Партнерські угоди між містами і районами області та суб’єктами
іноземних країн
Городищенський район
1. Договір про співпрацю між Зеленодібрівською сільською радою Городищенського
району (Україна) та Гміною Хоч Плєшевського повіту Великопольського воєводства
(Польща), 22 травня 2006 року.

Жашківський район
2. Договір про встановлення братських відносин між Жашківським районом (Україна)
та Столбцовським районом Мінської області (Білорусія), 4 липня 2012 року.

Уманський район
3. Двостороння міжнародна угода про партнерство, співпрацю і співробітництво
між Гнєзненським повітом (Польща) та Уманським районом (Україна), 15 жовтня
2010 року.
Корсунь-Шевченківський район
4. Угода про встановлення партнерських стосунків між Корсунь-Шевченківським районом
Черкаської області України і містом Хойніце Поморського воєводства Республіки Польща,
17 вересня 2016 року.
Міста
Корсунь-Шевченківський
5. Угода про партнерські відносини між містами
23 серпня 2000 року.

Корсунь-Шевченківський та Гіфхорн,

6. Угода про партнерські стосунки та співробітництво між містами Корсунь-Шевченківський
(Україна) та Хойніце (Польща), 25 квітня 2016 року.
Лисянський район
7. Угода про співпрацю в торговельно-економічній, науково-технічній, культурній
та гуманітарній сферах між Лисянським районом (Україна) та Унгенським районом
(Республіка Молдова), 18 травня 2017 року.
Чигирин
8. Угода про встановлення братських відносин між містами Чигирин (Україна)
і Себастопол (Каліфорнія, США), 7 квітня 2003 року.
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Канів
9. Договір про партнерство між містами Канів та Фірзен, 29 червня 1996 року.
10. Угода про увічнення зв’язків дружби і солідарності між Ламберсаром (Франція)
і Каневом (Україна), 11 листопада 2011 року.
11. Угода про установлення партнерських відносин поміж містами Члухів (Польща) і Канів
(Україна), 17 червня 2011 року.
12. Договір про співробітництво між Кобринським районом Брестської області Республіки
Білорусь та містом Канів України, 20 липня 2013 року.
13. Угода про партнерське співробітництво між містами Канів (Україна) і Хелмно (Польща),
25 червня 2016 року.
14. Угода про установлення партнерських відносин поміж містом
Члухівським повітом (Польща), 14 вересня 2012 року.

Канів (Україна) та

Умань
15. Угода про поріднення міст Умань (Україна) та Ромійї-сюр-Сен (Франція), серпень 1982
року.
16. Угода про поріднення міст Умань (Україна) та Девіс (США, штат Каліфорнія), 27 липня
1988 року.
17. Угода про встановлення побратимських зв’язків між м. Умань (Україна) та м. Мілфорд
Хейвон (Великобританія), серпень 1990 року.
18. Меморандум порозуміння між громадою міста Ботошани (Румунія) та громадою міста
Умані (Україна), 6 травня 2003 року.
19. Угода про поріднення міст Умань (Україна) та м. Хаапсалу (Естонія), 23 листопада
2003 року.
20. Меморандум про співпрацю між громадами міст Ланьцут (Польща) та Умань (Україна),
9 червня 2004 року.
21. Домовленість щодо встановлення співробітництва між містами Гнєзно (Польща)
та Умань (Україна), 2 травня 2005 року.
22. Угода про співпрацю та поріднення між містом Умань (Україна) та містом Ашкелон
(Ізраїль), 8 липня 2010 року.
23. Угода про співпрацю та поріднення між містами Умань (Україна) і Радвілішкіс (Литва),
5 жовтня 2013 року.
24. Угода про співпрацю та поріднення між містом Умань (Україна) і містом Шпротава
(Польща), 30 вересня 2016 року.
25. Попередня угода намірів про співпрацю між містом Батумі (Грузія) та містом Умань
(Україна), 10 лютого 2017 року.
Черкаси
26. Угода про співробітництво між містами Черкаси (Україна) та містом Бидгощ
(Республіка Польща), 17 вересня 2000 року.
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27. Угода про відновлення дружніх зв’язків між містами Сумгаїт (Азербайджанська
Республіка) та Черкаси (Україна), 3 вересня 2003 року.
28. Угода про поновлення дружби та співпраці міст Черкаси та Гірін (КНР), 24 червня 2011
року.
29. Угода про співпрацю між містами Черкаси та Петах-Тиква (Ізраїль), 16 квітня 2010
року.
30. Угода про співпрацю між містами Черкаси та Мадаба (Йорданія), 16 вересня
2011 року.
31. Угода про співробітництво на 2016-2020 роки між містом Черкаси та провінцією
Ваньжоу (Китай), 19 травня 2016 року.
32. Угода про встановлення побратимських відносин та співпраці між містом Черкаси
та містом Руставі (Грузія), 26 березня 2012 року.
33. Угода про співробітництво між містом Черкаси та містом Орша (Білорусь), 5 червня
2012 року.
Сміла
34. Угода про співробітництво між містами Сміла та Ньютон (Айова, США), 1991 року.
35. Угода про співробітництво між містами Сміла та Орхєй (Молдова), 30 серпня
2011 року.
36. Угода про співробітництво між містами Сміла та Йонава (Литва), 29 вересня 2011 року.
Золотоноша
37. Угода про співпрацю між містами Золотоноша (Україна) та Лученець (Словаччина),
17 травня 2007 року.
38. Меморандум-угода щодо співпраці між містами Золотоноша (Україна) та Штольберг
(Німеччина), серпень 2017 року.

