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ДО ГО ВІР ПРО СП ІВРО БІТН И Ц ТВО

ВГО «У країнська асоціація лікарів-дсрматовенсрологів і 
косметологів (УА ЛДВК), що діс на підставі Статуту, в особі віце-президента 
УАЛДВК Королеика В.В., з одного боку, та Громадська організація
«У країнська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги», що діс на
підставі Статуту, в особі голови Правління Князевича В.М., з другого боку,

- учасники цього Договору про співробітництво, які згадуються в 
подальшому разом або окремо, будуть названі «Сторона» або «Сторони» 
відповідно,

виходячи із бажання співпрацювати з метою виконання статутних 
завдань Сторін, домовились, що предметом цього Договору с визначення 
загальних напрямків, умов співробітництва та участі Сторін з мстою розвитку 
паліативної допомоги в Україні.

І. Загальні положення

1.1. Сторони домовились співпрацювати по наступним напрямкам:
- розробка та впровадження галузевих стандартів паліативної допомоги по 

спеціальності «дерматовенерологія»:
- розробка та видання методичних рекомендацій, посібників, іншої навчально- 

методичної літератури з питань паліативної допомоги по спеціальності 
«дерматовенерологія»;

- проведення спільних заходів, в тому числі конференцій, семінарів, тренінгів, 
круглих столів тощо з питань надання паліативної допомоги по спеціальності 
«дерматовенерологія».

2. Зобов'язаним Сторін

2.1. Сторони погоджуються проводити спільні зустрічі, паради та консультації з 
метою виконання цього Договору.

2.2. Сторони погоджуються налагодити взаємодію щодо обміну інформацією з 
питань розвитку паліативної допомоги в Україні.

2.3. Сторони погоджуються брати участі» та делегувати своїх представників для 
участі в тренінгах, семінарах, круглих столах з питань паліативної допомоги в 
Україні.
2.4. Сторони домовилися розміщувати інформацію, яка стосується виконання 
пункту 1.1 цього Договору та з інших питань розвитку паліативної допомоги по 
спеціальності “ дерматовенерологія ”, на своїх ііпсрнет-рссурсах та 
здійснювати спільне проведення медіа-заходів, що стосуються теми 
співробітництва.



3. С трок Договору, внесення змін та припинення дії
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3.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання обома 
Сторонами. Строк дії цього Договору встановлюється до ОУ> року. Цей 
Договір може бути змінений, у разі необхідності, шляхом створення 
письмового доповнення, узгодженого та підписаного обома Сторонами.

3.2. Будь-яка Сторона може припинити дію цього Договору, надавши письмове 
повідомлення іншій Стороні у будь-який час. Сторони можуть припинити або 
призупинити дію цього Договору в цілому чи в частині, і Сторони не матимуть 
жодних претензій до одна одної внаслідок такого припинення або 
призупинення.

4.1. Суперечності, що можуть виникати з питань, що випливають з цього 
Договору чи пов'язані із застосуванням його окремих положень після набуття 
ним чинності, вирішуватимуться шляхом переговорів і консультацій між 
Сторонами. Будь-які спори, які можуть виникнути в ході виконання цього 
Договору, повинні вирішуватися Сторонами за взаємною згодою.

4.2. Сторони домовилися дотримуватися принципів партнерства та 
добросовісності при виконанні умов цього Договору.

5. Підписи та реквізити Сторін

На затвердження вищезазначеного Сторони цього Договору, за 
відповідною залучення своїх уповноважених представників, підписали цей 
Договір датою, зазначеною нижче.

Вчинено та підписано у м. » /  ґ 2016 року, у
двох примірниках, українською мовою.

ВГО «У країнська асоціація Громадська організація
лікарів-дерматовенерологів і «У країнська ліга розвитку
косметологів» паліативної та  хоспісної
Свідоцтво МЮ №1509 від 18 жовтня допомоги»

4. Інші положення
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