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Нотаріальна палата України в особі президента Володимира Марченка та 

юридичний факультет Чернівецького національного університету ім. Юрія 

Федьковича в особі декана Петра Пацурківського (далі -  сторони) 

домовились про таке:

1. Мета і предмет Меморандуму

1.1. Метою цього Меморандуму є співробітництво та обмін інформацією і 

досвідом в межах відповідних функцій і повноважень сторін, задля розвитку 

юридичної науки та практики, укріплення принципу верховенства права в 

Україні.

1.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність сторін для 

досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та 

реалізації спільних заходів, проектів і програм, професійного спілкування.

2. Напрями співпраці

Задля досягнення мети цього Меморандуму сторони домовляються про 

співпрацю у таких напрямах:

2.1. Обмін інформацією в сфері наукової, освітньої діяльності, 

законотворчості та іншої діяльності в сфері права.

2.2. Проведення спільних заходів (круглі столи, семінари, тренінги, майстер- 

класи, конференції тощо) за напрямами, що становлять взаємний інтерес.



2.3. Спільна підготовка науково-практичних матеріалів з питань нотаріальної 

діяльності та інших питань для використання у нормотворчих процесах з 

метою вдосконалення законодавства.

2.4. Взаємні візити, ділові зустрічі представників сторін з метою обміну 

досвідом.

2.5. Інші узгоджені напрями співпраці.

3. Організація співпраці

З метою реалізації цього Меморандуму сторони в межах наявних ресурсів:

3.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і підготовки 

пропозицій щодо спільної реалізації напрямів співпраці, визначених цим 

Меморандумом.

3.2. Розробляють та реалізують спільні проекти з питань, що відповідають 

меті Меморандуму.

3.3. Залучають до спільної діяльності представників органів державної влади, 

громадських організацій та наукових установ, міжнародних організацій.

4. Взаємні зобов’язання 

Сторони беруть на себе зобов’язання:

4.1. Зберігати конфіденційну інформацію, отриману в ході реалізації 

Меморандуму.

4.2. Утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну чи іншу шкоду 

іншій стороні.

4.3. Узгоджувати спільні дії в рамках Меморандуму.

5. Строк дії Меморандуму

5.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання.

5.2. Дія цього Меморандуму автоматично продовжується на наступний рік, 

якщо жодна зі сторін письмово не повідомить іншу про свій намір припинити 

його дію не пізніше як за один місяць.



5.3. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму в будь- 

який час, письмово повідомивши про це іншу сторону не пізніше ніж за один 

місяць.

5.4. У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на 

підставі Меморандуму й не завершено протягом строку його дії, 

продовжуються і завершуються згідно з умовами, що раніше були узгоджені 

сторонами (крім випадків, коли завершити такі заходи неможливо).

6. Заключні положення

6.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за 

письмовою згодою сторін і стають його невід'ємною частиною.

6.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень 

цього Меморандуму вирішуватимуться сторонами шляхом консультацій та 

досягнення взаємноїзгоди.

6.3. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох автентичних 

примірниках, по одному примірнику для кожної зі сторін.
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