МЕМОРАНДУМ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
м. Київ

30 березня 2018 року

Всеукраїнська громадська організація «Український союз промисловців і
підприємців» (далі – УСПП), в особі Президента Кінаха Анатолія Кириловича, який
діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Благодійна організація «Благодійний фонд «Перший добровольчий
мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова» (далі – ПДМШ ім. Миколи Пирогова),
в особі Президента Друзенка Генадія Володимировича, який діє на підставі Статуту,
з іншої сторони, разом – «Сторони»,
- ґрунтуючись на принципі соціальної відповідальності;
- розвиваючи тісну співпрацю між українським бізнесом та громадянським
суспільством;
- зважаючи на положення чотирьохстороннього Меморандуму між
Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством оборони України,
Генеральним штабом Збройних Сил України та БО «БФ «ПДМШ ім. Миколи
Пирогова» про взаємодію в рамках проекту «Перший добровольчий мобільний
шпиталь ім. Миколи Пирогова» від 5 лютого 2016 року;
- з метою розвитку вітчизняного соціально відповідального підприємництва та
соціально-орієнтованого волонтерства,
уклали цей Меморандум про співробітництво (далі – Меморандум) про наступне:
Стаття 1
УСПП сприяє діяльності ПДМШ ім. Миколи Пирогова з надання якісної,
своєчасної та безоплатної медичної допомоги соціально вразливим верствам
населення насамперед в районах збройного конфлікту на території Донецької та
Луганської областей, а також в інших регіонах України.
ПДМШ ім. Миколи Пирогова інформує УСПП щодо результатів діяльності
здійсненої за сприяння УСПП, цілі та спосіб здійснення якої узгоджені сторонами
попередньо.
ПДМШ ім. Миколи Пирогова, надаючи медичну допомогу, щоразу інформує
своїх партнерів та реципієнтів допомоги на місцях, що допомогу надано за сприяння
УСПП.
В рамках співпраці сторони реалізують конкретні проекти, спрямовані на
диспансеризацію, надання медичної допомоги та вдосконалення системи охорони
здоров’я в Україні. Ці проекти та умови їх реалізації щоразу узгоджуються
сторонами окремо.
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Сторони поширюють інформацію про започаткування та згодом – про
конкретні результати співпраці на своїх офіційних веб-сайтах та інших
інформаційних ресурсах, а також через ЗМІ.
Стаття 2
При здійсненні співробітництва Сторони вирішили:
- здійснювати постійний обмін наявною у їх розпорядженні інформацією з
питань, що становлять обопільний інтерес, за винятком інформації, яка становить
державну, банківську або комерційну таємницю;
- встановлювати необхідні зв'язки з третіми особами та інформувати один
одного про результати цих контактів;
- створювати спільні робочі групи, залучати фахівців Сторін;
- здійснювати взаємну допомогу у реалізації спільних програм та інших
заходів у порядку, що визначаються окремими договорами;
- представляти інтереси один одного на підставі цього Меморандуму та
відповідним чином оформленої довіреності;
- спільно проводити заходи з питань, які є предметом цього Меморандуму;
- за спільною згодою залучати до виконання цього Меморандуму треті
сторони.
Стаття 3
Інформація, яку одна зі Сторін відносить до конфіденційної, і про що
письмово повідомляє іншу Сторону, є конфіденційною і для іншої Сторони. Кожна
зі Сторін Меморандуму зобов’язується забезпечувати умови конфіденційності і
виключення можливості заподіяння кожною зі Сторін іншій Стороні будь-якої
шкоди своїми діями.
Стаття 4
Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє
протягом трьох років, тобто до 30 березня 2021 року.
Строк дії Меморандуму автоматично подовжується на наступний термін, якщо
жодна із Сторін за місяць до закінчення терміну дії Меморандуму не повідомить
письмово іншу Сторону про припинення дії Меморандуму.
Меморандум може бути розірваний за згодою Сторін або за вимогою однієї зі
Сторін, при цьому про день припинення його дії Сторона повинна попередити іншу
Сторону письмово за місяць до моменту фактичного припинення відносин за цим
Меморандумом.
Цей Меморандум, в залежності від змісту спільної діяльності Сторін, може
бути доповнено або змінено.
Зміни та доповнення до Меморандуму набувають чинності після оформлення
їх відповідною Додатковою угодою у письмовому вигляді і підписання
повноважними представниками Сторін.
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