
Меморандум про взаємодію в рамках проекту 

«Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. МИКОАИ Пирогова» 

м. Київ tf)2лютого 2016 р. 

Міністерство ОХОРОШ І злороl3 'Я Україпи (ла , \ і - МОЗ УкраїІІИ), в особ і Міністра 

охорони ЗЛОРОl3'я У.кр аїrш О \е ксанлра КвітаШІЗі, \і, MirricTepcTl3 0 оБОрОІШ Україrrи (ла ,\і 
МО України) , l3 особ і 1іІІ істра оборотІ УкраїШІ геІІера , \ а армії По ,\Торака СТ , 

Геперальпий штаб ЗБРОЙlIИХ Сил УкраїШІ (ла ,\і - ГШ ЗСУ) І\ особі Нача,\ьшrка 

Генерального штабу - ГОЛОl3IІОКOl\,raПЛУl3ача ЗБРОГШlIХ ClI ,\ УІ-.:р аїrrи ге lI ера , \ а аРІ\ l і ї 

Мужеrп-.:а В.М, та Б , \ аГОj\іГrrrа оргаrrізація «БлаголіifПІІЙ (РОП/\ «ПершrrГr '\()БРОI30 ,\ьчпІІ 

мобільний шпиталь ім . МПКО ,\Іl ПИРОГОІЗа» (ла ,\і - БФ «ПДМШ») ІІ особі Презплента 

друз еІІка г. В., 

- з ог, \я"у ІІ а ПОЗ І ПІІl3I ІІІIІ , \ОС 131, \ спі ІЗпраці 13 paMI~ax про .кту «ПерLLІ l llІ 

,\оБРО ІЮЛЬЧИЙ 1\10бі , \ ЬІІІ І Гr шшпа,\ь ім . j\1rrкОЛІІ ПrrРОГОl3а» ~\a . \i - проеJ~Т ПДМШ) та 

резу!\ьтаТlI роботп проеlПУ ІЗ районах ПРОl3е"еШІЯ ЛrrппеРОРИСТИЧlІОЇ операції (ла , \і 
АТО) У 2014-15 роках; 

- беручи ло УІЗl1ПІ по , \ ожеrшя «1\ 1 і\ юраlI, \У,\ I У \ Iirк i\ li II iCTepCТl30M оБОрОІШ УкраїИJI 

та ВсеукраїІІ СЬК ю 6лаголіrl І ІОІ-О організацією «Р а,\а заХIfСТУ праl3 j б з п еки паці єптім про 

юаЄі\Ю.дно 13 рамках проекту «Лершнй лоБРОl30 ,\ЬЧИЙ моб і ,\ЬІІІІЙ ШПJпа,\ ь 

ім . М.І. ПИРОГОl3а» ; 

- I3рахо l3 )'ЮЧП, ЩО 5-го с ршrн 2015 рт.:1' 61' , \ а заресстроваrrа Б \ аголіГша 

організ ація «Б , \ аголіГrшr Гr фor І/ \ «П рШІ1 Гr , \06РОI30ЛЬЧШI ю6і \ ЬІШГr шпrпа \Ь і іі !. 1\11 11,0.\11 
ПИРОГОl3 а», яка пере6ра , \ а на себ в іл ВБО «Рала з ахнсту прав і 6 з пе Кl1 паціЄJIтів» усі 

фупкції з упраl3лішІЯ та імплементації проекту ПД 1Ш; 

сторопи впз rrаЛ If за ,\ОЦl .\ Ь ІІе про,\оююrтrl , \НО проекту rr M[[J у 2()1 6 РОЦІ та 
уклаЛ JI цей fеі\юрапл)'ч про Пll,е : 

1. СТОРОlIИ спшпрацюють в p aMhax про кту ПД~ 'lШ, ЩО має ІІа меті за \ )'чеІlII Я 

ЦИ131 , \ ЬІШХ ill еj\ІІКШ та , \ОПОМ1ЖlІОГО персо rl а . \ )' , \МІ. ПРО ІЗ е, \еНШІ , \laПІОСТІІЮІ, 

лиспаlIсеРІІзації та ІЩ\ЮJІІЯ I\ lе, \IІЧІЮЇ , \ОПОI\LOП I l3 ігr сы�овос .\ у ж60вцям ,, праціШlІІ ка J\. r 
. . 

праВООХОРОІІІІИХ оргашв та щшl,\ ы I омуy ІІасе ,\еШІЮ, що ПРОЖl1вають ЧІІ ПРОХОt\ЯТЬ 

DіЙСЬІ<ОnУ С\ )'жбу В районах проnелеІШЯ ЛТО, а ТаІ<ОЖ І3 іПШJIХ регіонах УкраЇІШ . 

2. Проект ПД tfш ,\і є з і статусOtl[ l\ю6і, \ Ь ІЮГО загону ме,\IlЩНШ r.: атастроф , у 

В1ДПОВ1, \l lOСТ1 ЛО ВНІ\ ЮГ '-І ІІ lІІlOГО заl,ОІlOлаВСТ ІЗ а. 
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3. ПД.і\1Ш i?ll. МИКО,\ІІ Ппрогопа n l\ ! ежах гrашншх ,\ЮЛСЬЮІХ та матеРlaльrшх 

ресурсіп оргаrrізопує ІІаNlІШЯ яюсшгх та 6езоп ,\аТШІХ l\ [еЛIfL.fІШХ гюс\уг 

пійськопос,\ужБО13ЦЯ1\<l, праціШІІІкам пра[I()ОХОРОШІІ1Х оргаІІ іп та ЦИl3іЛЬІ-Ю1\<ГУ ІІ аселеШІЮ. 

4. МОЗ Украіни 13 рамках ЧИШЮГО заксшола13 СТ13а Уr;р аїпи та пілпопіЛll О ,\0 

ПоложеНІІЯ про Міністерство охорони ЗДОРОВ'я України: 

- І3 илає накази, потрібні лля забезпечення ВИКОШІІШЯ цього МемораІІЛУМУ ; 

- за зверrrеІШЯМ кер іпшщтва БФ «ПДМШ» оргаІІізовує вілря,\жеllIlЯ ме,\JIL.fІШХ 

праціІ3ІІиків лля ВИКОПаІrня завдань ПДМШ ім. МИКОЛИ Пирогова, l3 из rr ачеlIИХ у п. 1 
цього Меморандуму, за умови ІІаяrшості лоброві,\ЬІЮГО ПИСЬМ()ІЮГО по , \епияп , \еШІЯ таКІІХ 

медичних праЦ1ВІІИЮП; 

- розміщує іНфОРJ\шцію про сп івпрацю в рамках проекту «ПДМШ 1М. МИКОЛІІ 

ПИрОГО13а» ШІ офіціЙIlОМУ сайті МОЗ Уl'раїІШ ; 

- сприяє отри fаШ ІЮ статусу учаспикш війІШ осо6ами , які в склалі ПДМШ 

ім . NІиколи Пирогопа налапа \и lеличrrу ЛОПО]\[ОГУ віЙ СЬКОПОС /\ужБОВЦЯl\ ! З6ройгшх С11 , \ 

України п районах пропелеrІІІЯ АТО; 

- па зверн еНІІЯ кершництпа БФ «ПДМIlТ» прелстав \яє l\lеЛІІЧГГШl та іJJшшr 

lJерсопал ПДМШ ім . МПКОЛІІ Пирогова ло лержашІИХ нагорол та нагорол}! ує віломчими 

заохочувальними вілзнака 1и МОЗ України; 

- сприяє КОІІтактам БФ «ПДМШ» з ?llіжнаРОДІІИ ІИ та ЛОlIОРСЬКИМИ оргашзацlЯМИ , 

що працюють у сф рі охорони з,\оров'я; 

- визrrачає осо6у , вілповіла ,\ ьrrу з а операТIІ І3І rу ],0 ІУ I1lкаЦ1Ю МОЗ Украіни та БФ 

«ПДМШ». 

5. МО УкраЇІШ 13 рамках ЧИШЮГО заКОIlолавства України та вілповіNЮ ЛО 

Положення про Міністерство оборони УкраїIlИ: 

- звертається ЛО БФ «ПДМШ» із запитамн про застосуваШІЯ ПДМШ ім. МИКОЛИ 

Пирогова лля ліапюстуваШІЯ та l Іа; \ашrя l\lе, \ІІЧІЮЇ , \ОПОl\ [()ПІ віГrськовос, \уж60ВЦЯl\ 1 

З6РОЙІІИХ Сил УкраїII І1 n раГюнах ПРОl3е, \еШІЯ " ТО та в ;\ lісцях постіГrгюї , \llС\ОІ,ації 

пійськопих частин; 

- розміщує інформацію про співпрацю n рамках проекту ПДМШ па офіційному 
сайті МО України; 

- сприяє отриманню статусу учаСШІЮП піГrrш ос06а I[JІ, які n сr; ,\ алі ПД 1Ш 

ім . Мико ,\и Пирогова налавали мелrrЧІІУ ЛОПОl\ЮГ)' віЙСЬ J,овос\уж60ПЦЯМ З6роі1ШІХ Сн, \ 

Україпи прайонах пропелеПІІЯ .АТО ; 
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МО України; 

визначає ос06у, вілпопіла , \ЬІІУ за операТІІI\lШЙ 06J\ IiH іІІформацією та 

ОlIератипниГr зв'язок МО УЕраїШІ та БФ «ПДМШ». 
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МНКОАІІ ПIfрогопа в іЛОМЧПl\ 1ІІ заохочупа , \ЬІШМІІ В1;\З ІІ акаi\lП 

виз ІІа чає ос06у, вілпопіла , \ЬІІУ з а операТІІI\lШЙ 06J\ IiH іІІформацією та 

ОlIератипниГr зв'язок МО УЕраїШІ та БФ «ПДМШ». 

6. ГШ ЗСУ 13 ра н.:ах ЧШІІЮГО заКОІЮ, \аВСТl3а УhраїІШ та ві, \ПОJ3іi\f ІО ло По,\ожеІШЯ 
про Генеральrrий шта6 З6р ){шrrх Св , \ УкраїШІ: 

- за6езпечує 6езпосере"IlЮ nзаЄl\[()"ію оргаІlіп І1ііІськового )'праПЛlIШЯ, з'Єt\rrань, 
віЙСЬКОШ1Х частин, установ та оргаІІізацій З6ройних Сп,\ У країни з ПДМШ ім. Миколи 

Пирогопа; 



- інформує Антнтерорис ЛЧfШЙ I ~e пр с.' ужбп 6езпеlul УкраїНІІ (АТИ СБУ) ]ІРО 

співпрацю З6ройних Снл Уч); ;'ш та 11 MLL\ ім . [Пhl) .Ш Ппрогова в раіІона"\: 

прове ення 1-\ ТО; 

- ПОРУШУЄ перед АТЦ СБУ l\J\ОІЮЛШНЯ про ое:ш реШКОДНШf ДОСТУП медичного 

та допоміжного персона.''. )' ПДМІП jM. ~/llfJ":o \]) Ппрогова в раІ':ІОНН проведення АТО . 

- сприяє отриманню статус т учаснm,lН в іі"1нн особа ш, я кі в складі n AMlJJ 
ім . Миколи Пирогова надава. \ Іі' медичну ,\()по~югу l3іГrСЬ КОВОСЛ)"А<ООВЦЯМ 3бгойнпх ( 11,\ 

україНІ! в райлнах проведення АТО; 

- внзначає ос06у, шдповlдалыJy :3Й Oll рапfВНУ І'ОМУНlкаU1Ю ГШ 3СУ та bc:l J 
«ПДМШ»; 

7. БФ «ПДМШ» за6езпеч\/є ефtl (їllВ !fС ФункціOl- УИ!НlJЯ ПДМШ 11\1 . ПНРОІ ова , 

:3 0 Kper- :a: 

- добір персоналу та фОР І tУп:НIНЯ осооового о;ла", у ПАМШ ім . 1\1111\'0. 11 Пl rРОГОR tl 

з ВІІсококва \іфіковаrшх медич:нпх та Не1\l с.... JfчlII1Х праціВНJ r юв ; 

- з алучення ГрОШОВІІХ ІСОШТШ та lJ-IШl1Х ресурсів, лотрі6шrх для забезлrЧС lil-l Я 

ПА1\fUl i l\-I . Миколи Пирогова н .о6х:.u.нпмп модулями , лжаl Ш, автотраНСПОРl'о.. 1, 

і~lеДІ1ЧНIJ1І'1 і опоміжним 06Аа,clн анням; 

. . . . 
- за "'УпtБлю а постач:ання медrrкаl\ rе ТІТ1Б та немедпqНIJХ вптраТІ-ШХ матеР1алш; 

- і!lформаuіr-ГШІГr супровід ~іЯJ ьності ПАМШ ім . МНКОА!! ПlIрогона; 

- координацію діялыlюсті ПЛ) НІІ і 1. МllКО_\П Пирогова 3 BiiicbKobo-Мt,\1fЧН IІ;\ 

влінням 3броІіБ !lХ 

Міністр охорони здоров'я Ук О.КВІТАШВІЛl 

:МініС'.гр об()рони України 

Генерал армії України ==-~~::::"".::::::z:~- ст. ПОАТОРАК 

Нача.:\.ьник Генерального Штабу 

ГОАовнокомандувач Збройних СИА України 

Генерал армії України .М.МУЖЕНКО 

____Г.В. ДРУЗЕНКО 
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7. БФ «ПДМШ» за6езпеч\/є ефtl (їllВ !fС ФункціOl- УИ!НlJЯ ПДМШ 11\1 . ПНРОІ ова , 

:3 0 Kper- :a: 

- добір персоналу та фОР І tУп:НIНЯ осооового о;ла", у ПАМШ ім . 1\1111\'0. 11 Пl rРОГОВ tl 

з ВІІсококва \іфіковаrшх медич:нпх та Не1\lс .... JfчlII1Х праціВНJ r юв ; 

- з алучення ГрОШОВІІХ ІСОШТШ та lJ-IШl1Х ресурсів, лотрі6шrх для забезлrЧС lil-l Я 

ПА1\fUl i l\-I . Миколи Пирогова н .о6х:.u.нпмп модулями , лжаl Ш, автотраНСПОРl'о .. 1, 

і~lеДІ1ЧНI!1І'1 і опоміжним 06Аа,clн анням; 

. . . . 
- за "'УпtБлю а постач:ання медrrкаl\ rе ТІТ1Б та немедпqНIJХ вптраТІ-ШХ матеР1алш; 

- іТlформаuіr-ГШІГr супровід ~іЯJ ьності ПАМШ ім. МI1КОЛИ ПlIрогона; 

- координацію діялыlюсті ПЛ) НІІ і 1. МllКО_\П Пирогова 3 BiiicbKObo-Мt,\JfЧН IІ;\ 
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Генерал армії України .М.МУЖЕНКО 

____ Г.В. ДРУЗЕНКО 


