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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Ю-КОНТРОЛ» (надалі за 
текстом -  «Сторона-1»), з однієї сторони та ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (надалі за текстом -  «Сторона-2»), що надалі разом 
іменуються як «Сторони», або окремо -  «Сторона», враховуючи важливість і загальну 
зацікавленість у розвитку співпраці, спираючись на принципи рівності Сторін і 
взаємної вигоди, діючи у дусі партнерства, підписали цей Меморандум про наступне.

Сторони в межах цього Меморандуму домовились вживати спільних зусиль для 
розвитку громадянського суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного 
людського капіталу; провадження педагогічної, науково-педагогічної, наукової та/або  
інноваційної діяльності у сфері використання відкритих даних, розробки відповідних 
освітньо-професійних, освітньо-наукових, наукових програмам та навчальних планів; 
поширення знань та інформації з питань запобігання корупції і забезпечення 
прозорості ведення бізнесу в Україні. З моменту підписання цього Меморандуму 
відносини між Сторонами вважаються партнерськими.

Будь-яка діяльність Сторін в рамках цього Меморандуму на території України 
здійснюється на принципах рівноправності, відкритості, доброчинності і невтручання в 
діяльність одна іншої.

Реалізація співробітництва Сторін у рамках цього Меморандуму передбачає 
можливості використання Сторонами інформаційно-аналітичних ресурсів1 одна іншої 
протягом трьох місяців від дня підписання Меморандуму.

Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є конфіденційними та 
можуть надаватися заінтересованим третім особам у разі необхідності.

Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не 
призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов'язань для будь-якої із 
них. Якщо інше не було погоджене, Сторони домовляються, що кожна з них самостійно 
несе власні витрати стосовно завдань, передбачених цим Меморандумом.

Кожна Сторона має право співпрацювати з третіми особами з будь-яких питань, 
подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього 
Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з третіми 
особами.

1 При використанні інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності 
«УОІІСОИТКОІ» Сторони-1, Стороні-2 забороняється: здійснювати декомпіляцію наявних в Системі баз даних з метою перенесення 
інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей; використовувати у власних інформаційних продуктах 
інформацію у формі і з використанням стилю, аналогічних формі і стилю подання інформації у Системі, без дозволу Сторони-1; 
використовувати Систему з метою, що не відповідає цьому Меморандуму: зокрема, в комерційних цілях, а також в діяльності, що 
суперечить законодавству України і порушує права та законні інтереси інших осіб; перешкоджати функціонуванню Системи і 
намагатися отримати доступ до неї поза програмним інтерфейсом, в т. ч. за допомогою інших програмних засобів, а також всупереч 
рекомендаціям Сторони-1.



Цей Меморандум діє протягом трьох років від дня його підписання Сторонами. 
За погодженням Сторін строк дії цього Меморандуму продовжується на той самий 
строк. Будь-яка із Сторін вправі виступити з ініціативою про припинення цього 
Меморандуму. Припинення Меморандуму набирає чинності з для повідомлення 
відповідної Сторони іншою Стороною.

Цей Меморандум може бути доповнений і уточнений шляхом розробки і підписання 
додаткових угод до нього, що визначають конкретні заходи. Будь-які зміни та 
доповнення до цього Меморандуму дійсні у тому випадку, якщо вони здійснені у 
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін.

Відповідальність за порушення умов цього Меморандуму (зокрема, при використанні 
Сторонами інформаційно-аналітичних ресурсів одна іншої) визначається 
законодавством України.

Сторони можуть взаємодіяти одна з іншою з питань виконання цього Меморандуму 
через своїх уповноважених представників, що делегуються Сторонами для розгляду 
поточних питань та проведення спільних заходів.

Цей Меморандум складено українською мовою у двох оригінальних примірниках, які 
мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
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