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Асоцiацiя KypopTiB Украiни в особi президента Котика Юрiя Iгоровича, з однiеТ
сторони, що дiе на пiдотавi Статуry, та .Щержавна установа <Украiнський науково-
дослiдний iнстиryт медичноi реабiлiтацii та курортологii MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УщраiЪп в особi директора Бабов4 Костянтина .Щмитровича, з другоi
сторони, який дiе на пiдставi Статуту, якi в подальшому разом iменуються як
Сторони, а кожна окремо - Сторона, укл€lли цей Меморандум про таке:

1. Мета та предмет вза€модii CTopiH
1.1. Щим Меморандумом Сторони пiдтверджують намiри щодо сприянЕя

розвитку курортноi справи в УкраiЪi.
|.2. Метою Меморандуму е органiзацiя дiевоi взаемодii та спiвпрацi CTopiH з

органiзацiйно-правових, науково-методичних, економiко-соцiа.гlьних питань

розвитку KypopTiB в YKpaiHi, забезпечення рацiонального використання i охорони
природних лiкувапьних pecypciB, природних територiй KypopTiB; представництво i
захист iHTepeciB членiв Асоцiацii задля ефективного здiйснення ними cBoix
повнова)кень, узгодженЕя дiй щодо захисту прав та iHTepeciB суб'ектiв ринку
ц/ристичних i курортних посJryг, формуванЕя стратегii розвитку туристичноi та
курортноi гагryзi.

2. OcHoBHi напрями спiвпрацi та взаемодii
Зважшочи на спiльний iHTepec CTopiH, спiвпраця здiйснюватиметься за такими

напрямами:
-спiльна }п{асть в розробцi планових, проектних, прогнозних i стратегiчних

документiв розвитку KypopTiB УкраiЪи;
- монiторинг та контроль зh рацiоншlьним використанЕям i охороною

природних лiкувалrьних pecypciB, збереження та промоцiя курортного потенцiалу
УкраiЪи;

- взаемодiя з органами гryблiчноi влади з питань удосконалення та розробки
нормативно-правовоi бази для забезпечення розвитку та сталого функчiонування
KypopTiB;

- сприянЕя обмiну досвiдом дiяльностi органiв мiсцевого сапdоврядування,
суб'ектiв надання туристично-рекреацiйних i лiкуваrrьно-оздоровчих послуг
курортних MicT та територiй УкраiЪи, iмплементацii кращого мiжнародного досвiду
задля спiльного вирiшення проблем ix розвитку;

_ поширення успiшного досвiду та знань щодо планування i розвитку курортних
MicT, розробки та впровадження проектiв i програм рацiонагlьного викорисТаННЯ

пр"род"r" лiкувальних i рекреачiЙних ресурЪi",'роr"итку лiкувагlьно-оздоровчоi
iнфраструктури KypopTiB ;
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- створенЕя единого к)рортного iнформацiйного простору УкраiЪи шляхом
збору акту€rльноi та достовiрноi iнформацii та iT об'еднання в единий iнформацiйний
друкован пй та/ або електронний ресурс ;

- представлення туристиtlноi гагryзi курортних MicT i територiй Украiъи на
нацiонагlьному та мiжнародному ринках через презентацii, 1^racTb у туристичних
виставках, конференцiях, конгресЕж тощо;

-координацiя використання допомоги европейського Союзу, передбаченоi на
транскордонну та мiхсрегiональну спiвпрацю щодо планування, програмування,
управлiНня та монiторИнг реалiЗацii проектiв, цроцрш, мiтсрегiо"*i""* сфатегiй
розвитку територiй KypopTiB;

- посилення iснуючих напрямiв дiяльностi кожноi iз CTopiH.
перелiк напрямiв спiвробiтництва за цим Меморандумом може бути розширено

за взаемною згодою CTopiH.

3. Щiя Меморандуму та порядок його розiрвання
3. 1. Щей МемОРаНДУIt[ набирае чинностi з дня його пiдписання та дiе без

обмеженЕя строку.
3.2. Сторони розгляд€lють цей МемОРаНДУIчI як декJIарацiю про намiри, що не

призводить до юридичних чи фiнансових наслiдкiв або зобов'язань будь-кого з них.
3.3. За взаемною згодою CTopiH до Меморандуму можуть бу." BHeceHi змiни

IIIJIяхом пiдписання вiдповiдних протоколiв.
3.4. Кожна Сторона у правi розiрвати цей Меморандр{ у будь-який час за

УМОВИ ПИСЬМОВОГО iнформуванЕя iншоi Сторони не пiзнiше нiж за мiсяць.
3.5. У разi виникнення спiрних пит€lнь мiж Сторонами щодо умов цього

МеМОРаНДУМУ або заходiв, якi впроваджуються у його рамках, Сторони
погоджуються докJIасти Bcix можливих зусиль для того, щоб вирiшити TaKi питання
шляхом проведення переговорiв.

4. Прикiнцевi положенпя
4.|. Цей Меморандум не е попереднiм договором у розумiннi cTaTTi бЗ5

Щивiльного кодексу УкраiЪи та cTaTTi 182 Господарського кодексу Украiни i не
ПОКJIаДае на Сторони юридичних обов'язкiв щодо укладання в майбутньому
основного договору.

4.2.Ifей Меморандум укладено при повному розумiннi Сторонами його умов та
термiнологii украihською мовою у двох автентичних примiрниках, якi м€lють
однакову юридичну силу, - по одному для кожноi iз CTopiH.

,,Щпректор ДУ <Украiнський науково-
медично[ реабiлiтачii

гii МОЗ УкраiЪш>
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