
Договір про співпрацю 
№ ? t

м. Збараж « 3 2» грузил 2021 р.
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З метою розвитку творчої та науково-практичної співпраці Національний 
заповідник «Замки Тернопілля» (далі - Заповідник) в особі генерального 
директора Маціпури Анатолія Вікторовича, діючого на підставі Положення з 
одного боку та 1 алицьким коледжем імені В’ячеслава Чорновола (далі - Коледж), 
в особі директора Баб’юк Марії Петрівни з другого боку, далі разом іменуються 
Сторони, уклали цей Договір про наступне:ї>

1. Національний заповідник «Замки Тернопілля» бере на себе зобов’язання:
• залучати викладачів та студентів коледжу до проведення спільної науково- 

пошукової роботи;
® забезпечувати пільгове екскурсійне обслуговування організованих, 

студентських та викладацьких туристичних груп Коледжу;
« гарантувати доступ студентам та викладачам Коледжу до науково- 

методичних матеріалів та інформаційних джерел, якими володіє НЗ «Замки 
Тернопілля», необхідних для здійснення науково-дослідницької роботи;

• надавати в оренду на пільгових умовах приміщення органного залу, 
замкового палацу для проведення конференцій-, форумів, виставок та 
пленерів,

2. Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола бере на себе зобов’язання:
• залучати студентів Коледжу до проходження мистецьких пленерів, виконання 

дипломних робіт на базі НЗ «Замки Тернопілля», екологічних акцій на 
території Теребовлянського відділу НЗ «Замки Тернопілля»;

• залучати наукових співробітників НЗ «Замки Тернопілля» до участі у 
науково-практичних конференціях, форумах та семінарах у сфері мистецтва 
та культурної спадщини;

• залучати НЗ «Замки Тернопілля» до участі в міжнародних та регіональних 
виставках, мистецьких заходах та вернісажах.

3. Сторони беруть на себе взаємні зобов'язання по співпраці та обміну з таких 
напрямків: науково-практичної, освітньо-пізнавальної, краєзнавчої, історико- 
патріотичної, культурно-мистецької діяльності з перспективою використання 
отриманих результатів у проектах, наукових семінарах і конференціях, 
навчальному процесі, а також публікації наукових матеріалів, статей, монографій 
тощо.



4. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою 
Сторін шляхом укладення додаткових угод.

5. Цей Договір вступає в дію з дати його укладення і діє до «31» грудня 2021 р.
6. У випадку якщо жодна із сторін не повідомить іншу про розірвання 

договору за місяць до кінця строку його дії, Договір вважається таким, що 
продовжений на такий же строк.

7. Даний Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має рівну силу.

Юридичні адреси Сторін:

Національний заповідник 
"Замки Тернопілля"
47302, вул. Б. Хмельницького, 6, 
м. Збараж, Тернопільська обл.
Тел/факс 8 (03550), 2-34-49, 2-23-12, 
2-42-47.

Галицький коледж імені В’ячеслава
Чорновола:
46001, вул. Б. Хмельницького, 15 
м. Тернопіль, Тернопільська обл.
Тел/факс P1STJLS 3 6 Ч 9________

Підписи Сторін

Національний заповідник 
"Замки Тернопілля":

Генеральний директор
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Галицький коледж імені В’ячеслава 
Чорновола:

Директор Галицького коледжу 
імені В’ячеслава Чорновола
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