
МЕМОРАНДУМ 
про співпрацю та взаєморозуміння

м. Київ «25» вересня 2020 року

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, в особі Кучина
Юрія Леонідовича, що діє на підставі Статуту, що далі іменується Сторона-1, та

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та 
медицини», в особі Грідчіна Сергія Васильовича, що далі іменується Сторона-2, далі 
разом іменуються Сторони, констатують свої наміри щодо подальшої співпраці та 
укладають Меморандум про партнерство, співпрацю, довіру та взаємоповагу.

1.1. Сторони укладають даний Меморандум базуючись на тому, що активна 
співпраця закладів, орієнтованих на безперервну підготовку медичних кадрів, 
координацію напрямів наукової підготовки медичних кадрів Сторін, дає можливість 
досягти високих результатів.

1.2. Сторони усвідомлюють спорідненість завдань, необхідність спільних дій, 
спрямованих на поліпшення атмосфери довіри та партнерських відносин, спрямування 
зусиль на розбудову менторських та освітніх проектів.

1.3. Основним предметом цього Меморандуму є співпраця для досягнення цілей 
в освітній сфері, організації менторських та освітніх проектів, а також проведення 
спільних освітніх заходів.

1.4. Сторони приймають на себе взаємні зобов’язання щодо спільної організації 
та забезпечення закріплення знань, одержаних студентами, які навчаються в Сторони- 
2, в процесі навчання, засвоєння і вдосконалення практичних навичок в умовах 
майбутньої діяльності студентів, які навчаються в Сторони-2, забезпечення лікувально- 
діагностичного процесу, а також підготовки кваліфікованих медичних кадрів.

1.5. Сторони визнають важливість упровадження ініціатив, направлених на 
якісний та конструктивний діалог між Сторонами, ефективних та прийнятних для 
Сторін форм взаємодії та прагнуть забезпечити конструктивність позицій та 
оптимальний результат своєї співпраці.

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
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1.6. Співробітництво Сторін буде здійснюватися без об’єднання вкладів на 
основі розподілу обов’язків Сторін у процесі здійснення діяльності відповідно до умов 
цього Меморандуму.

1.7. У процесі досягнення поставлених цілей і реалізації загальних інтересів 
Сторони зобов'язуються будувати свої взаємовідносини на основі рівноправності, 
чесного і добросовісного партнерства, а також захисту інтересів одне одного.

1.8. Даний Меморандум є безоплатним та жодних платежів та розрахунків між 
Сторонами за Меморандум не передбачено.

1.9. Сторони з метою інформування про взаємну співпрацю мають право 
використовувати логотип (знак для товарів та послуг) Сторін в рекламних та 
інформаційних цілях.

СТАТТЯ 2. НАМІРИ СТОРІН
2.1. У межах цього Меморандуму Сторони:
2.1.1. співпрацюватимуть з метою створення ефективних програм для підготовки 

студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів Сторін;
2.1.2. проводять заходи, метою яких є створення ефективних програм 

направлених на опанування студентами, лікарями-інтернами, клінічними 
ординаторами, аспірантами Сторін практичних навиків;

2.1.3. проводять заходи, спрямовані на ознайомлення студентів, лікарів-інтернів,
клінічних ординаторів, аспірантів, які навчаються в Сторін, з новими методами 
діагностики, лікування і реабілітації хворих, апробацією лікарських засобів; .■*

2.1.4. проводять заходи з метою надання можливості студентам, лікарям- 
інтернам, клінічним ординаторам, аспірантам, які навчаються в Сторін, користуватися 
лікувально-діагностичною апаратурою, комп’ютерною технікою під час діагностики, 
лікування і реабілітації хворих;

2.1.5. здійснювати інші заходи, спрямовані на якісну та кваліфіковану практичну 
підготовку студентів, лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів, які 
навчаються в Сторін;

2.1.6. співпрацюватимуть з метою обміну, переведення, поновлення студентів 
Сторін. З цією метою Сторони зобов’язуються вживати заходи щодо повідомлення 
своїх студентів про можливість переведення, поновлення на навчання в іншої Сторони;

2.1.7. організовують обговорення актуальних проблем;
2.1.8. здійснюють організацію спільних заходів у вигляді конференцій, лекцій, 

семінарів, круглих столів, зустрічей та інших публічних заходів;
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2.1.9. обмінюються наявною у їхньому розпорядженні інформацією з питань, що 
становлять взаємний інтерес Сторін;

2.1.10. отримують від органів державної влади і управління та органів місцевого 
самоврядування інформацію, необхідну для реалізації предмету цього Меморандуму;

2.1.11. Сторони надають можливість використовувати в процесі здійснення 
освітньої діяльності наявні в Сторін навчальні приміщення для проведення 
конференцій, практичних занять. Проведення Стороною будь-яких заходів в 
навчальних приміщеннях іншої Сторони здійснюється за умови, що проведення таких 
заходів не перешкоджає освітньому процесу іншої Сторони;

2.1.12. подають пропозиції до державних органів влади з питань, що стосуються 
предмету цього Меморандуму.

СТАТТЯ 3. ВЗАЄМОДІЯ СТОРІН
3.1. У межах цього Меморандуму Сторони керуються законодавством України і 

здійснюють взаємодію на принципах рівноправності, відкритості та доброчесності.
3.2. Сторони взаємодіють одне з одним з питань виконання пунктів цього 

Меморандуму через уповноважених представників, делегованих Сторонами, для 
розгляду нагальних питань і проведення спільних дій.

3.3. При здійсненні цього Меморандуму, Сторони гарантують конфіденційність 
інформації, що передається один одному і зобов'язуються не розголошувати і не 
передавати отриману ними інформацію третім особам, за винятком випадків, 
передбачених законодавчими актами України та письмової згоди іншої Сторони.

СТАТТЯ 4. ТЕРМІН ДІЇ МЕМОРАНДУМУ
4.1. Меморандум набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами 

і діє до 01 липня 2027 року.
4.2. Якщо інше прямо не передбачено цим Меморандумом або чинним 

законодавством України, зміни у цей Меморандум можуть бути внесені тільки за 
домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Меморандуму.

4.3. Зміни до цього Меморандуму набирають чинності з моменту належного 
оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Меморандуму, якщо 
інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Меморандумі або чинним 
законодавством України.
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4.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Меморандумом або чинним 
законодавством України, цей Меморандум може бути розірваний тільки за 
домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Меморандуму.

4.5. Цей Меморандум вважається розірваним з моменту належного оформлення 
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Меморандуму, якщо інше не 
встановлено у самій додатковій угоді, цьому Меморандумі або чинним в Україні 
законодавством.

СТАТТЯ 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Сторони вживатимуть всі необхідні заходи для врегулювання суперечок і 

розбіжностей, які виникнуть з приводу Меморандуму, шляхом переговорів.
5.2. У разі неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спори 

вирішуються в порядку чинного законодавства України.

Стаття 6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА МЕДИЧНА ТАЄМНИЦЯ
6.1. Конфіденційна інформація - будь-яка інформація ( в т.ч. медична таємниця), 

на будь-яких носіях (паперових, електронних, магнітних тощо), а також інформація, 
передана Стороні в усній формі чи будь-яким іншим способом, що стосується 
діяльності Сторін при виконанні цього Меморандуму.

6.2. За цим Меморандумом Сторони довіряють одне одному конфіденційну 
інформацію, яка є необхідною для виконання ними своїх обов'язків, у зв'язку із чим 
Сторони зобов'язуються зберігати надану конфіденційну інформацію, яка стала їм 
відома, навіть випадково, у зв'язку з виконанням ними своїх зобов'язань за укладеним 
Меморандумом, або поза таким виконанням та використовувати її виключно для 
реалізації спільних проектів.

6.3. Сторони зобов'язуються з моменту одержання конфіденційної інформації не 
розголошувати її іншим особам, які не є Сторонами цієї угоди та не використовувати її 
у власних цілях, вживаючи всі необхідні заходи для збереження інформації.

СТАТТЯ 7.ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Цей Меморандум не накладає на Сторони ніяких фінансових зобов'язань.
7.2. Цей Меморандум відповідає діяльності Сторін, що передбачена їх 

статутними документами і чинним законодавством України.
7.3. Усі правовідносини, що виникають з цього Меморандуму або пов'язані із 

ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та 
припиненням цього Меморандуму, тлумаченням його умов, визначенням наслідків
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недійсності або порушення Меморандуму, регулюються цим Меморандумом та 
відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового 
обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів 
добросовісності, розумності та справедливості.

7.4. Після підписання цього Меморандуму всі попередні переговори за ним, 
листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або 
письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього 
Меморандуму, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при тлумаченні 
умов цього Меморандуму

7.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у 
цьому Меморандумі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі 
повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання 
пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

7.6. Текст цього Меморандуму складено українською мовою у двох примірниках, 
по одному примірнику для кожної сторони.

СТАТТЯ 8. ПІДПИСИ СТОРІН
Сторона -1 

Національний медичний університет 
Імені 0 .0 .  Богомольця

бульвар Тараса Шевченка, 13, м. Київ, 
01601.
Код СДРПОУ: 02010787 
Засоби зв’язку: (044) -  234-40-62 
Адреса електронної пошти:

Сторона -2 
Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародна академія екології та 
медицини»

02091, м. Київ, Харківське шосе, буд. 121
Код СДРПОУ: 37857335 
тел.: +38 044 563-98-54
Email: MAEM.Academy.edu@gmail.com

Кучин Ю.Л. /А?

в ^ е к т о р а 'ї^ и
/ Грідчін С.В.

ї Л н і ' ' '  ’
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