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Ректор ДВНЗ «Івано - Франківський Ректор Львівського національного 
національний медичний університет» медичного університету

Г алицького

Сторони: ДВНЗ «Івано - Франківський національний медичний 
університет» в особі завідувача кафедри загальної хірургії проф. Гудза 
І.М., з однієї сторони, та завідувача кафедри хірургії №2 Львівського 
національного медичного університету ім. Данила Галицького , проф. Кобзи 
І.І.,з другої сторони, діючи у відповідності до Закону України про освіту, 
чинного законодавства України та Статутів вищеназваних установ з метою 
взаємного сприяння підвищенню рівня та ефективності підготовки фахівців, 
кращого використання науково -  педагогічних кадрів, інтенсифікації 
фундаментальних та прикладних науково -  медичних досліджень, уклали 
Угоду про виконання наукової теми «Особливості виявлення, діагностики та 
лікування «синдрому лускунчика».

На час виконання науково -  дослідної роботи Сторони беруть на себе 
наступні зобов’язання :

1. Спільно планувати та виконувати наукові дослідні роботи або 
фрагменти робіт;

2. Разом готувати та публікувати наукові роботи за одержаними 
результатами в процесі виконання наукової теми;

3. Проводити наукові дослідження по спільній темі «Особливості 
виявлення, діагностики та лікування «синдрому лускунчика»;

4. Формувати потоки контингенту хворих з «синдромом лускунчика»;
5. Спільно складати річні та кінцеві звіти з запланованої науково -  

дослідної роботи;
6. Спільно проводити наукові семінари, конференції, тощо;
7. Спільно готувати публікації з даної наукової теми, оформляти патенти 

та рацпропозиції;
8. Видання науково -  методичних та науково -  популярних документів;



9. Договірні Сторони визначають термін виконання науково - дослідної 
роботи з 01.06.19 по 01.06.22 р.

10. Договірні сторони обмінюються поточною інформацією;
11. Отримані результати науково -  дослідної роботи в рамках виконання 

чинної угоди є спільними і можуть використовуватися сторонами 
самостійно;

12. Угода виконується без взаємних грошових розрахунків. Всі витрати 
на виконання науково -  дослідної роботи проводяться за рахунок 
договірних сторін;

13. Угода набирає чинності з моменту підписання її сторонами;
14. Відповідальні виконавці науково -  дослідної роботи:

14.1. Зі сторони ДВНЗ «Івано - Франківський національний 
медичний університет»:
- зав.кафедрою загальної хірургії д-р мед. наук, проф. Гудз 

І.М., асистент кафедри Нестеренко І.Р.
14.2. Зі сторони Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького завідувач кафедри хірургії №2 д-р 
мед. наук, проф. Кобза ІД,

15. Угода може бути розірваною, якщо одна з договірних Сторін 
відмовиться від подальшого її виконання;

16. Дана Угода існує у двох ідентичних екземплярах, які мають рівну 
юридичну силу;

17. Юридичні адреси Сторін:
17.1. ДВНЗ «Івано - Франківський національний медичний 

університет» 76018, м. Івано -  Франківськ, вул. Галицька, 2. 
Тел.:(0342) 53-32-95.

17.2. Львівський національний медичний університету ім. Данила 
Галицького, 79000, м. Львів, вул. Пекарська, 69. Тел.:231-95-30.

Від ДВНЗ «Івано - Франківський Від Львівського національного 
національний медичний університет»: медичного університету

Завідувач кафедри загальної хірургії Завідувач кафедри хірургії №2

ім. Данила Галицького


