РАКТИЕК5НІР А ^ СООРЕКАТIОN
АСКЕЕМЕЇЧГТ

ДОГОВІР ПРО ПАРТНЕРСТВО І
СПІВРОБІТНИЦТВО

«2 £ >
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202 Ор.

Польська фундація «Інститут Міжнародного
Академічного та Наукового Співробітництва», в
особі Голови Правління Івана Гаврилюка, що діє на
підставі Статуту (надалі - «ІМАНС») з однієї
сторону, та
^
г
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РоїізЬ Роипсіаііоп "Іпвіііиіе о£ Іпіегпаііопаї
АсасІетіс апсі 5сіепіі£іс Соорегаііоп", гергезепіесі
Ьу ТНЕ Неасі о£ іЬе Мапа§етепІ: Воагсі Іуап
Саугуїіик, ас£іп§ ипсіег іЬе Агіїсіез о£ Аззосіаііоп
(ЬегеіпаЙег - "ІІА5С") оп ІЇіе опе ЬапсІ,
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(надалі - «Партнер») з іншої сторони,
разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо
- Сторона, уклавши цей Договір, домовились про
наступне:

(ЬегеіпаЙег - "Рагіпег") оп іЬе оОіег ЬапсІ,
і:о£еі:Ьег ЬегеіпаІЇег ге£еггесІ 1:о аз ІЇіе Рагіїіез апсІ
іпсііуісіиаііу - Рагіу \уЬі1є \уєгє епіегіп£ іпіо НтІ5
А§геетепі:, Ьауе а§геес! аз £о11о\уз:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом даного Договору є партнерство
та співробітництво між Сторонами в напрямках,
що визначаються умовами цього Договору та
Додатками до Договору, зокрема, але не
обмежуючись наступним:
(1) сприяння розвитку потенціалу та
підвищення академічної мобільності
науковців,
молодих
спеціалістів,
фахівців та професіоналів з України та
інших
країн
світу
на
арені
міжнародної освіти,
(2) впровадження новітніх технологій та
інновацій, а також
(3)
експертне
та
консалтингове
забезпечення розвитку українського
суспільства та міжнародної спільноти,
що здійснюється Сторонами як окремо
одна від одної, так і спільно.
2. СФЕРИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОГОВОРУ
Співпраця між Сторонами буде здійснюватися,
зокрема, але не виключно, в наступних сферах:
(1) активізація безпосередньої співпраці
між ІМАНСом та Партнером щодо
обміну
інформацією,
організацією
освітніх, навчальних заходів, семінарів,
конференцій, практик, стажувань тощо;
(2) сприяння
усуненню
правових та
організаційних
перешкод
щодо

1. 5Ш1ЕСТ ОР ТНІ5 АСКЕЕМЕЇМТ
5іпсе іЬе епігу іпіо £огсе о£ іЬіз А^геетепї
Рагііез Ьауе Ьесоте поп-ргоШ Рагіпегз апсі зЬаІІ
ітріетепі: тиЬіаІ ехсЬап§е о£ іп£огтаІ:іоп апсі
асїіуіїіез аітесі аі::
(1) £асі1іїаі:іоп о£ іЬе сарасіїу сіеуеіортепі: апсі
рготоііоп о£ іЬе асасіетіс тоЬіШу о£
гезеагсЬегз, уоип§ зресіаіізіз, ехрегіз апсі
рґо£е8зіопа1з £гот ІІкгаіпе апсі оіЬег
соипІгіе8 іп іЬе агепа о£ іпіегпаїіопаї
есіисаііоп;
(2) іпігосіисііоп о£ пе\у ІесЬпо1о§іе8 апсі
іппоуаііоп8, аз луєіі а8
(3) ехрегі апсі сопзиШп§ ргоуізіоп о£ іЬе
сіеуеіортепі: о£ ІІкгаіпіап зосіеіу апсі
іпіегпаїіопаї сотти пііу, саггіесі оиі Ьу £Ье
Рагііез зерагаіеіу £гот еасЬ оіЬег апсі/ог
іо§е£Ьег.
2. 5РНЕКЕ5 ОР СОГчГТКАСТ КЕАІЛ2АТЮН
СоорегаНоп ЬеНуееп іЬе Рагііез шііі Ье саггіесі
оиі:, іп рагіісиїаг, ЬиІ: поі ехсіизіуеіу, іп іЬе
£о11о\\ап§ агеаз:
(1) геуіЬаІігаЬоп о^ сіігесі соорегаЬоп Ьеішееп
ІІА5С апсі РагЬпег сопсегпіп^ іп/огтаііоп
зЬагіп§, ог^апігаЬоп о£ есіисаЬопаї апсі
з їйсіу
єуєпіз,
зетіпагз,
со.піегепсез,
ргасіісез, £гаіпіп§5, іпІегпзЬірз еіс.
(2) £асі1іїа(іоп о£ іЬе гетоуаі о£ Іе^аі апсі
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підвищення академічної мобільності
науковців,
молодих
спеціалістів,
фахівців та професіоналів з різних
країн світу на арені міжнародної освіти;
(3) перешкоджання будь-яким формам
дискримінації
та
нетерпимості
в
освітній, академічній та науковій сфері
та в сфері розвитку підприємництва;
(4) популяризація освіти впродовж всього
життя, інтернаціоналізації освіти та
обміну
досвідом,
підвищення
кваліфікації та провадження інновацій;
(5) сприяння
в
об'єднанні
зусиль
державних органів управління всіх
рівнів, організацій науково-технічної
сфери та підприємницького сектора з
метою
інтернаціоналізації
освіти,
залучення інвестицій, стимулювання та
використання досягнень науки, а також
впровадження нових технологій для
реалізації проектів та заходів для
розвитку економіки, соціальної та
громадської інфраструктури регіонів,
окремих громад чи підприємств.
3. ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДОГОВОРУ
Реалізація зазначених в п. 1 цього Договору
цілей та співпраця в сферах, зазначених в п. 2 цього
Договору буде здійснюватися в формі:
(1) безпосередньої співпраці та обміну
інформацією як між ІМАНСом та
Партнером, так і з органами влади,
міжнародними
міжурядовими
організаціями,
некомерційними
громадськими
організаціями,
юридичними та фізичними особами з
метою реалізації цілей, визначених в п.
1, 2 цього Договору;
(2) реалізації
інформаційних,
освітніх
заходів
та
проектів,
надання
консультацій, а також організація
навчань, шкіл, конференцій, семінарів,
форумів,
конкурсів
з
метою
популяризації
вищої
освіти,
професійного навчання, підвищення
кваліфікації та освіти впродовж всього
життя;
(3) сприяння та забезпечення здійснення
внутрішньонаціональних
та
міжнародних молодіжних обмінів;
(4) участь в розробці та реалізації проектів,
спрямованих
на
підвищення
академічної мобільності
науковців,
молодих
спеціалістів,
фахівців та

ог^апігайопаї Ьаггіегз £о іпсгеазіп§ о£ іИе
асасіетіс тоЬіІііу о£ гезеагсЬегз, уоип§
зресіаіізіз, ехрегіз апсі рго£еззіопаІ5 £гот
агоипсі іЬе шогісі іп іЬе агепа о£
іпіегпаіїопаї есіисаіїоп;
(3) ргеуепііоп о£ аіі £огтз о£ сіізсгітіпаіїоп апсі
іпіоіегапсе іп есІисаііопаї, асасіетіс апсі
зсіепййс зрЬеге апсі зрЬеге р£ Ьизіпезз
сіеуеіортепі;
(4) рориіагігаііоп
о£ 1і£е1оп§ есіисаїіоп,
іпіегпаііопаїігаіїоп
о£ есіисаііоп
апсі
ехрегіепсе
ехсЬап§е,
і:гаіпіп£
апсі
ітріетепіайоп о£ іппоуаііопз;
(5) £асі1іїаііоп іп соорегаііоп шіїЬ (а) §оуегптепі:
аиІЇїогШез а і: аіі ієуєіз, (Ь) ог^апігаіїопз аі
зсіепШіс апсі ІесЬпісаІ агеаз апсі (с) Ьизіпезз
зесіюг аітіп £ аі
іпіегпаііопаїігаііоп о£
есіисаііоп, аіігасІіп§ іпуезітепі:, рготойоп
апсі изе о£ зсіепсе апсі ітріетепіаііоп о£
пе^ іесЬпо1о§іез £ог іЬе геаіігайоп о£
рго]есіз апсі єуєпіз £ог есопотіс, зосіаі
сіеуеіортепі, сіеуеіортепі о£ со тти п ііу
іп£газі:гисШге
о£
ге§іопз,
іпсііуісіиаі
соттипШ ез ог епйііез.

3.
РОКМ ОР СОИТКАСТ КЕАигАТЮ И
Ітріетепіайоп о£ іЬе о^ єсНуєз сіеіегтіпесі
аЬоуе іп р. 1 о£ ІЇііз А^геетепІ: апсі соорегаНоп іп
іНе агеаз ге£еггес1 іо іп р. 2 о£ іЬіз А^геетепі \уі11 Ье
саггіесі оиі іп іЬе £огт о£:
(1) сіігесі: соорегаііоп апсі ехсЬап§е о£
іп£огтаі:іоп ЬоіЬ ЬеЬуееп апсі ІІА5С апсі
Рагіпег апсі ^і£Ь аійЬогШез, іпіегпаіїопаї
£ОУегптепіа1 ог^апігайопз, поп-рго£іі
сіуіі
ог^апігайопз, согрогаііопз апсі
іпсііуісіиаіз іо ітріетепі: їЬе оЬієсііуєз зеі:
оиі: іп рага§гарЬ. 1 апсі 2 о£ ГЇііз
А§геетепї;
(2) геаіігаііоп о£ іп£огта1:іопа1, есіисайопаї
єуєпіб апсі ргоіесіз,
асіуізіп^ апсі
ог§апІ2Іп§ ігаіпіп§, зсЬооіз, соп£егепсез,
зетіпагз, £огитз, сопіезіз іо рготоіе
Ні§Ьег есіисаіїоп, уосаіїопаї есіисаіїоп,
ігаіпіп§ апсі 1і£е1оп§ есіисаііоп;
(3) рготоіїоп апсі епзигіп§ і;Ье ітріетепіаііоп
паііопаї
апсі
іпіегпаЬопаї
уоиїН
ехсЬап§ез;
(4)

рагЬсіраНоп іп іЬе сіеуеіортепі: апсі
ітріетепїаіїоп о£ ргоіесіз аітесі а І
іпсгеазіп§
асасіетіс
тоЬіІііу
о£
гезеагсЬегз, уоип§ зресіаіізіз, ехрегїз ап<і
_________рго£еззіопа1з £гот Цкгаіпе апсі оЕЬег
2

професіоналів з України та інших країн
світу на арені міжнародної освіти,
впровадження
інновації,
залучення
інвестицій та сприяння трансферу
технологій;
(5) розповсюдження навчальних матеріалів
з метою інформування суспільства про
проблеми вищої та професійної освіти,
прогрес в усуненні перешкод щодо
інтернаціоналізації освітніх процесів та
освіти впродовж всього життя, а також
про анонси майбутніх заходів та пресрелізи реалізованих заходів;
(6) організація
взаємодії
науководослідних, інвестиційних підприємств,
установ
та
організацій,
органів
державної влади щодо залучення
інвестицій до проектів Сторін.
4. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН:
4.1. Зобов'язання ІМАНСа:
(1) розміщення
логотипу
Партнера
із
посиланням на сайт Партнера на сторінці
заходу в секції «Інформаційні партнери»
сайту ІМАНС (ш\у\у.ііазс.ог§)
(2) розміщення
логотипу
Партнера
у
друкованих матеріалах, що присвячені
заходу (листівки, брошури, програма),
електронних презентаціях (якщо такі є) та у
рекламних матеріалах;
(3) публікація
у
брошурі
заходу
(або
включення до роздаткових матеріалів)
інформації про Партнера;
(4) запрошувати Партнера до участі в науковопрактичних
конференціях,
форумах,
виставках, тематичних регіональних та
інших заходах з метою поширення досвіду
та
успішної
реалізації
освітніх,
інвестиційних, інноваційних програм та
трансферу технологій;
4.2. Зобов'язання Партнера:
(1) розміщення інформації про захід ІМАНСу
на окремій сторінці сайту Партнера в секції
«Інформаційна підтримка» (англійська та
українська
версії
анонсів:

______________________ );

(2) включення інформації про захід до
розсипки новин Партнера із посиланням на
сторінку заходу на сайті Партнера та/або
ІМАНСа;
(3) розміщення
друкованих
матеріалів
(листівок,
брошур,
програми)
заходу
ІМАНСа на інформаційному стенді в офісі
Партнера;
4.3. Взаємні зобов'язання Сторін:

соипігіез іп іЬе агепа о£ іпіегпаііопаї
есіисаііоп, іппоуаііоп ітріетепіаііоп,
іпуезітепі аіігасііоп апсі £асі1ііаііоп о£
іесЬпо1о§у ігапз£ег;
(5) сіізігіЬиііп^ о£ есіисаііопаї таіегіаіз іо
іп£огт іЬе риЬІіс аЬоиі іЬе ргоЬІетз о£
Ьі§Ьег
апсі
рго£еззіопа1
есіисаііоп,
рго§гезз
іп
гетоуіп^
Ьаггіегз
іо
іпіегпаііопаїігаііоп ргосеззез о£ есіисаііоп
апсі 1і£е1оп§ есіисаііоп, аз шеіі аз
аппоипсетепіз о£ ирсотіп§ є у є п і з апсі
ргезз геїеазез о£ разі є у є п і з ;
(6) ог^апігаііоп о£ іпіегасііоп Ьеішееп гезеагсЬ,
іпуезітепі сотрапіез, іпзіііиііопз апсі
ог^апігаііопз, риЬІіс аиіЬогіііез іо аіігасі
іпуезітепі: £ог Рагііез' рго]есіз.
4. ОВиСАТЮ № ОР ТНЕ РАКТІЕ5:
4.1. ІІА8С' с о т т ііт е п із аге:
(1) Рагіпег'з 1о§о ріасетепі \уііЬ ге£егепсе іо
іЬе Рагіпег'з зііе оп іЬе ра§е о£ іЬе є у є п і іп
іЬе зесііоп "Іп£огтаііоп Рагіпегз" оп іЬе
ІІА5С' зііе (^\у\у.ііазс.ог§)
(2) Рагіпег'з 1о§о ріасетепі іп ргіпіесі таіегіаіз
£ог іЬе сіеіегтіпесі є у є п і (Пуегз, ЬгосЬигез,
рго^гат), еіесігопіс ргезепіаііопз (і£ апу)
апсі іп рготоііопаї таіегіаіз;
(3) риЬ1ізЬіп§ іп іЬе ЬгосЬиге о£ іЬе є у є п і ( о г
іпсіизіоп іо іЬе Ьапсіоиіз) іп£огтаііоп аЬоиі
іЬе Рагіпег;
(4) іо і п у і і є Рагіпег іо рагіісіраііоп іп зсіепіі£іс
соп£егепсез, £огитз, ехЬіЬіііоп5, іЬетаііс
ге^іопаї апсі оіЬег є у є п і з іо сііззетіпаіе
ехрегіепсе апсі зиссезз£и1 ітріетепіаііоп о£
есіисаііопаї, іпуезітепі, іппоуаііоп апсі
іесЬпо1о§у ігапз£ег рго§гатз.

4.2. Рагіпег'з с о т т ііт е п із аге:
(1) ріасетепі о£ іп£огтаііоп аЬоиі іЬе ІІА5С'
є у є п і оп а зерагаіе ра§е о£ Рагіпег \уеЬзііе
іп іЬе зесііоп "Іп£огтаііоп 5иррогі" (Еп§1ізЬ
апсі ІІкгаіпіап у є г з і о п о £ аппоисетепіз:

--------------------------------- .);
(2) іо іпсіисіе іп£огтаііоп аЬоиі іЬе є у є п і і о іЬе
пешзіеііег о£ Рагіпег шііЬ ге£егепсе іо іЬе
є у є п і ' з ра§е оп іЬе Рагіпег зііе апсі / ог
ІІА5С' зііе;
(3) ріасетепі о£ ргіпіесі таіегіаіз (Пуегз,
ЬгосЬигез, рго^гатз) сіесіісаіесі іо іЬе
ІІА5С' є у є п і оп іЬе зіапсі іп іЬе о££ісе о£ іЬе
Рагіпег;
4.3. Миіиаі оЬ1і%аііопз о£ іЬе Рагііез:______________
З

(1)

У процесі виконання намічених у цьому
договорі цілей Сторони прагнутимуть
будувати свої взаємовідносини на підставі
рівності, чесного партнерства та захисту
інтересів один одного.
(2) Сторони зобов'язуються обмінюватися
наявною
у
їхньому
розпорядженні
інформацією з аспектів взаємного інтересу,
проводити
спільні
консультації,
встановлювати зв'язки з третіми особами й
інформувати один одного про результати
таких контактів.
(3) Конкретні форми участі Сторін у здійсненні
спільних проектів будуть визначатися
окремими договорами Сторін.

5. ФІНАНСОВІ ВІДНОСИНИ
Будь-які фінансові зобов'язання, що можуть
виникнути у його Сторін, як між собою, так і перед
будь-якими
Третіми
особами,
вирішуються
Сторонами шляхом укладення Додатків до
Договору, які після їх погодження та підписання
стають невід'ємними частинами цього Договору.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Усі спори між Сторонами, пов'язані з
укладенням
Договору
вирішуються
шляхом
переговорів між Сторонам. У разі недосягнення
згоди в ході переговорів, такі спори вирішуються в
судовому
порядку
відповідно
до
чинного
законодавства України.
7. ІНШІ УМОВИ
Цей Договір набирає чинності з моменту його
підписання обома Сторонами і діє до його
розірвання Сторонами.
Дію дійсного Договору може бути припинено
достроково в будь-який момент за взаємною згодою
Сторін, вираженою у письмовій формі.
Дію даного Договору може бути припинено в
односторонньому порядку будь-якою Стороною
шляхом повідомлення іншої Сторони письмово не
менш ніж за ЗО календарних днів до запланованої
дати розірвання Договору.
Будь-які зміни чи доповнення до цього
Договору можуть бути внесені виключно за
взаємною згодою Сторін шляхом укладення
Додатків
до
Договору,
які
стають
його
невід'ємними частинами.
Дійсний Договір не є попереднім договором у
розумінні ст. 635 Цивільного кодексу України та ст.
182 Господарського кодексу України і не покладає
на Сторони юридичних обов'язків.
Сторони зобов'язані повідомляти одна одну про

(1) Іп саггуіп^ оиі іЬе о Ь і є с і і у є з зресі£іесІ іп іЬіз
А§геетепі Рагіу шііі зеек Іо ЬиіїсІ іЬеіг
геїаііопз Ьазесі оп е^иа1ііу, £аіг рагіпегзЬір
апсі ргоіесііоп о£ еасЬ оіЬег.
(2) ТЬе Рагііез ипсіегіаке іо ехсЬап§е аі іЬеіг
сіізрозаі шііЬ іп£огтаііоп оп іззиез о£
тиіиаі іпіегезі, сопсіисі іоіпі сопзиііаііопз,
езіаЬІізЬ геІаііопзЬірз \уііЬ і Ьігсі рагііез апсі
іп£огт еасЬ оіЬег о£ іЬе гезиііз о£ зисЬ
сопіасіз.

(3) ТЬе зресі£іс £огтз о£ рагіісіраііоп о£ Рагііез іп
іЬе ітріетепіаііоп о£ ріпі ргоіесіз лл^ііі Ье
зресі£іес1 Ьу оіЬег \у г і і і є п а§геетепіз
Ьеішееп іЬе Рагііез.
5. Р Ш А ^ ІА Ь КЕІАТЮИ5
ТЬіз А§геетепі із поі а уаіісі £гоипс! £ог апу
£іпапсіа1 оЬ1і§аііопз о£ ііз Рагііез, ЬоіЬ атоп§
іЬетзеїуез апсі іо апу іЬігсІ рагііез.
6. ОІ5РІІТЕ5 ЗЕТТЬЕМЕГчГТ
А11 сіізриіез Ьеілуееп іЬе Рагііез ге1аііп§ іо іЬіз
А §геетепі зЬаІІ Ье зеіііесі Ьу пе§;оііаііоп Ьеілуееп
іЬе Рагііез. І£ по сопзепі Ьаз Ьееп геасЬесІ с!игіп§ іЬе
пе§оііаііопз, зисЬ сіізриіез зЬаІІ Ье г є з о і у є с і іп соигі
іп ассогсіапсе \уііЬ іЬе сиггепі 1е§із1аііоп о£ Іікгаіпе.

7. ОТНЕК аЖ ОІТЮ КІЗ
ТЬіз А§геетепі зЬаІІ епіег іпіо £огсе ироп
зі§паіиге Ьу ЬоіЬ Рагііез апсі із уаіісі ипііі ііз
іегтіпаііоп Ьу іЬе Рагііез.
ТЬіз А§геетепі т а у Ье іегтіпаіесі ргетаіигеїу
аі апу ііт е Ьу тиіиаі сопзепі о£ іЬе Рагііез
ехргеззесі іп \угіііп§.
ТЬіз А§геетепі т а у Ье іегтіпаіесі ипііаіегаїїу
Ьу еііЬег Рагіу Ьу поіісе іо іЬе оіЬег Рагіу іп \у г і і і п §
аі Іеазі іп ЗО саіепсіаг сіауз ргіог іо іЬе сіаіе о£
ріаппесі іегтіпаііоп.
Апу сЬап§ез ог асісііііопз іо іЬіз А§геетепі т а у
Ье атепсіесі опіу Ьу ти іи аі сопзепі о£ іЬе Рагііез Ьу
зі§піп§ асісііііопаї а§геетепіз, шЬісЬ Ьесоте ііз
іпіе§га1 рагі.
ТЬіз А§геетепі із поі а ргеіітіпагу а§геетепі іп
іЬе зепзе о£ Агі. 635 о£ іЬе С іуіі Сосіе о£ Іікгаіпе апсі
агі. 182 о£ іЬе С оттегсіаі Сосіе о£ Іікгаіпе апсі поі
§ іує 1е§а1 гезропзіЬіІіііез іо іЬе Рагііез.
ТЬе рагііез зЬаІІ поіі£у еасЬ оіЬег о£ апу сЬап§е
іп іЬеіг сіеіаііз зресШес! іп іЬіз А§геетепі \уііЬіп
з є у є п (7) саіепсіаг сіауз £гот іЬе сіаіе іЬе сЬап§ез
Ьаз іакеп ріасе. ТЬе Рагіу, \уЬісЬ Ьаз поі £иШ11ес1
4

зміну будь-яких своїх реквізитів, вказаних у
дійсному Договорі протягом 7 (семи) календарних
днів з моменту зміни. Негативні наслідки
порушення цього зобов'язання несе Сторона, яка
його не виконала.
Цей Договір складений при повному розумінні
Сторонами його умов та термінології українською
та англійською мовами у двох автентичних
примірниках, які мають однакову юридичну силу,
- по одному для кожної із Сторін.
У разі виявлення розбіжностей в тексті цього
Договору в українському та англійському Варіанті,
Сторони погоджуються, що надають перевагу
українській версії цього Договору.
РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Фундація «ІМАНС»
02-001 Шагзаш, А1е]е Іегогоіітсікіе 89/43
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ІЇііз оЬ1і§аііоп саггіез аіі пе§аіїуе сопзециепсез о£
уіоіаііп^ о£ ІЇііз оЬІі^аііоп.
ТЬіз А§геетепі: із тасіе лд^ііН £и11 ипсіегзіапсііп^
о£ ііз зиЬіесі апсі Іегтіпоіо^у Ьу їЬе Рагііез іп
Шгаіпіап апсі Еп^ІізН іп £шо соипіеграгіз Науіп§
ециаі 1е§а1 £огсе (опе ехатріе £ог еасЬ Рагіу).
Іп сазе о£ сіізсгерапсіез іп ІЇіе іехі о£ іЬіз
А§геетепІ іп ІІкгаіпіап апсі Еп§1ізЬ у є г з і о п , іЬе
Рагііез а§гее іЬаі рге£ег ІІкгаіпіап у є г з і о п о £ і Ь із
А§геетепі:.
ОЕТАІЬЗ АИО ВІСИАТІЖЕЗ ОР ТНЕ РАКТІЕ5
Роипсіаіїоп "ИА5С"
02-001 Шагза\у, Аіеіе Іегогоіітсікіе 89/43
№Р: 5223076497
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