
МЕМОРАНДУМ 

ПРО СПІВПРАЦЮ І ПАРТНЕРСТВО 

 

 

м. Івано-Франківськ         "20" вересня 2019 року 

 

Приватне підприємство «Група БРАСС» (далі 

іменується – «Сторона 1») в особі директора 

Онищука Станіслава Юрійовича, який діє на 

підставі Статуту, з одного боку та Хорст А. 

Єшке, Німеччина (далі іменується – «Сторона 

2»), з іншого боку (надалі разом іменуються 

«Сторони Договору», а кожна окремо - 

«Сторона Договору»), уклали цей Меморандум 

про співробітництво та партнерство (далі 

іменується «Меморандум»), визнаючи 

необхідність об'єднання зусиль щодо сприяння 

розвитку учасників Меморандуму у галузі 

охорони здоров’я та вдосконалення партнерства 

та дружби між Україною та Німеччиною. 

Співпраця відбувається на такій основі: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

1.1. Предметом цього Договору є 

співробітництво Сторін, яке має своєю метою 

сприяння законним інтересам партнерів у 

сферах управління охороною здоров’я шляхом:  

- взаємних консультацій з різних питань 

управління та стратегічного планування; 

- підтримки впровадження інноваційних 

технологій та комп'ютерних інформаційних 

систем для надання послуг; 

- сприяння розвитку загальнолюдських 

цінностей та підвищенню корпоративної 

культури бенефіціарів у рамках цього 

Меморандуму; 

- пошуку та взаємної підтримки Сторін щодо 

ресурсів та інформації, необхідних іншій 

Стороні для досягнення своїх цілей розвитку; 

- участі у розробці, організації та реалізації 

нових проектів контрагентів / за домовленістю 

та можливістю. 

1.2. В інтересах конструктивної співпраці 

Сторони домовилися про некомерційне 

співробітництво та партнерство. 

1.3. У своїх взаєминах Сторони керуються 

законодавством обидвох країн – України та 

Німеччини і цим Меморандумом. 

1.4. Цей Меморандум не обмежує діяльність 

Сторін і не створює несприятливих умов для 

діяльності окремих господарюючих суб'єктів та 

MEMORANDUM 

ÜBER ZUSAMMENARBEIT UND 

PARTNERSCHAFT 

 

Stadt Iwano-Frankiwsk            "20. September 2019 

 

BRASS Group Private Company (nachstehend als 

“Partei 1” bezeichnet), vertreten durch Direktor 

Stanislav Yurievich Onishuk einerseits und Horst A. 

Jeschke, Deutschland (nachstehend als “Partei 2” 

bezeichnet) andererseits ( Nachstehend 

zusammenfassend als “Vertragsparteien” und einzeln 

als “Vertragspartei” bezeichnet), haben dieses 

Memorandum of Understanding geschlossen, in dem 

die Notwendigkeit erkannt wurde, gemeinsam die 

Entwicklung der Teilnehmer aus dem Memorandum 

im Bereich des Gesundheitsmanagements zu fördern 

und die Partnerschaft und Freundschaft zwischen der 

Ukraine und Deutschland zu verbessern. Die 

Zusammenarbeit findet auf folgender Grundlage (im 

Folgenden als „Memorandum“ bezeichnet) statt: 

 

1. VERTRAGSGEGENSTAND 

 

1.1. Gegenstand dieses Abkommens ist die 

Zusammenarbeit der Vertragsparteien, mit der die 

berechtigten Interessen der Partner auf dem Gebiet 

des Gesundheitsmanagements gefördert werden 

sollen, und zwar durch 

- gegenseitige Beratung in den verschiedenen Fragen 

des Managements und der strategischen Planung; 

- Unterstützung bei der Einführung innovativer 

Technologien und Computerinformationssysteme 

fuer den Prozess der Leistungserbringung; 

- Förderung der Entwicklung universeller zivilisierter 

Werte und Verbesserung der Unternehmenskultur der 

Empfänger innerhalb dieses Memorandums; 

- Suche und gegenseitige Unterstützung der 

Vertragsparteien hinsichtlich Ressourcen und 

Informationen, welche die jeweils andere 

Vertragspartei zur Erreichung ihrer 

Entwicklungsziele benötigt; 

- Beteiligung an Konzeption, Organisation und 

Durchführung neuer Projekte der Vertragsparteien / 

nach Absprache und Moeglichkeit. 

1.2. Im Interesse einer konstruktiven 

Zusammenarbeit haben die Vertragsparteien eine 

nichtkommerzielle Zusammenarbeit und 

Partnerschaft vereinbart. 

1.3. In ihren Beziehungen unterliegen die 

Vertragsparteien den Gesetzen beider Länder sowie 

dieser Vereinbarung. 



їх підрозділів. 

 

 

 

 

2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 

СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН 

 

2.1. У рамках цього Меморандуму Сторони 

прагнутимуть будувати свої відносини на 

підставі рівності, партнерства та захисту прав і 

інтересів кожної із Сторін. 

2.2. Співробітництво здійснюється на основі 

наступних принципів: 

- рівноправності; 

- взаємної вигоди; 

- прозорості; 

- законності; 

- взаємодопомоги; 

- взаємних інтересів; 

- оперативності; 

- дотримання суспільних інтересів; 

- раціональності; 

- конфіденційності. 

 

 

3. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ 

СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН 

 

3.1. Основними напрямками співробітництва 

Сторін є: 

- консультування та супровід щодо 

впровадження змін в системах організацій 

бенефіціарів; 

- консультування щодо впровадження 

інноваційних технологій; 

- обмін досвідом впровадження нових 

технологій; 

- допомога у пошуку інформації про технології, 

які можуть знадобитися іншій Стороні для 

позитивного розвитку своєї організації; 

- обмін іншою інформацією та обмін думками 

між договірними сторонами; 

- спільне розроблення та підготовка медіа-

матеріалів для просування принципів та ідей 

Сторін; 

- проведення конференцій та інших заходів, в 

т.ч. за допомогою сучасних технологій 

комунікації, що сприяють розвитку організацій 

Сторін та спряють поширенню ідеї Сторін та їх 

співпраці. 

 

1.4. Dieses Memorandum darf die Aktivitäten der 

Vertragsparteien nicht einschränken oder 

unguenstige Bedingungen für die Aktivitäten 

einzelner Unternehmenseinheiten schaffen. 

 

2. GRUNDLAGEN DER ZUSAMMENARBEIT 

DER PARTEIEN 

 

2.1. Im Rahmen dieses Memorandums bemühen sich 

die Vertragsparteien, ihre Beziehungen auf der 

Grundlage von Gleichheit, Partnerschaft und Schutz 

der Rechte und Interessen jeder Vertragspartei 

auszubauen. 

2.2. Die Zusammenarbeit beruht auf folgenden 

Grundsätzen: 

- Gleichheit; 

- gegenseitiger Nutzen; 

- Transparenz; 

- Legalität; 

- gegenseitige Unterstützung; 

- gegenseitige Interessen; 

- Schnelligkeit; 

- Wahrung der öffentlichen Interessen; 

- Rationalität; 

- Vertraulichkeit. 

 

3. WICHTIGE HINWEISE FÜR DIE 

ZUSAMMENARBEIT DER PARTEIEN 

 

3.1. Die Hauptbereiche der Zusammenarbeit der 

Vertragsparteien sind: 

- Beratung und Unterstützung bei Änderungen von 

Systemen; 

- Beratung bei der Implementierung innovativer 

Technologien; 

- Austausch von Erfahrungen  bei Implementierung 

von neuen Technologien; 

- Unterstuetzung bei der Suche nach Informationen 

über Technologien, welche die jeweils andere 

Vertragspartei möglicherweise für die positive 

Entwicklung ihrer Organisation benötigt; 

- Austausch sonstiger Informationen und 

Sachverständigenaustausch der Vertragsparteien; 

- gemeinsame Entwicklung und Vorbereitung von 

Medienmaterialien zur Förderung der Grundsätze 

und Ideen der Vertragsparteien; 

- Konferenzen und andere Veranstaltungen, 

einschließlich Einsatz moderner 

Kommunikationstechnologien, welche die 

Entwicklung der Organisationen der Vertragsparteien 

fördern und die Verbreitung der Ideen und die 

Zusammenarbeit der Vertragsparteien foedern. 



4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 

 

4.1. У рамках співробітництва Сторони мають 

право і приймають на себе зобов'язання: 

4.1.1. Сторони мають право у відносинах 

співробітництва використовувати власний 

інтелектуальний ресурс, розробки і 

нововведення, репутацію, існуючі ділові зв'язки, 

професійні та управлінські якості своїх членів, 

спільний та інтелектуальний ресурс Сторін, а 

також інші відповідні нематеріальні активи. 

4.1.2. Сторони мають право надавати один 

одному відкриту інформацію, що має значення 

для співпраці. 

4.1.3. Сторони зобов'язуються підтримувати 

ділові, а також громадські контакти та вживати 

всіх необхідних заходів для забезпечення 

ефективності та розвитку ділових, а також 

громадських зв'язків, всіляко сприяти розвитку 

інших форм співробітництва для досягнення 

зазначених у Меморандумі цілей. 

4.1.4. Сторони зобов'язуються своєчасно 

забезпечувати один одного необхідними для 

виконання цього Меморандуму відомостями, 

матеріалами, документами та іншими 

необхідними даними у формі і в строки, які 

сприятимуть її оперативного використання. 

4.1.5. У разі необхідності Сторони 

забезпечуватимуть взаємне фінансування 

спільних проектів на безоплатній та 

безпроцентній основі. Також Сторони можуть 

укладати інші договори на умовах, які 

передбачають фінансову чи іншу вигоду для 

однієї або обидвох Сторін. 

4.1.6. Сторони зобов'язуються утримуватися від 

дій, які можуть заподіяти матеріальну, 

моральну або іншу шкоду іншій Стороні. 

4.1.7. Сторони несуть відповідальність, 

передбачену міжнародними нормами за 

невиконання чи неналежне виконання умов 

цього Меморандуму а також за розголошення 

чи використання конфіденційної, та іншої 

інформації, будь-яких документів чи відомостей 

у власних інтересах, у тому числі комерційних. 

 

5. ТЕРМІНИ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

І ДОПОВНЕНЬ ДО МЕМОРАНДУМУ 

 

5.1. Цей Меморандум є дійсний з моменту його 

підписання Сторонами. 

5.2. Сторони можуть припинити дію цього 

4. RECHTE UND PFLICHTEN DER PARTEIEN 

 

 

4.1. Im Rahmen der Zusammenarbeit engagieren sich 

die Vertragsparteien wie folgt 

4.1.1. Die Vertragsparteien haben das Recht, ihre 

geistigen Ressourcen, Entwicklungen und 

Innovationen, ihre Reputation, ihre bestehenden 

Geschäftsbeziehungen, die beruflichen und 

Managementqualitäten ihrer Mitglieder, die 

gemeinsamen und geistigen Ressourcen der 

Vertragsparteien sowie andere relevante immaterielle 

Vermögenswerte in den Kooperationsbeziehungen 

nach Abstimmung untereinander zu nutzen. 

4.1.2. Die Parteien haben das Recht, sich gegenseitig 

Informationen mitzuteilen, die für die 

Zusammenarbeit von Bedeutung sind. 

4.1.3. Die Vertragsparteien beabsichtigen, sowohl 

geschäftliche als auch öffentliche Kontakte zu 

pflegen und alle erforderlichen Maßnahmen zu 

treffen, um die Wirksamkeit und Entwicklung der 

Geschäftstätigkeit sowie die Öffentlichkeitsarbeit auf 

jede mögliche Weise zu gewährleisten und andere 

Formen der Zusammenarbeit zu fördern, um die im 

Memorandum festgelegten Ziele zu erreichen. 

4.1.4. Die Vertragsparteien sichern sich gegenseitig 

zu, einander rechtzeitig Informationen, Materialien, 

Dokumente und sonstigen erforderlichen Daten zur 

Verfügung zu stellen, die für die Umsetzung dieses 

Memorandums  erforderlich sind, um ihre effektive 

Verwendung zu erleichtern. 

4.1.5. Die Vertragsparteien verpflichten sich, 

Handlungen zu unterlassen, welche der anderen 

Vertragspartei materiellen, moralischen oder 

sonstigen Schaden zufügen können. 

4.1.6. Die Vertragsparteien sind dafür verantwortlich, 

dass die Bestimmungen dieses Memorandums 

eingehalten werden sowie, dass vertrauliche und 

andere Informationen, Dokumente nach 

internationalen Standards und Regularien offengelegt 

oder verwendet werden. 

 

 

 

 

 

5. GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR 

ÄNDERUNGEN DES MEMORANDUMS 
 

5.1. Dieses Memorandum gilt ab dem Zeitpunkt 

seiner Unterzeichnung durch die Vertragsparteien. 

5.2. Die Vertragsparteien können dieses 



Меморандуму в будь-який час, письмово 

повідомивши про це іншу Сторону. 

5.3. У разі припинення дії цього Меморандуму 

заходи, розпочаті на основі Меморандуму та не 

завершені протягом періоду його дії, 

продовжуватимуться відповідно до раніше 

погоджених Сторонами умов, якщо такі заходи 

не можуть бути виконані з інших причин. 

5.4. Положення цього Меморандуму можуть 

бути змінені або доповнені угодою Сторін, а 

додатки, підписані кожною Стороною, 

становлять невід'ємну частину цього 

Меморандуму. 

 

 

6. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА 

КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ 

 

6.1. Вся інформація, отримана Сторонами 

Меморандуму при вирішенні питань, пов'язаних 

(прямо чи опосередковано) з предметом цього 

Меморандуму; інформація, яка є закритою для 

однієї із Сторін і була відкрита іншій Стороні, є 

конфіденційною і становить таємницю, яку 

Сторони не мають права розголошувати без 

письмової згоди Сторін. 

6.2. Сторони гарантують одна одній, що 

протягом строку дії цього Меморандуму та 

після його закінчення вони не будуть, у власних 

інтересах та / або в інтересах третіх сторін 

(включаючи комерційне розповсюдження чи 

безоплатну передачу тощо), використовувати 

будь-яку інформацію, розголошену в результаті 

реалізації Меморандуму та Сторін. 

класифіковані як конфіденційні. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Сторони можуть здійснювати 

співробітництво з третіми сторонами. 

7.2. Меморандум не стосується інших угод чи 

домовленостей, укладених Сторонами. 

7.3. Будь-які спірні питання щодо тлумачення 

або застосування цього Меморандуму 

вирішуватимуться на дружній основі шляхом 

консультацій і переговорів. 

7.4. Меморандум складено Договірними 

Сторонами у двох однакових примірниках, 

кожен з яких містить формулювання 

українською та німецькою мовами. 

 

 

Memorandum jederzeit schriftlich kündigen. 

5.3. Im Falle der Kündigung dieses Memorandums 

werden Maßnahmen, die auf der Grundlage des 

Memorandums eingeleitet wurden und während 

seiner Gültigkeitsdauer nicht abgeschlossen wurden, 

gemäß den zuvor von den Vertragsparteien 

vereinbarten Bedingungen fortgesetzt, es sei denn, 

solche Maßnahmen können aus anderen Gruenden 

nicht abgeschlossen werden. 

5.4. Die Bestimmungen dieses Memorandums 

können mit Zustimmung der Vertragsparteien 

geändert oder ergänzt werden, und die von jeder 

Vertragspartei unterzeichneten Anhänge sind 

Bestandteil dieses Memorandums. 

 

6. VERTRAULICHKEIT UND 

GESCHÄFTSGEHEIMNIS 
 

6.1. Alle Informationen, welche die Vertragsparteien 

des Memorandums bei der Lösung von Problemen 

erhalten, die (direkt oder indirekt) mit dem 

Gegenstand dieses Memorandums zusammenhängen 

sowie Informationen, die einer Vertragspartei privat 

sind und der anderen Vertragspartei mitgeteilt 

werden, sind vertraulich und duefen ohne schriftliche 

Zustimmung der Vertragsparteien nicht weitergeben 

werden. 

6.2. Die Parteien versichern sich gegenseitig, dass sie 

während der Laufzeit dieses Memorandums und nach 

dessen Ablauf nicht in ihrem eigenen Interesse und / 

oder im Interesse Dritter (einschließlich 

kommerzieller Verbreitung usw.) Informationen 

verwenden, die infolge der Umsetzung des 

Memorandums bekannt wurden und von den 

Vertragsparteien als vertraulich eingestuft wurden. 

 

7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

7.1. Die Parteien können mit Dritten 

zusammenarbeiten. 

7.2. Das Memorandum berührt nicht andere 

Vereinbarungen oder Vereinbarungen, die von den 

Vertragsparteien geschlossen wurden. 

 7.3. Alle kontroversen Fragen bezüglich der 

Auslegung oder Anwendung dieses Memorandums 

werden durch Konsultation und Verhandlung gütlich 

beigelegt. 

7.4. Das Memorandum wurde von den 

Vertragsparteien in zwei identischen Exemplaren 

abgefasst, die jeweils in ukrainischer und deutscher 

Sprache abgefasst sind. 

 



8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ 

СТОРІН 

 

Приватне підприємство «Група БРАСС» 

 

Юридична адреса: 76018, Україна, м. Івано-

Франківськ, вул. Грушевського, 38/8. 

 

 

 

 

 

__________________ Станіслав Ю. Онищук 

    

__________________ Хорст А. Йешке 

 

8. ERFUELLUNGSORT 

 

 

Privatunternehmen der BRASS Group 

 

Rechtsanschrift: 76018, Ukraine, Iwano-Frankiwsk, 

vulytsia Grushevskogo 38/8 

 

 

 

 

 

__________________ Stanislav Y. Onishuk 

    

__________________ Horst A. Jeschke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


