
)/TOJIA

rpo rocnoAapcbl(y, loproBy'r'a Hayr(or3o-Texui.ruy cninnpaqro uirrc naicronr
Hosoeo,r u II cb I( (VrcpaiHa) r'a Xpy6€u orlcb Ki nr uo eiroru (Piv lIocno.n ura

.flonrcrrca)

Micro Hoeoeo.,lulrcrx Boruncr,xoi o6racri (Vr<paiua), [peAcraBnesuft n oco6i Bir<ropa
CanoxcHixoea -* foroeu Micrxoro Buxouasqoro Kovirery i Bixropa Poxenrcxa - flepuroro
3acrynuura foroeu Mictxoro Buxouae.roro Konrirery ra Xpy6euroeclxufi noeir
Jlrc6niucslcoro BoeByAcrBa (Piu llocnorprra flolrcrxa) , npe4craueuufi n oco6i lOse$a
Kyponarna - Xpy6eruoBcbKoro Crapocrn i Angxel Fap.ryra - lo.rroeu paau Xpy6eruoscrxoro
floniry. s lantHifituoMv Hzr3aBaruMyrr>cs. Cropouanau, HaAaroqu Benr4Koro 3Har{eHHr B
:uiuHeui. po:lruHpetti ra po3Bi4rK)' roproBo -erouorrri,{Hl.{x. HayKoeo- rexui,runx iKynbrypHHX
crocyuxin lti>r n,licrov FIoeoeolaHcbKoM Bo:rnucr,xoi o6nacri (YrpaiHa) i Xpy6euoecsxiM
uonirov Jko6,rirlcrr<oro BoeByAcrna (Piu Ilocrornra llontcrxa), 6epyvrE ni4 ynary Ba€MHy
:aqixaereHHicrl s nor;rn6leni, :lriqueHi Ta po3nrr4peui rocno4apcrxoi (ercoHol,ri.iHoi), rexniuuoi
i xy,rrrypnoi cuinnpaqi, tcepyro.u4cb rlprrHuurraM.Lr pinuonpan"q i s3aeMnoi xopncri CropoHra
BcraHoBr{Jrn ( 4ouonuwrcx) npo HacrynHe:

Cr.1

3riaHo s cnoi\,{u Mo)ItJlpIBocrxlru Xpy6eruoecbnifi nonir i vricro HonoeoruHcrr 6y.uyrt
po3BraBarr4 cnienpaurc n cli4yro.lux Ha[prMKax:

Cili,rrnoi po:po6xrz i nnpona4xteHHr [poeKrie npu Br4Kopr{craHi sacoOie enponeficrxoro
Corosy, lepx<aenoro E"K)grtery lio,ruui i inursx SiHauconnx opraHi:aqifi i ycraHon;

- Cni:mHi iHiqiarrTel.i e cQepax: Kynbrypu. HayKr4 ra oceiru. oxoponrr 34opoe".8, $i:auuoi
KynbrypH, cnopry ra rypH3My;

- Cninnpaut, HanpaB,reHa AJ,-II noKpauleHHr AocrynHocri i qxocri cycninruoi(rponaaacrxoi)i
rocnoAapcbrcoi iH$pacrpyt(rypr{ 3 HarI4cKoNI Ha rparrcnoprHy ra eueprerr4rrHy
iHSpacrpyxrypy, noricra.{Hi cI4creMH, 6e:nexy rpaHcrropry ra BoAorrocrarraHH.s;

- Oxopona I{arypanbHoro Aoexirr-q s o6ox cropiH KopAoHy (iunecruqii n iu$pacrpyKrypy
oxopoHl4 Aoexil,u, 3BanliilI cuitr-4, o6,r'rilr Aoceiloxa i cnilrui aii n c$epax nigHonlroBaJrr,Hr4x
A)Iiepen Harypanblloi eueprii, noHiroponaHH{ craHy Harypanr,Horo cepeAonurqa(4onrcinnx);

- MoHiropoBanHs crauy Harypanluofo cepeAoeurqa(4oer<ir:ix) ra ni4niuanHs rpr.rBorr4 rrpo
cranr4 oco6ilasoro 3afpoiKeHHs Ans nro.4efi i rnapuH;

- lli4rpaMKa po3Br4rry i cninnpaui rocnolapcbKux cy6"exrin;
- Cni:rcui aii, qKi MaIorL Ha rteri nponaoqiro rparleBnauryBaHHs i nporn4iro 6e:po6irto;
- Po:earox cninnpaui r,rirx MicqeenNara opraHaN4u.caMoBpyr{yBar{rrs;

- fliarpunrxa crrirrrpaui 3 no3aypenoBr4MH oprarritauirnau:

- Ililrunaxa ineecruqii.r : o6clryr rypvcrr4unof iuQpacrpjvKrypr{. arporypr43My ra rypr4crr{rrHr{x
noOnyf;

- Cni:rtsi iniuiaruepr n crpepi nponrouii(po3noBcroA)Kennr irr$oppMarlii) periouin.
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Cr.2

croponra qiei Yroau 6esnepepnuo 6yayrr o6NriHrcearucrr 6ixry.ruuu iusovraqirvru,
rxi seo6xiaHi lo nilnoeirHoi pea,ri:aqii lauoi yro4u.

B nana4xy Br{HraKHeHHs rpyA'oulin cropourz 6yayru ix po:e"x:ynarz
a4vriuicrparHBHo, :riAuo 3 3aKoHoM i raxo>r< iHrui npo6JreMn, -sxi erlHuxarr4Myrb. [u1sxoM
e$ercrunHoi cninnpaui.

Cr.3

Pearisauis nocraHoBl4lauoi YroAu ne 6y,ue rop).ruyBaru cynepeuirery o6ox xpaini oprauin BJIaAI4, tK TaKox HopM Br43HarreHr,rx 3aKoHoM, xxi iculrori e xoNHifi ,4"p*uu.

Cr.4

B eunagry seo6xiAHocri Croponu 6yayrc BrzKoHyBarr4 ABoxcropoHui rcoHcynrraqiii neperonopu 3 nI'ITaHb, lxi ni4uocxmcs Br.rKoHaHHs yMoB AaHoi Yroara ra yKnaAeHr,rx Ha
ni4crani Aairoi YroAu inuuax yroA, nporpar'rie i npoexrin npo cnienpaqio.

Cr.5

{aua Vro4a yKnaAeHa na ueo6vexeuufr .rac i nxogurb B )Krzrrr eiA lHs iT nianucanils
o6oiraa Croponalru.

Vro,4a Brparlae cBoro ropLIAI4uHy cnry nicrx [recrtr Nricsuin niA Aaua orpuMaHHs
noni.{olrleHH.fl B nricsuonifi Qopui npo uarvripeHur posipnasus cuinnpaqi, xxa-6yAe ua,uicraHa
ognielo:i Cropirl.

B nuna4xy po:ipnaunx Aasoi Yro4u, if nocrariosu 6y4yrr aificri 4ra ncix inurux yro4,
nporpanin i npoexrin ta 3o6oB"n3alb, sxi eunr,rxJra Ha uporr:i 4ii npe4rr,rersoi yroAn i ue 6ynn
saxoHaHi Ao qacy ii'po:ipeaHnr.

Vroay YKraAeHo ts ABox oAriHaKoBo
i nonrcrxift uoni, a slaic'r rux Yror nlae

Cr.6

3ByqailIHX eK3eMnn.flpax, xoxsufi ua yxpaiucrxifi
oAaHaKoBy ropr4AHqHy cnny.

flilnnur Cropin:
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UMOWA

O wsp6lpracy transgranicznej zawarta pomipdzy Miastem Nowowolyfisk
obwodu wolyfiskiego (Ukraina) oraz powiatem hrubieszowskim

woj ew6d ztw a lu belskiego
(Rzeczpospolita Polska)

Miasto Nowowolyrisk obwodu wolyfiskiego (Ukraina) reprezentowane przez
Wiktora Sapo2nikowa - Przewodniczqcego Miejskiego Kornitetu Wykonawczego i
Wiktora Ro2eluha - Pierwszego ZastEpcp Przewodnicz4cego Miejskiego Komitetu
Wykonawczego oraz Powiat Hrr,rbieszowski wojewodztwa lubelskiego
(Rzeczpospolita Polska) reprezentowany przez J(tzefa Kuropatwg - Starostg

Hrubieszowskiego i Andrzeja Barczuka - Przewodnicz4cego Rady Powiatu w
Hrubieszowie - dalej zwane stronami nadaj4c wielkiego znaczenia poszerzeniu,

wzmacnianiu i rozwoju kontakt6w handlowo ekonomicznych, naukowo-
technicznych i kulturalnych pomigdzy Miastem Nowowolyrisk obwodu wolyriskiego
(Ukraina) i Powiatem Hrubieszowskim wojew6dztwa lubelskiego (Rzeczpospolita
Polska), bior4c pod uwagg wzajemne zainteresowanie w pogtEbianiu, wzmacnianiu
oraz rozszerzeniu wsp6lpracy gospodarczej technicznej i kulturalnej, kieruj4c sig

wzajemnymi zasadarni r6wnouprawnienia i wzajemnej korzySci strony ustalily co

nastgpuje:

Art. I

Zgodnie ze swoimi mozliwoSciami Powiat Hrubieszowski i Miasto Nowowolyfsk
bgd4 rozrvija6 wspolpracQ w nastgpuj4cych kierunkach:

' Wsp6lne opracowywanie i wdralanie projektow przy wykorzystaniu Srodk6w

Unii Europejskiej, Budzetu Pat'rstwa Polskiego i innych organizacji i instytuoji
finansuj4cych

. Wspolne inicjatywy w sferach: kultury, edukacji i oSwiaty, ochrony zdrowia,
kultury frzycznej, sportu i turystyki,

' Wsp6ipraca zmrerzaJqca do poprawy dostgpnoSci i jakoSci infrastruktury
spolecznej
i gospodarczej. z naciskiem na infrastrukturE transportu, energetyki, systemy

logistyczne, bezpieczefistwo transportu oraz zaopatrzente w wodg,
. Ochrona Srodowiska naturalnego po obu stronach granicy (inwestycje rv

infrastrukturE clchrony Srodowisiia naturalnego: zarzqdzanie zasobami

woinymi. skladon'anie odpadclw, wymiana doSwiadczeri i wspolne dzialamatv
obszalach odnau'ialnycl-r Lrodel energii naturalnej, monitorowanie stanu

srodowisl. a natrrralnego ).



' Monitorowanie stanu Srodowiska naturalnego oraz alarmowanie o stanach
szczeg6lnego zagroZenia dla ludzi i zwierzqt,

. Wspieranie wsp6lpracy i rozwoju podmiotow gospodarczych,

' Wsp6lne dzialania rnaj4ce na celu prornocjE zatrudnienia i przecrwdzialanie
bezrobociu.

. Rozw6j wsp6lpracy pomigdzy samorz4dami lokalnymi,

. Wspieranie wsp6lpr acy or ganizacji p ozarzqdowych,

' Wspieranie inwestycji z zakresu infrastruktury turystycznej, agroturystycznej
oraz uslug turystycznych,

' Wsp6lne inicjatywy w zakresie promocji region6w.

Art.2

Strony umowy na bielqco bgd4 wyrnieniac siE informacjami niezbEdnymi do
wiaSciwej realizacjr umowy.

w razie wyst4pienia trudnosci Strony umowy bEdq rozwiqzywa(
administracyjne, prawne i inne wynikle problerny w drodze efektywnej wspolpracy.

, Art.3

Realizacja postanowief, niniejszej umowy nie bEdzie naruszat suwerennoSci
kraj6w i organ6w wladzy ani norm prawnych obowi4zuj4cych w kazdym z paristw.

Art.4

W razie koniecznoSci Strony przeprowadzaja, dwustronne konsultacje
i rokowania w kwestiach dotycz4cych wykonania warunk6w niniejszej Umowy oraz
zawartych na jej podstawie innych umow, prograrn6w i projektow o wsp6lpracy.

Art.5

Niniejsza umowa sporzqdzona jest na okres bezterminowy i wchodzi w hycie
z dniem jej podpisania przez obie Strony.

Umowa traci waznoS6 po uplywie szeSciu miesiEcy od daty otrzymania
pisernnego zawiadomienia o zamiarze rezygnacji ze wsp6lpracy nadeslanego przez
jedn4 za Stron.

W przypadku zaprzestania dzialania niniejszej umowy, jej postanowienia bpdq
nadal aktualne do wszystkich um6w, program6w i projekt6w oraz zobowiqzaf, kt6re

i powstaly w ci4gu dzialania przedmiotowej umowy i nie byly zrealizowane do czasu jej
rozwrqzanra.



Art.7

UmowE sporz4dzono w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach, kuizdy

w jqzykach ukrairiskim i polskim,przy czym obydwa teksty posiadajqjednakowa moc

prawn4.
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