода 
залишатиметься дійсною протягом 
наступних трьох місяців.

§9

1. The Agreement comes to effect on 
the day of signing by the contraeting 
Parties.
2. The Agreement is valid for the 
period of time of five years. If the 
contracting Parties wish to continue its 
effect, the Agreement may be
prolonged with the written Annex to 
this Agreement.
3. Any changes, corrections and
updating process will be made in 
writing as a supplement to the
Agreement, authorized by both Parties.
4. Any disputes arising from the terms 
interpretation or application of this 
Agreement shall be resolved by 
negotiations. Without solving the 
disputes through negotiations, disputes 
shall be resolved in the court in 
accordance with the laws of the 
Republic of Lithuania.

§9

1. Si Sutartis jsigalioja nuo Saliq 
pasirasymo dienos.

2. Sutartis galioja penkerius 
metus. Salims pageidaujant prat ŝti 
Sutarties galiojimo terminq, 
sudaromas rastiskas Sutarties 
Priedas.

3. Visi pakeitimai, papildymai ir 
priedai sudaromi rasytine forma ir 
pasirasomi jgaliotq Saliq atstovq.

4. Bet kokie gincai, kylantys del 
sios Sutarties sqlygq aiskinimo ar 
taikymo, sprendziami derybomis. 
Neissprendus gincq derybq keliu, 
gincai sprendziami teisme pagal 
Lietuvos Respublikos jstatymus.

5. Any party may terminate the 
Agreement in written notice to other 
Party. After such notice, the 
Agreement remains in foree for 
following 3 months.

5. Bet kuri Salis gali nutraukti 
Sutartj apie tai rastiskai jspejusi 
kitq Salj. Po tokio jspejimo Sutartis 
lieka galioti sekancius 3 menesius.



Сторонами, що підписали цю 
Угоду є;

Зі сторони

The signatories of this Agreement are: Sutartf pasirase:

Nuo

Ректор Рожі

Івано-Франківськ 
2016 
(місце, дата)

Ivano-Frankivsk 
■fP _p3 2016

(place, date)

Rektorius RozKoTOT.'fni.

Ivano-F ranki vskas 
2016 TG

(vieta, data)

Зі сторони ЛМУ: For LSMU: Nuo LSMU:

(place, date) (vieta, data)


