
Угода про співробітництво та взаємодію

м. Івано-Франківськ 27 березня 2018р.

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ІВАНО- 
ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», надалі - 
Сторона 1, в особі ректора Рож ка М иколи Михайловича, що діє на підставі 
Статуту,

ПІДПРИЄМСТВО «ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
СВЯТОГО ЛУКИ» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО АРХІПАРХІАЛЬНОГО 
УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ, надалі - 
Сторона 2, в особі Головного лікаря Казьмірук Валентини Миколаївни, що діє на 
підставі Статуту, в подальшому разом - Сторони, уклали цю Угоду про 
співробітництво, про наступне:

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Сторони зобов'язуються на засадах взаємної вигоди об'єднати свої зусилля 

з метою налагодження між ними довготривалого та всебічного співробітництва та 
взаємодії, координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення 
спільних економічних та соціальних завдань та досягнення господарських цілей у 
відповідності до статутних документів та економічних інтересів кожної з Сторін цієї 
Угоди.

1.2. Цією Угодою Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них 
відповідає спільна і погоджена реалізація Сторонами наукових досліджень та проектів 
у сфері розробки та впровадження сучасних інформаційних технологій в практиці 
охорони здоров'я населення України, зокрема розвитку ендокринології.

1.3. У процесі виконання намічених спільних цілей Сторони прагнутимуть 
будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту' 
інтересів один одного.

1.4.Для швидкого досягнення цілей за цією Угодою Сторони зобов'язуються 
обмінюватися наявною у їхньому розпорядженні інформацією з аспектів взаємного 
інтересу, проводити спільні консультації і семінари, встановлювати науково-технічні 
зв'язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних 
контактів.

1.5. Конкретні форми та розміри участі Сторін у здійсненні спільних проектів 
будуть визначатися додатковими угодами і договорами.

2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ
2.1. Ця Угода є передумовою і підставою для укладання окремих тематичних 

договорів.



2.2. Реалізація даної Угоди здійснюється в порядку, передбаченому 
законодавством України та за домовленістю сторін.

2.3. Предмет окремих договорів, порядок укладення, їх істотні та всі інші необхідні 
умови погоджуються Сторонами при укладенні таких договорів. Предмет договорів повинен 
відповідати статутним цілям Сторін, цілям цієї Угоди.

2.4. Відповідальними за виконання предмету цієї Угоди від Сторони 1 
призначаються д. мед. н., професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «ІВАНО- 
ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Вакалюк Ігор 
Петрович та аспірант кафедри ендокринології ДВНЗ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ 
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ», лікар ендокринолог Калуської ЦРЛ 
Івано-Франківської області, Рибчак Лілія Володимирівна. Відповідальним за виконання 
предмету цієї Угоди від Сторони 2 призначаються Головний лікар ПІДПРИЄМСТВА 
«ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СВЯТОГО ЛУКИ» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 
АРХІПАРХІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ 
Казьмірук Валентина Миколаївна та д. мед. н., професор, ендокринолог ПІДПРИЄМСТВА 
«ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СВЯТОГО ЛУКИ» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 
АРХІПАРХІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ, 
Скрипник Надія Василівна.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Сторони цієї У годи зобов'язані:
3.1.1. сприяти одна одній в досягненні цілей цієї Угоди;
3.1.2. виконувати положення цієї Угоди, а також укладених на її виконання окремих 

тематичних договорів.
3.2. Сторони цієї Угоди мають право:
3.2.1. вимагати від іншої Сторони належного виконання цієї Угоди;
3.2.2. вносити пропозиції та зауваження стосовно предмету цієї Угоди та подальшої 

співпраці між Сторонами в рамках цієї Угоди.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цією Угодою винна Сторона несе 

відповідальність згідно з чинним законодавством України.
4.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цією 

Угодою, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона 
доведе, що вжила всіх заходів для належного виконання свого зобов'язання.

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
5.1. Всі спори, які можуть виникнути між Сторонами при укладенні та виконанні 

цієї Угоди, вирішуються шляхом переговорів.
5.2. У випадку недосягнення згоди зі спірних питань спір передається для вирішення 

до арбітражного суду відповідно до чинного законодавства України.

6. СТРОК ДІЇ УГОДИ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

6.1. Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами та діє до
27 березня 2020 року.



6.2. У випадку якщо за 1 (один) календарний місяць до закінчення строку дії 
цієї Угоди жодна з Сторін письмово не заявить про свої заперечення проти цієї 
Угоди, дія цієї Угоди вважається продовженою на той же строк і на тих же умовах.

6.3. Ця Угода може бути розірвана достроково за взаємною згодою Сторін, за 
рішенням суду та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, 
з урахуванням п. 7.4 цієї статті Угоди. Про намір розірвати цю Угоду Сторона - 
ініціатор повинна попередити іншу Сторону письмово не менше як за ЗО (тридцять) 
робочих днів до бажаної дати розірвання цієї Угоди.

6.4.Одностороння зміна або розірвання цієї Угоди, або одностороння відмова 
від її виконання не допускається.

6.5. Розірвання цієї Угоди не є підставою для розірвання укладених раніше 
окремих договорів.

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Всі зміни і доповнення до цієї Угоди оформляються П И С Ь М О В О ,  

підписуються Сторонами і є невід'ємною частиною цієї Угоди.
7.2. Сторони встановлюють, що ця Угода не є ні попереднім договором, ні 

угодою (протоколом) про наміри.
7.2. Ця Угода складена в двох оригінальних примірниках українською мовою 

по одному примірнику для кожної з Сторін.

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ 
НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ІВАНО- 
ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

вул.

ПІДПРИЄМСТВО «ЛІКУВАЛЬНО- 
ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР СВЯТОГО 
ЛУКИ» ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 
АРХІПАРХІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ 
ЦЕРКВИ

76018, м. Івано-Ф ранківськ,
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76018, м. Івано-Ф ранківськ, вул. 
Гарбарська .

Голови

Юрисконсульт


