
УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
між

Харківським Національним Автомобільно-дорожнім Університетом
(Україна)

та
недержавною організацією «Агенство східноєвропейського розвитку»

(Словацька Республіка, ЄС)

З метою сприяння взаєморозумінню, ефективному використанню
культурного, освітнього та інтелектуального потенціалу України та
Словацької Республіки, розвитку довготривалих відносин та взаємовигідної
співпраці між Харківським Національним Автомобільно-дорожнім
Університетом (Україна), в особі ректора Анатолія Туренко, професора,
доктора технічних наук, Віце-президента Транспортної Академії
України, Заслуженого діяча науки і техніки, з одного боку, та

недержавною організацією «Агенство східноєвропейського розвитку»
(Словацька Республіка, ЄС), в особі директора Йозефа Затко, з іншого
боку, (разом іменовані в подальшому як Сторони, а кожна окремо -

Сторона), підписано цю угоду про співробітництво для реалізації наступних 
напрямків:

1. Організація спільних освітніх, наукових, культурних та інших 
заходів в Україні, Словацькій Республіці та державах -  членах ЄС.

2. Спільна видавнича діяльність та обмін науковою інформацією.
3. Сприяння у наданні освітніх послуг та підвищенні кваліфікації в 

Україні, Словацькій Республіці та у державах -  членах ЄС.

4. Організація візитів та культурно -  пізнавальних поїздок
представників Сторін до України, Словацької Республіки та держав -  членів 
ЄС.

5. Участь у міжнародних освітніх, наукових, культурних програмах, 
проектах та заходах для отримання грантів, міжнародної технічної та 
благодійної допомоги.

6. Сприяння розвитку партнерських зв’язків з третіми особами з 
України, Словацької Республіки та держав -  членів ЄС.



7. Створення спільних центрів, комплексів, техно - парків, тощо.
Сторони погодились періодично зустрічатись для розгляду питань, 

пов’язаних з виконанням цієї Угоди. Питання проведення та порядку денного 
зазначених зустрічей будуть узгоджуватись шляхом переговорів між 
Сторонами.

Ця Угода вступає в силу з моменту її підписання Сторонами та діє 
впродовж трьох років.

Зміни або доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою 
Сторін і оформлюються окремими протоколами, які є невід’ємними 
частинами цієї Угоди.

Угода може бути розірвана будь-якою Стороною шляхом попереднього 
письмового повідомлення іншої Сторони за шість місяців до моменту 
розірвання.

У разі припинення дії цієї Угоди всі прийняті Сторонами до його 
розірвання зобов’язання будуть виконані у відповідності до положень цієї 
Угоди.

Дана Угода підписана « _______ 2014
року.
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