
МЕМОРАНДУМ 
про співробітництво 

 

м. Київ                                                                                                     «18» січня 2022 року 

 
ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ 
СТУДЕНТІВ ПРАВА УКРАЇНА» (далі – ELSA Ukraine) в особі Президента Спільник Ангеліни 
Олександрівни, яка діє на підставі Статуту, та 
 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ У М. КИЄВІ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ ПРАВА  УКРАЇНА» (далі – 
«ELSA Kyiv») в особі Президента Галчанського Віктора Сергійовича, який діє на підставі Статуту 
з однієї сторони, та 
 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКА АРБІТРАЖНА АСОЦІАЦІЯ» (далі – 
«Асоціація») в особі Президента Перепелинської Олени Сергіївни, яка діє на підставі Статуту, з 
другої сторони, 
 
які спільно за текстом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона» уклали цей Меморандум 
про співробітництво (далі – Меморандум) про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

1.1 Метою цього Меморандуму є організація та здійснення співпраці Сторін на основі взаємного 

обміну інформацією і досвідом у рамках проведення спільних навчально-практичних заходів з 

метою сприяння розвитку студентських правничих ініціатив і розвитку правничої освіти. Сторони 

домовилися, що обумовлена метою цього Меморандуму співпраця ґрунтується на принципах 

верховенства права, взаємної вигоди та поваги до прав, законних інтересів Сторін Меморандуму, 

гласності, професійності, взаємного та оперативного інформування про обставини, які 

перешкоджають або унеможливлюють співпрацю Сторін Меморандуму, в тому числі з вини 

третіх осіб. 

1.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін для досягнення його мети, що 

здійснюється у форматі підготовки та реалізації спільних заходів, проектів і програм. 

 

2. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ 

Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про співпрацю у таких 

напрямах:  

2.1. Обмін інформацією у сфері правозахисної, наукової, освітньої діяльності, проектами і 

програмами, що розроблені та (або) реалізуються в галузі професійної освіти студентів-правників 

та молодих юристів, за участю чи за підтримки Сторін (Сторони) цього Меморандуму. 

2.2. Проведення спільних заходів: правових шкіл, семінарів, конференцій, тренінгів, майстер 

класів, правових курсів, змагань тощо за напрямами, що обумовлені предметом цього 

Меморандуму. 

2.3. Залучення фахівців Асоціації до проведення навчальних заходів. 

  



2.4. Здійснення візитів та проведення ділових зустрічей представників Сторін з метою 

ознайомлення та вивчення досвіду роботи, подальшого його використання у навчальній, науковій 

та/або практичній діяльності відповідно до статутних завдань Сторін цього Меморандуму. 

2.5. Розміщення інформації про заходи та події, банерообмін на офіційних сайтах Сторін цього 

Меморандуму.  

2.6. Здійснення спільної підготовки та друку навчально-методичних матеріалів з питань, що 

стосуються діяльності кожної із Сторін цього Меморандуму. 

2.7. Публікація матеріалів працівників Сторін даного Меморандуму у друкованих та електронних 

виданнях Сторін.  

2.8. Популяризація діяльності Сторін цього Меморандуму, шляхом зазначення на офіційних 

заходах про партнерське співробітництво, основні напрями його здійснення. 

2.9. Інші узгоджені напрями співпраці. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ 

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних ресурсів та на основі 

спільних організаційно-технічних зусиль:  

3.1. Визначають уповноважених осіб для проведення консультацій і підготовки пропозицій щодо 

спільної реалізації напрямів, визначених цим Меморандумом. 

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

3.3. Сторони в межах своїх можливостей та у межах компетенції домовились про взаємне 

інформування спільноти відносно діяльності відповідно до цього Меморандуму.  

3.4. Сторони за взаємною згодою можуть залучати до спільної діяльності представників 

міжнародних організацій, органів державної влади, громадських організацій та наукових установ у 

межах, встановлених нормативно-правовими актами та домовленостями з ними.  

3.5. Сторони беруть на себе зобов’язання зберігати конфіденційну інформацію, отриману в ході 

реалізації Меморандуму. 

3.6. Сторони зобов’язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну чи іншу шкоду 

іншій Стороні.  

3.7. Сторони засвідчують, що укладення цього Меморандуму є виявленням доброї волі та їх згоди 

на координацію спільних зусиль. 

3.8. Сторони домовилися, що положення цього Меморандуму не встановлюють для них 

юридичних та фінансових зобов’язань і детальні умови та порядок реалізації спільних заходів. 

Питання організації та проведення спільних заходів визначається у кожному конкретному випадку 

окремо. 

 

4. СТРОК ДІЇ МЕМОРАНДУМУ 

4.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання.  

4.2. Меморандум укладається строком на два роки. 

4.3. Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму в будь-який час, письмово 

повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за один місяць. 

4.4. 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 були раніше узгоджені Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи 

неможливо.  

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 



5.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за письмовою згодою 

Сторін і стають його невід'ємною частиною.  

5.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього Меморандуму 

вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та досягнення взаємної згоди.  

5.3. Цей Меморандум укладено українською мовою у двох автентичних примірниках, по одному 

примірнику для кожної зі Сторін.  

 
6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СТОРІН 

 

ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
«УКРАЇНСЬКА 
АРБІТРАЖНА 
АСОЦІАЦІЯ» 
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«ЄВРОПЕЙСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ 

ПРАВА  УКРАЇНА» 

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ 
ПІДРОЗДІЛ У М. КИЄВІ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 

«ЄВРОПЕЙСЬКА 
АСОЦІАЦІЯ СТУДЕНТІВ 

ПРАВА  УКРАЇНА» 
 

 
Код ЄДРПОУ 38388417 
01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ 
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Президент Асоціації  
 
 
___________  
 
О. С. Перепелинська 
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Президент ELSA Ukraine 
 
 
___________ 
 
А. О. Спільник 
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Президент ELSA Kyiv 
 
 
___________ 
 
В. С. Галчанський 

 


