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Іпіептїіопаї Соорегаїіоп 
А^геетепі:

ІакоЬ Со§еЬа$ЬуіІі Теїауі 8іаІе Ііпіуегзіїу,
гергезепіесі Ьу іНе гесіог РгоГ. Ігта 8Ьіо$Ь\і1і 
іп сарасіїу ої- Кесіог іЬегеої’, асііп§ Ьу уіПие ої 
іНе Ьа\у оГТеїауі 5іаІе Ііпіуегзіїу, апсі 
ПопЬазз 8іаіе Еп§іпеегіп§ Асайету, 
гергезепіесі Ьу Уікіог Коуаіоу, іп сарасіїу ої 
Кесіог іЬегеоГ, Ьу уігіие оГ Ьу 1а\у, НегеіпаЙег 
геГеггесІ Іо аз іЬе Рапіез, іп огсіег Іо рготоіе 
тиїиаі соорегаїіоп іп іЬе Гіеісі оГ ебисаііоп апсі 
зсіепІіГіс гезеагсЬ, зЬаІІ епіег іпіо а соорегаїіоп 
а§геетепі (ЬегеіпаіТег геГеггесІ іо аз ІНе 
А^геегпепі) аз Го 11о \у з :

1. 8иЬ]есІ Маїїег оГ Піе А§геетепІ
1.1 5иЬ]есі таїїег оГ іНе Соорегаїіоп 
А§геетепІ $Ьа11 Ье зирроп Іо есіисаііоп 
апсі зсіепІіГіс гезеагсЬ орроПипіііез Гог 
іНе зіисіепіз апсі асасіетіс зІаГГ оГ іЬе 
РаПіез, апсі оррогіипіііез Гог іЬе Рапіез 
Ю ехсЬап§е ехрегіепсе іп іНе Гіеісі оГ 
сиііиге.

1.2 Рог ітріетепіаііоп оР с о т т о п  
іпіегезіз, іЬе Рапіез зЬаІІ соорегаїе іп 
іЬе Го11о\уіп£ агеаз:
1.2.1 ЕхсЬап§е оР іпРогтаїіоп іп огсіег Іо 
епзиге іЬе 1еатіп£ ргосезз апсі іЬе 
зсіепІіГіс гезеагсЬ асііуіііез;

Телавський державний університет 
імені Якоба Гогебашвілі, в особі ректора 
Ірми Шиошвілі, яка діє на підставі Закону 
Телавського державного університету, та 
Донбаська державна машинобудівна 
академія в особі ректора Віктора 
Ковальова, який діє на підставі закону, 
надалі іменовані Сторонами, з метою 
сприяння взаємному співробітництву в 
галузі освіти та наукових досліджень, 
уклали цю угоду про співробітництво (далі 
-  Угода):

1. Предмет Угоди

1.1 Предметом Угоди про 
співробітництво є підтримка 
можливостей освіти та наукових 
досліджень для студентів та викладачів 
Сторін, а також можливості для Сторін 
обмінюватися досвідом у галузі 
культури.

1.2 Для реалізації спільних інтересів 
Сторони співпрацюють у таких сферах:

1.2.1 Обмін інформацією для 
забезпечення навчального процесу та 
науково-дослідної діяльності;

1.2.2 Спільна організація дистанційних
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зсіепііГіс гезеагсЬ апсі оіНег ргоіесіз;

1 .2 .4  РиЬ1ізЬіп£ о ґ  іо іп і іу  чугііієп 
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1.2.5 Соорегаїіоп іп сіеуеіортепі апсі 
ітріетепіаііоп оГ ]оіпІ зіисіу рго§гатз 
(ЬасЬеІог’з, тазіег’з зіисіу рго§гатз);

1.2.6 Рготоіе іЬе ехсНап§е оГ §оосі 
ргасіісез, ргасіізе іЬе сіізіапсе Гогт оГ 
іпїетзНір Гог іеасНіп§ зїаСГ апсі ргасіісаі 
ігаіпіп§ Гог зіисіепіз.

2. Кі§Ніз апсі ОЬ1і§аІіопз оГ (Не Рагііез

2.1 ТЬе РаПіез а§гее іЬаІ гпиіиаі 
соорегаїіоп (іеат-'суогк оГ Сасиіііез, 
іпзіііиіез апсі оіНег зігисіигаї ипііз) зЬаІІ 
іаке ріасе іп ассогсіапсе \уііЬ іЬе 
рго^гатз ]оіп11у сіеуеіоресі апсі аррюуесі 
Ьу <ЗесІ5Іоп-такіп£ Ьосііез о Г іЬе Рагііез.

2.2 ТЬе ргезепі Соорегаїіоп А§геешепі 
зЬаІІ поі ргезсгіЬе апу Гіпапсіаі 
оЬ1і§аііопз. Сопсііііопз Рог йшсііп§ оГ 
]оіпІ ргоіесіз зЬаІІ Ье зресііїесі Гог еасЬ 
ргсуесі іпсііуісіиаііу, Ьу тиіиаііу зі§піп§ 
зерагаїе сопігасіз.

зустрічей, симпозіумів, семінарів, 
практикумів, конференцій, днів 
співпраці та інших заходів;

1.2.3 Спільна розробка академічних, 
науково-дослідних та інших проектів;

1.2.4 Публікація спільно написаних 
наукових або науково-методичних 
праць (статей та презентацій) та 
спільних проектів у збірках наукових 
статей Сторін;

1.2.5 Співпраця у розробці та реалізації 
спільних навчальних програм 
(бакалаврських, магістерських);

1.2.6 Сприяння обміну досвідом, 
проведення дистанційних стажувань 
для викладачів та практик для 
студентів.

2. Права та обов’язки Сторін

2.1 Сторони погоджуються, що взаємна
співпраця (колективна робота
факультетів, інститутів та інших
структурних підрозділів) має відбуватися 
відповідно до програм, спільно 
розроблених та затверджених керівними 
органами, Сторін.

2.2 Ця Угода про співробітництво не
передбачає жодних фінансових
зобов'язань. Умови фінансування
спільних проектів визначаються для 
кожного проекту окремо шляхом 
взаємного підписання окремих договорів.
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3. КезропзіЬіІіІіез оГіНе Рагііез

Іп іЬе їгате^огк ої" соорегаїіоп їЬе 
РаПіез зЬаІІ Ье гезропзіЬІе Гог 
риЬІісаІіоп, соттегсіаі изе апсі 
ргоіесііоп оі' іпіеііесіиаі ргореНу. 
КезропзіЬіІіїіез оР іЬе РаПіез зЬаІІ Ье 
ехегсізесі іп ассогсіапсе \уііЬ іЬе Іашз 
апсі ге§и1аІіопз іп Гогсе оі'ЬоіЬ соипігіез, 
рго!есііп§ іНе іпіеііесшаї апсі іпсіизігіаі 
ргореПу.

4. Регіосі оГ Уа1іс1і4>7 апсі Ргосесіиге оГ іЬе 
А§геетепі

4.1 ТНе ргезепі А§геетеп1 зНаїї епіег іпіо 
Гогсе їгот іНе ііте  оГ зі§паШге іЬегеІо Ьу 
ЬоіЬ РаПіез апсі зНаїї Ье сопсіисіесі їог а 
регіосі оГ Гіує уеагз. ТЬе ргезепі 
А§геетепі із 5І£песі аз і \уо соріез оп 5 
(йує) ра§ез іп Сеог§іап, Шгаіпіап апсі 
Еп§1і$Ь. ВоіЬ соріез оГ їЬе А§геетепІ 
зНаїї Ье оГ ециаі уаіісіііу. ТНе А§геетепІ 
Наз Ьееп сієііуєгєсі аз опе сору Гог еасЬ 
РаПу. ТЬе Іегт оГ іНе А§геетепІ т а у  Ье 
ехіепсіесі, Іакіп§ іпіо ассоипі іНе 
соорегаїіоп гезиііз.

4.2 ТНе РаПіез зНаїї Ье епііііесі Ю 
іегтіпаїе іНе ргезепі Соорегаїіоп 
А§геетепІ, Ьу поііїїсаііоп Іо їЬе оіНег 
раПу іп \у гіііп §  іЬегеоґ поі Іезз іНап іЬгее 
топіНз іп асіуапсе.

4.3 Атепсітепіз, тосііГісаІіопз ог 
асісііііопз іо ІНе ргезепі А§геетепІ зНаїї Ье 
уаіісі ІГ сіга\уп ир іп \уіїііп§ апсі зі^песі Ьу 
ЬоіЬ РаПіез.

3. Обов’язки Сторін

У рамках співробітництва Сторони 
несуть відповідальність за публікацію, 
комерційне використання та захист 
інтелектуальної власності. Обов'язки 
Сторін здійснюватимуться відповідно до 
законів та норм, що діють в обох країнах, 
і які захищають інтелектуальну власність 
та авторські права.

4. Строк дії та процедури, передбачені 
Угодою

4.1 Ця Угода набуває чинності з моменту 
її підписання обома Сторонами та 
укладається на п'ять років. Ця Угода 
підписана у двох примірниках на 5 
(п’яти) сторінках грузинською, 
українською та англійською мовами. 
Обидві копії Угоди мають однакову 
силу. Угода надана в одному примірнику 
для кожної Сторони. Термін дії Угоди 
може бути продовжений з урахуванням 
результатів співпраці.

4.2 Сторони мають право припинити дію 
цієї Угоди про співробітництво шляхом 
письмового повідомлення іншої сторони 
не пізніше ніж за три місяці до цього.

4.3 Поправки, зміни або доповнення до 
цієї Угоди є дійсними, якщо вони 
укладені в письмовій формі та підписані 
обома Сторонами.
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*!)3(ЇГЗзз(о^)ф>з5оЬ збфз5о ЗзЬбЗф’соб 
2,56562,(6603’оозфзЬ <зсо6 Ь05доо(6'£)о^о
30005(63606 ф бб^ о^ збббф з, 653 ббЗ^іф’ЗЙіб 
00633800 865(63366 ЬзфЗзз (6̂ 2) ф> 3606
30(60063606 036(623(13350600306.
0300(6685300(623(̂ 0 3000563606 938006333590
360085 0б5бд0 (55233003636(2303 ^збофообооо 
22)6ф5 536006006 830063 865636 3000563606 
ф 5̂ зз&°Ь ф 5 ф 5бб22)(5’Збо6 Ззбооофоб 
8365636.

5 .2 . *6 з0оосг> 550600625(230 63(23933625(233606

2,566006303(23360656 0000000325(2385 865638
25&ф5 оЗоо^Ззфооб 005305600 2)33356580

Зоо^Зф о 35600606 ф 5 600683606 бобзф зооо.

5 .3 . ф535 ф 5 300603*2302)̂ )0, 600083(2303 ^0658(535563

5̂0<Ї!?̂ 03<̂ СЗСІГ>0 >̂0̂  З 'Х о^ о ^5б 8(оо9 ооб5, 
865633685 23^ф5 80052^356(06 3о 6 ф 53о(6о

800(235356533606 2,‘босо.

4.4 Тегтпз апсі сопсііііопз Гог іЬе 
регГогтапсе оГіпсітсІиаІ оЬІі^аііопз зЬаІІ 
Ье сіеіегтіпесі Ьу арргоргіаіе зерагаїе 
сопігасіз.

5. ОіЬег РгОУІ8ІОП8

5.1 ТЬе Рапіез зЬаІІ Ье геїеазесі Ггот ІіаЬіІііу Гог 
рагїїаі ог ГиІІ Гаііиге іо сотріу ^ЬЬ оЬ1і§аііоп5 
Іаісі боип іп іНе А§геетепІ, \\Ьеге іНіз із іНе 
гезиіі оГ іНе Гогсе та]еиге сігситзіапсез. Аз 
Гогсе таіеиге сігситзіапсез зЬаІІ Ье гесо§пІ2Є0 
іЬе сігситзіапсез агізіп§ Ьеуогкі сопігої апсі 
гезропзіЬіІііу оГ іЬе Рапіез, зисЬ аз паїигаї 
сіізазіегз, Яоосі, Гіге, еаПНчиакез, \\аг, зігікез 
апсі оіЬег сігситзіапсез Ьеуопб сопігої оГ іЬе 
Рапіез, аз и'еіі аз іЬе сіесізїопз оГ паїіопаї 
аиіКогіїіез ог зирегіог іпзіііиііопз ог асііоп, 
\\НісН ргесіисіез регГогтапсе оГіЬе ргоуізіопз оГ 
іЬе А^геетепі, іГ іЬезе сігситзіапсез Ьа\е 
огі§іпаіес1 4игіп§ уаіісіііу оГ іЬе А§геетепі, апсі 
іГ попе оГ іЬе Рагііез Ьаз ргесіісіесі апсі соиИ 
ргесіісі іНе оссиггепсе іНегеоГ. ТЬе іегт Гог 
регГогтапсе оГ іНе А§геетепі зНаїї Ье ехіепбесі 
Гог іНе Ііте оГ ргезепсе оГ Гогсе п^еиге 
сігситзіапсез, аз \\'е11 аз, ироп ипсіегзіапсііп§ 
ЬєПуєєп іЬе Рапіез, Гог іНе ііте  регіосі іЬаі 
\уои1сі аііоуу ГиІІ сотрііапсе \уііН іЬе оЬ1і§аІіопз 
Іаісі сіо\уп іп ІНе А§геетепі. ТЬе Рапу, \\'ЬісЬ 
сотрііапсе \уііЬ оЬ1і§аііопз Іаісі сіоип іп іЬе 
А§геетепі із ргеуепіесі Ьу Гогсе таіеиге, аз 
зооп аз роззіЬІе зЬаІІ поііГу іЬе оіЬег Рапу оГіЬе 
Ье§іппіп§ апсі сеззаііоп оГіЬіз регіосі.

5.2 Оигіп§ ітріетепіаііоп оГ іЬе ргезепі 
Соорегаїіоп А^геетепі еасЬ оГ іЬе Рагііез 
зЬаІІ асі іп ассогсіапсе \уііЬ іЬе 1а\уз апсі 
ге§и1аііопз іп Гогсе іп іЬеіг соипігу.

5.3 Оізриіез апсі сопЯісІз агізіп§ сіие 1о 
іЬе ргезепі А§геетепІ, іЬе Рагііез зЬаІІ 
гєзоіує  уіа сіігесі пе§оІіаііопз.

4.4 Умови виконання окремих 
зобов'язань визначаються відповідними 
окремими договорами.

5. Інші положення

5.1 Сторони звільняються від відповідальності за 
часткове або повне невиконання зобов'язань, 
передбачених Угодою, якщо це є наслідком 
обставин непереборної сили. Форс-мажорними 
обставинами визнаються обставини. що 
виникають поза контролем та відповідальністю 
Сторін, такі як стихійні лиха, повені, пожежі, 
землетруси, війна, страйки та інші обставини, що 
не залежать від Сторони, а також рішення 
національних органів влади тих вищих інституцій 
або дії, що виключають виконання положень 
Угоди, якщо ці обставини виникли під час дії 
Угоди, і якщо жодна із Сторін не передбачила і не 
могла передбачити їх виникнення. Строк 
виконання Угоди продовжується на час наявності 
обставин непереборної сили, а також, за умови 
домовленості між Сторонами, на той період часу, 
який дозволить повністю виконати зобов'язання, 
встановлені Угодою. Сторона, якій виконати 
зобов'язання, передбачені Угодою, перешкоджає 
форс-мажорна обставина, якомога швидше 
повідомляє іншу Сторону про початок та 
припинення цього періоду.

5.2 Під час імплементації цієї Угоди про 
співробітництво кожна зі Сторін діятиме 
відповідно до законів та норм, що діють у їхніх 
країнах.

5.3 Суперечки та конфлікти, що виникають 
унаслідок цієї Угоди, Сторони вирішують 
шляхом прямих перемов.
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