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громадська органiзацiя <мiжЕародflа фундацiя науковцiв та освiтяно, в особi

голови правлiння олега Володимировича Батюка, дiючого на пiдставi Статуry, та Товариство

з

обмех<еною вiдповiдальнiстю
"НдУКоВI пуБлIКДItIi" ("SCIENTIFIC
PUBLIсATIONS" LLC), в особi директора fIилипенко Максима Сергiйовича, дiючого на

пiдставi Стаryry, (даrri - ,,Сторониrr) прагнуrи розвивати сгriвробiтництво
у дослiдницькiй i
ЕIауково-навчальнiй дiяльностi' у сферi HaykoMeTpii й науки, з метою спiвпрацi в галузi
освiти
й науковИх дослiдхtень, сприяНня збiльшенню кiльКостi та якостi наукових публiкацiй,
ixKboMy розмiщенню у МiжнародЕих Irаукометричних базах даних, домовились про наступЕе:

Стаття 1
Сторони спiвпрацюватим}ть у галузi освiти, Еауки, HayKoMeTpii й наукових
дослiджень,
дотримуючись принципiв паритетностi й взаемноi вигоди, вiдповiдно до чиЕного
законодавства Украiни.
Стаття 2
Сторони IюзвиватЕмугь спiвробiтництво в гаrryзi освiти, Еауки, HayKoMeTpiT
дослiджень за такими напрямками:

о
,

о

i

наукових

спiвпраця у сферi освiти, науки, HayKoMeTpii й наукових дослiджень;
iнформацiйне та органiзацiйне забеапечення заходiв, що гIроводяться Сторонами,
пiдцrимка ikHboi пiдготовки та проведенЕя;
iнформацiйно-конryльтацiйне спiвробiтництво з питань створення (написання)
Еаукових Робiт, статtй та iхнього розмiщення у Мiх<народних наукометричних базах
даних.

Стаття 3
Спiвпраця мiж Сторонами у сферi освiти, науки, HayKoMeTpii й наукових
дослiдх<ень

здiйснюватиметъся шляхом:

о
о
о
о

.

обмiну iнформацiею про HayKoBi проекти;
спiльну органiзацiю та проведеЕня наукових ceMiHapiB, конференцiй та вебiнарiв;
обмiну iнформацiею та науковими докумеýтами;
органiаацii наукових програм та Kд>ciB, що матимуть обопiльну зацiкавленiсть;
засЕIуваIIня сайтiв, проектiв, наукових центрiв тощо.
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Стаrгя 4
Сторони сприятимуть спiльним прямим зв'язкам. Задля досягненЕя цiеi мети Сторони
ЗдiЙснюватимуть обмiн контактами cBoix представникiв (довiрених oci6) для визначення та
подальшоi реалiзацii напрямiв спiвробiтництва.

Стаття 5
Змiни i доповвення до цього Меморандуму вносяться за взаемною письмовою згодою
CTopiH та оформлюються протоколами, що становитим}ть невiд'емну частину цього
Меморандуму.

Стаття 6
заетосувакIrя подох(еЕь цъого Меморандуму

Bci Спори щодо тJýrмачеЕЕя або

вирiшуватим}тъся шляхом консультацiй та переговорiв мiл< Сторонами.

Стаття 7
Меморандум набирае чинностi з дати його пiдписаЕIIя i буде чиЕним прOтягом одЕого
року з момеЕту його пiдписrtнЕя Стороналли
Стрк дii Меморандуму автоматичЕо гrtrюдовжуеься, якщо одка Сторона еа 30 (тридцять)
КаJIеНДаРних днiв не повiдомить iншу Стороку про евiЙ KaMip припиЕити дiю Меморандуму.
КОЖНа СТорона у будь-який час може припиЕити дiю Меморандуму шляхом надання
За 30 (тридцять) календарних днiв iншiй CTopoBi вiдповiдного письмового повiдомлеЕня.
ýавиЙ Меморавдулw визначае наlrрями спiвпрацi та не створюе для CTopiH будь-яких
юридичЕIlIх наслiдкiв.
ýанкЙ Меморандум пiдписаний у м. Киевi ..25о червня 2021року, у двох trримiрниках
ýо одЕому для KolKHoT iз CTopiK.
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