
 1

 

 

 

      

 

МЕМОРАНДУМ  

 

про співробітництво між Національною асоціацією адвокатів України,   

Чернігівським національним технологічним університетом та                   

Радою адвокатів Чернігівської області 

 

 

          27 квітня 2017 р.                                                                   м. Чернігів 

 

Національна асоціація адвокатів України, в особі Заступника голови Гво-

здія Валентина Анатолійовича, з однієї сторони, 

Чернігівський національний технологічний університет, в особі ректора 

Шкарлета Сергія Миколайовича, з другої сторони, 

та Рада адвокатів Чернігівської області, в особі Якуби Галини Олександ-

рівни, з третьої сторони,  

у подальшому окремо іменовані «Сторона», разом — «Сторони», домо-

вились про наступне: 

 

І 

МЕТА І ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

 

1.1. Метою цього Меморандуму є співпраця та обмін інформацією і дос-

відом в межах відповідних функцій і повноважень Сторін, здійснення наукової 

та практичної діяльності у сфері забезпечення верховенства права, розвитку ад-

вокатури, захисту прав і свобод людини та громадянина на основі рівноправно-

сті, взаємної вигоди дотримання загальноприйнятих норм і принципів. 

1.2. Предметом цього Меморандуму є спільна діяльність Сторін для дося-

гнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та реалізації 
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спільних заходів, проектів і програм з метою здійснення професійної підготов-

ки фахівців у галузі права. 

 

ІІ 

 

НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ 

 

Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про 

співпрацю у таких напрямах: 

2.1. Обмін інформацією про плани діяльності, проекти і програми в ме-

жах цього Меморандуму; 

2.2. Створення єдиного інформаційного простору у сферах спільної дія-

льності, які представляють взаємний інтерес; 

2.3. Розробка спільних наукових ресурсів, пропозицій і рекомендацій що-

до проектів законів та  інших нормативно-правових актів, робочих навчальних 

програм і планів дій тощо;  

2.4. Проведення спеціальних консультацій з метою вироблення узгодже-

ної позиції Сторін щодо вирішення найбільш гострих та актуальних проблем у 

сфері реалізації конституційного принципу верховенства права, сприяння роз-

витку правосвідомості громадян з питань реалізації та захисту їхніх прав та 

свобод, розвитку адвокатури, юридичної професії та історико-правових дослі-

джень розвитку інституту адвокатури; 

2.5. Проведення спільних наукових і практичних конференцій, симпозіу-

мів, семінарів, круглих столів, тренінгів, а також інших заходів;  

2.6. Підготовка колективних наукових монографій, науково-практичних 

робіт, збірників наукових статей, збірників документів, альманахів, науково-

довідкових видань тощо;  

2.7. Розробка і впровадження в освітній процес Університету вибіркових 

начальних дисциплін з історії становлення та розвитку інституту адвокатури, 

відкриття тематичних кабінетів та аудиторій;  

2.8. Організація навчальних, виробничих та переддипломних практик на 

базі рад адвокатів регіонів згідно з графіком навчального процесу та  з дотри-

манням вимог чинного законодавства України; 

2.10. Реалізація інших освітніх, наукових, соціальних, проектів, у тому 

числі міжнародних, спрямованих на розвиток співробітництва між Університе-

том та Національною асоціацією адвокатів України.  
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ІІІ 

ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ 

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони в межах наявних ресур-

сів: 

3.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і підготов-

ки пропозицій щодо спільної реалізації напрямів, визначених цим Меморанду-

мом; 

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

меті Меморандуму; 

3.3. Проводять спільні заходи: конференції, круглі столи, семінари, лекції 

тощо за напрямами, що становлять взаємний інтерес; 

3.4. Залучають до спільної діяльності представників органів державної 

влади, громадських організацій, наукових інституцій у межах встановлених  

нормативно-правовими актами та домовленостями з ними; 

3.5. Беруть участь у: розробці спільної наукової продукції, наданні екс-

пертних висновків; обговоренні проектів законів та інших нормативно-

правових актів, що стосуються питань здійснення судочинства, адвокатури та 

реформ освіти. 

3.6.  Узгоджують інші спільні заходи в рамках Меморандуму. 

 

IV 

СТРОК ДІЇ МЕМОРАНДУМУ 

  

4.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання. 

4.2. Меморандум укладається строком на п'ять років. Дія цього Меморан-

думу автоматично продовжується на наступний п'ятирічний термін, якщо жод-

на із Сторін письмово не повідомить іншу про свій намір припинити його дію 

не пізніше як за один місяць до закінчення строку дії цього Меморандуму.  

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, продовжу-

ються і завершуються згідно з умовами, що були раніше узгоджені Сторонами, 

за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо. 
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V 

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться тіль-

ки 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 до-

сягнення взаємної згоди. 

5.3. Цей Меморандум укладено українською мовою у трьох автентичних 

примірниках, по одному примірнику для кожної зі Сторін. 

 

 

Сторона: 

 

 

Національна асоціація 

адвокатів України  
 

04071 м. Київ,  

вул. Ярославська, 6, 

5 поверх. 

Україна 

 

 

 

____________ 

Гвоздій В.А. 

 

                                   

Сторона: 

 

Чернігівський на-

ціональний техно-

логічний універси-

тет  
 

14027 вул. Шевчен-

ка, 95,  м. Чернігів. 

Україна 

 

 

 

 

 

_____________ 

Шкарлет С.М. 
 

 

 

Сторона: 

 

 Рада адвокатів Черні-

гівської області 
 

 

14038, м. Чернігів, пр-т 

Перемоги, 139, офіс 705 

 

 

 

 

 

_____________ 

   Якуба Г.О. 

 

 

                                        


