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yKJIaIeHLrfi rraix Irticrou Hosoerr,rncbKoM, Boluncmoi o6lacri, Yrcpaina, a
oco6i Birropa CanoxcniKoBa uicsxoro ronoBr{ HonorosrrrHcbKoro
uicrHruroHKoMy i Bo.noAnMl{pa Poxce.nrorca - repuroro 3acryrrHr,rKa roJroBH
HosososJluHcbKoro MicrrsuroHKoMy, ra uicrorvr fpy6eruoB, B oco6i loreea
KypynarBr - crapocrl,I fpy6emoBcbKoro noriry ra ElnapAa 3arorn - roJroBr.r
acoqiaqii fnainu fpy6eruoBcbKoro noniry, npo npr{KopAouHe cuiapo6irnurlrBo
cropiu - fracHI{IIb AoroBopy - B paMKix rraixnapo4Hoi uporparrau "enpoperion
Eyr"

Ilaparpag 1

V'{acHEr}r AoroBopy, uicnx [poBeAeHax [olepegnix [eperoBopia, 6avarr
HaraJIbHy norpe6y yKJIa.{aHHt qiei yro4r{ 3 Meroro KoopA}rHarlii ra roHrlenrpaqii
3ycanb: QiHanconlD(, Texuorori.Iuux, [paKTr{rrHprx Ha cnopyAx(eHHr BaHTaxHoro
aBronepexoAy Kpevin (Yrqaina, BonuHr) - Kpulon (flonrqa, 3auocrr).

flaparpa$ 2
3 Merorc peani:aqii qsoro AoroBopy cropoHr4 yrBoprcrorb .re\aarpr.{Hi

po6o'ri rpynu, sri [portroM l,ricsqx npegcraBJr{rorb f{acHr.rKaM AoroBopy
KoHi(perHi npouo:llqii upo cninpo6irHHr{TBo B KoHKperHr/rx HaupsMKax.

Cropouu :o6on'x:yromcs nl4firu 3 npono:uqiero qoAo crBopeHHr [epexogy
Ao roris BoeBoAcrna (nonrcbKa cropoua) ra o6l4epxa4rraiHicrpauii (yxpaiscrrca
cropoHa) ra ypx4in Pecny6nixu Ilolruri ra YxpaiHia.

IlaparpaQ 3

[oronip yKJraAa€rbct Ha Heo6uexensit repuiu, sci :rvriHu Io Hboro Moxryrb
6yru sHeceHi 3a 3roAoro cropin.

IlaparpaQ 4

{oronip ui4nucaunir n 4 uprauipHuKax - no ABa Artr Ko)KHoi c'roponu, :
qKlrx no oAHoMy - Ha AepxaBHHX MoBax cropin.
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U MOWA

sporzedzona pomigdzy Miastem Nowowo\msk obwodu wo\mskiego,
Ukraina- reprezentowanyrn przez osob€ \iliktora Sapoinikowa
Przewodnicz4cego Miejskiego Komitetu Wykonawczego i Wolodymyra
Roieluka - Pierwszego 7,ast€pcy Przewodnicz4cego Miejskiego Komitetu
Wykonawczego a Miastem Fkubiesz6w - reprezentowanym przez osobg
Jfizefa Kuropatwy - Starosty Powiatu Fkubieszowskiego oraz Edwarda
Zalagp - Przewodnicz4cego Stowarzyszenia Grnin Powiatu Fhubieszowskiego
o pr4lgranicznej wspolpracy stron, uczestnik6w niniejszej umowy w ramach
migdzynarodowego programu "Euroregion Bug".

Strony niniejszej umowy po przeprowadzeniu wstgpnych rozmow widz4
piln4 potrzebg niezwlocznego jej podpisania w celu koordynacji i koncentracji
wysilkou' dotycz4cych pozyskania Srodk6w, technologii i wiedzy na
inwestycj e zwiryane z wybudowaniem przejScia drogowego Krecziw (Wotyri.
Ukraina) - Krylow (Polska, Zamo(;t) dla sarnochodow cigzarowych.
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W celu realizacji niniejszej umowy shony stworz4 robocze grupy, ktore
w ci4gu rniesi4ca przedstawi4 strbnom szczeg6lowe propozycje dotycz4ce
wspotpracy w przedrniotowych kierunkach.

Strony zobowiq,zujq sip wyst4pii z propozycje do Wojewody (strona
polska) i Prezesa Obwodowej Adrninistracji Pat'rstworvej (strona ukrait'rska)
oraz rzqdu Przeczypospolitej Polskiej i Ukrainy odnoSnie celowoSci budowy
przejScia.

$3

Umowa jest sporz4dzona na czas nieokreSlony. Wszystkie zmian-v
dotycz4ce niniejszej umowy rvinny byc wnoszone za zgod4obu stron.

|'liejsza ulnowa zostala sporz4dzona w czerech jenobrzrni4cl'cii
egzetnplatzaclt, po dwa dla kazdej ze stron ',,v jqzllku polskirr i ukraifiskinr
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