
МЕМОРАНДУМ ПРО СШВПРАЦЮ

м. Кшв « (£ » п2~_______2022 р.

КиТвський нащональний ушверситег 1меш Тараса Шевченка
-Сторона 1) в oco6i проректорки з науково-педагопчно! роботи (гумаштарш 
питания) Степанець 1нни Олександр1вни, яка д1е на шдстав1 дов1реност! 
№ 01/127-26 в1д 16.02.2022 року, та Державний науково-дослщний 
шстнтут технологш юбербезпеки та захисту шформацн {далг - Сторона 2) 
в oco6i виконуючого обов’язки начальника шституту Козака Володимира 
Федоровича, який д!е на п1дстав1 наказу Голови Держспецзв’язку вщ 24 
грудня 2021 р. №794-ОС та Статуту що над ал i 1менуються «Стороны», 
усвщомлюючи, що встановлення ефективного сп1вроб1тництва через 
механ1зм постшних контакт!в та обмшу шформащею вщповщае 1нтересам 
обох Сторш, та визнаючи важлив1сть реал1зацн умов i забезпечення 
безпечного функц1онування юберпростору, його використання в iHTepecax 
особи, суспщьства i держави; важлив!сть розробки та впровадження 
програмного та апаратного забезпечення, засоб1в захисту шформацй та 
забезпечення юберзахисту, як] пщвищують р!вень захисту шформацшних 
систем та шформацшних pecypciB, уклали цей Меморандум про 
сшвробДництво (дал1 -  Меморандум) i домовилися про таке:

I. ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Метою даного Меморандуму е консолщащя зусиль Стор1н задля 

створення умов взаемодй в освйшй та науково-техшчшй сферах, координацй 
д1яльност1 з питань пщготовки кадр1в, проведения дослдаень i практичних 
роби за проф1лем дiяльнocтi стор1н.

1.2. Сторони розвиватимуть взаемовигщне та довгострокове 
сп1вроб1тницгво, спрямоване на досягнення cboix статутних цшей та мети 
Меморандуму.

1.3. Сторони зобов’язуються будувати вцщосини на засадах 
piBHonpaBHoro партнерства, створення режиму максимального сприяння одна 
однш.

1.4. Сторож домовились, що форми сгавробпництва можуть 
доповшоватись за взаемним погодженням.

1.5. Усг методичш, презентац1йн1 та рекламш матер1али в рамках 
тако! сп1впращ погоджуються Сторонами.



1.6. Сторони узгоджують та шляхом укладання договор гв 
затверджують конкретш напрями сшвпращ.

П. НАПРЯМИ СПЮПРАЦ1 СТОРШ
2.1. Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають так! 

напрями сшвпращ:
2.1.1. проведения спшьних виставок, симпоз1ум1в i конференцш з 

питань юбербезпеки;
2.1.2. оргашзовувати семшарсью заняття щодо вивчення нових 

результатов наукових дослщжень та особливостей використання цих 
результат1в у виробничш д1яльноси;

2.1.3. проходження запланованих навчальними планами практик та 
виконання квал1фжацшних роб1т студентами, асшрантами яю 
спещал1зуються в галун юбербезпеки та захисту шформацй за попередшм 
узгодженням мгж Сторонами;

2.1.4. залучати студенпв до участ1 у практичних заходах з юбербезпеки 
на безоплатнш ochobI;

2.1.5. надавати допомогу Сторош 1 в удосконаленн1 освпнього пронесу 
у заздалегщь погоджен1й форм1;

2.1.6. за згодою Сторш для проведения дослщжень i випробувань 
надавати безоплатно у встановленому порядку в тимчасове використання 
випробувальне обладнання та засоби;

2.1.7. надавати Сторонам методичну та практичну допомогу в
проведенн1 дослщжень з питань юбербезпеки та захисту 1нформацй, 
орган1зовувати допомогу науковими та науково-педагопчними
пратвниками, 1нженерно-техн1чним складом i здобувачами вшцо! освгги в 
проведенн1 дослщжень i випробувань, в розробц1 вщповщних
спец1атзованих програм, методик та шших докуменив;

2.1.8. здшснювати за попередшм погодженням та встановленим 
порядком обм1н науковою та науково-техшчною шформащею, матер1алами 
щодо сучасних телекомуншац1йних та 1нформащйних технологш, систем та 
засоб1в захисту шформацй, тенденцш i напрямк!в ix розвитку.

III. ОРГАНОАЦ1Я СШВПРАЩ СТОРШ
3.1. 3 метою реал!зацй даного Меморандуму Сторони шщюють 

проведения консультац1й i розроблення пропозицш щодо орган1зацй 
сшльних заход1в через уповноважених контактних oci6, яю в робочому 
порядку узгоджують мюце, дату та час проведения наради.

3.2. Представники CTOpie здшснюють B3acMHi консультацн з 
використанням особистих (службових) абонентсышх номер1в мобшьного 
стшьникового зв’язку та електронно! пошти.

3.3. Обмш шформащею м1ж Сторонами здшснюеться шляхом 
направления лист1в на поштов1 адреси Сторш, 1нформування за службовими 
абонентськими номерами телефонно! мереж1 загального користування, 
в!дправлення електронних поштових повщомлень на адреси електронно! 
пошти Сторш та/або адреси службово! електронно! пошти уповноважених 
контактних oci6:



3i Сторони 1:
Кафедра юбербезпеки та захисту шформацп:
Завщувачка кафедри Лукова-Чуйко Натал1я BiicTopiBHa.
- поштова адреса: 01033, м. Кшв, вул. Володимирська, 60
- e-mail: lukova@ukr.net
- телефонний номер:+380967682085
3i Сторони 2:
Заступник начальника ДержНД! технологш юбербезпеки Юдш Олексш 

Юршович.
- поштова адреса: 03142, м. Кшв, вул. М. Залвняка, 3, корп.6
- e-mail: oleksii.vudin@dsszzi.gov.ua
- телефонний номер:+380503879922
3.4. Меморандум е передумовою i шдставою для укладення 

подалыпих договоргв.
3.5. Кожна i3 Сторш зобов'язана забезпечити конфщенщйшсть 

отримано! вщ imnoi Сторони технично!, економ1чно! та imnoi шформацп, 
якщо iHme не передбачене чинним законодавством.

3.6. Жодна 3i Сторш не використовуватиме назву, логотип чи 
фipмoвий знак шшо1 Сторони без отримання письмово! згоди на це imnoi 
Сторони в кожному конкретному випадку.

IV. ПОВОДЖЕННЯ 3 ШФОРМАЩСЮ 3 ОБМЕЖЕНИМ
ДОСТУПОМ

4.1 Будь-яка шформащя, що мютиться на будь-яких ношях, у т.ч. 
наукова, техшчна, методична (якщо це не буде обумовлено окремо), що буде 
надана Сторонами одна однш, е шформащею з обмеженим доступом 
Сторони, яка н надала, та не може бути переданою будь-якш трет!й сторон! 
без взаемного погодження Стор1н.

4.2 Уся надана Сторонами техшчна i ф1нансова шформац1я, пов’язана 
з виконанням цього Меморандуму буде вважатися конфщенцшною, якщо 
inuie (у конкретному випадку) не буде обумовлено додатково.

4.3 Конфщецщйна щформащя при й внутршнъому використанн1 
ОХОрОНЯСТЬСЯ ВЩПОВЩНО ДО ВНутр1ШН1Х норм i правил, прийнятих у 
вщповщно! Сторони. Сторона, яка отримала конфщенщйну 1нформацйо, 
вживае до не! так1 ж заходи безпеки, яю вона вживае при користуванш 
власною конфщенщйною 1нформащею для запобтання ii розголошенню, 
поширенню та опублшуванню. Кожна 3i CTopiH зобов’язана забезпечити 
недостутпсть 1нформацй' для сшвробггниюв, що не потребують й для 
виконання po6iT за спшьними проектами.

4.4 Конфщенцшна 1нформащя мае надаватися сшвроб1тникам CTopiH 
т1льки в тш частин! та в тому обсяз1, яю дшсно необх1дн1 для роботи за 
спшьними проектами.

4.5 Шсля завершения po6iT, для проведения яких була надана 
конфщенцшна щформащя, Сторона, яка й одержала, зобов’язана повернута 
Сторош, яка п передала, Bci Hocii niei шформацп, за винятком одше! Konii, що 
може бута залучена до справи. Використання конфщенщйшн шформацй' не
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повинно шкодити 1нтересам Сторш та здшснюеться виключно з дотриманням 
вимог законодавства Украши.

V. Ф1НАНСУВАННЯ
5.1 Сторони домовились утримуватись вщ д!й, як! можуть заподшти 

економ1чну, репутащйну чи iH H iy  шкоду другш Сторош Меморандуму.
5.2 Витрати, пов'язаш з реашзащею заход iB, передбачених цим 

Меморандумом, Сторонами покриваються за власний рахунок, якщо не буде 
узгоджений шший порядок.

5.3 Для виконання окремих зобов’язань м!ж сторонами можуть 
укладатися окрем1 договори.

5.4 Даний Меморандум не створюе жодних фшансових зобов’язань 
для Сторш.

VI. АНТИКОРУПЦШНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
6.1 Сторони зобов’язуються забезпечити повну вщповщальшсть свого 

персоналу вимогам антикорупцшного законодавства Украши.
6.2 Сторони погоджуються не здшснювати, прямо чи опосередковано, 

жодних грошових виплат, передач! майна, надання переваг, гйльг, послуг, 
нематер1альних актив!в, будь-яко! imnoi вигоди нематер1ального чи не 
грошового характеру без законних на те пщстав з метою чинити вплив на 
р!шення 1ншо1 Сторони чи й службових oci6 з тим гцоб отримати будь-яку 
вигоду або перевагу.

6.3 Сторони пщтверджують, що 1х пращвники не використовують 
надан1 1м службов1 повноваження чи пов’язан1 з ними можливост! з метою 
одержания неправом1рно1 вигоди або прийняття тако! вигоди чи прийняття 
об1цянки/пропозищi тако! вигоди для себе чи шших oci6, в тому числ1 щоб 
схилити цю особу до протиправного використання наданих ш службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можливостей.

6.4 Кожна i3 Сторш цього Меморандуму в1дмовляеться в1д 
стимулювання будь-яким чином пращвншйв Стор1н, в тому числ1 шляхом 
надання грошових сум, подарунюв, безоплатного виконання на 1х адресу 
роб1т (послуг) та шшими, не пойменованими у цьому пункт! способами, що 
ставить пращвника в певну залежшсть i спрямованого на забезпечення 
виконання цим пращвником будь-яких дш на користь стимулюючо! його 
Сторони.

6.5 ГНд д!ями пращвника, зд!йснюваними на користь стимулюючо!' 
його Сторони, розумшться:

- надання невиправданих переваг у nopiBHBHHi з !ншими 
контрагентами;

- надання будь-яких гарантш;
- прискорення !снуючих процедур;
- imni д!г, що виконуються прац!вником в рамках сво!х посадових 

обов'язк!в, але йдуть врозр!з з принципами прозорост! та вщкритост! 
взаемовщносин м!ж Сторонами.



6.6 Сторони пщтверджують, що ix пращвники ознайомлеш про 
кримшальну, адмшктративну, цивитьно-правову та дисциплшарну 
вщповщальшсть за порушення антикорупцшного законодавства.

6.7 Сторони цього Меморандуму визнають проведения процедур 
щодо запобкання корупцй i контролюють ix дотримання. При цьому 
Сторони докладають розумш зусилля, щоб М1шм1зувати ризик дшових 
вщносин з контрагентами, яю можуть бути залучеш в корупщйну дшльшсть, 
а також надають взаемне сприяння один одному в цшях запобкання корупцй.

При цьому Сторони забезпечують реашзащю процедур з проведения 
nepeeipoK з метою запобкання ризиюв залучення Сторш у корупщйну
д!яЛЬШ СТЬ.

*

6.8 Сторони визнають, що ix можлив1 неправом1рш дй‘ та порушення 
антикорупцшних умов цього Меморандуму можуть спричинити за собою 
несприятлив1 наслщки - вщ зниження рейтингу надшност! контрагента до 
icTOTHHx обмежень по взаемодп з контрагентом, аж до роз1рвання цього 
Меморандуму.

6.9 У pa3i виникнення у Сторони шдозр, що вщбулося або може 
вщбутися порушення будь-яких антикорупцшних умов, вщповщна Сторона 
зобов'язуеться повщомити шшу Сторону у письмовш форм1. Пюля 
письмового повщомлення, вщпов1дна Сторона мае право призупинити 
виконання зобов'язань за цим Меморандумом до отримання щцтвердження, 
що порушення не вщбулося або не вщбудеться. Це пщтвердження повинне 
бути надклане протягом 5 (п'яти) робочих дн1в з дати направления 
письмового повщомлення.

6.10 У письмовому повщоМленш Сторона зобов'язана послатися на 
факти або надати матер1али, що достов1рно пщтверджують або дають 
п1дставу припускати, що вщбулося або може вщбутися порушення будь-яких 
положень цих умов контрагентом, - його аф1лшованими особами, 
пращвниками або посередниками виражаеться в дшх, яю квал1ф1куються 
вщповщним законодаветвом, як дача або одержания хабара, комерщйний 
пщкуп, а також дгях, що порушують вимоги антикорупцшного законодавства 
та м!жнародних акт!в про протидйо легал1зацй' доходов, отриманих 
злочинним шляхом.

6.11 Сторони гарантують повну конфщенцшшсть при виконашз1 
антикорупщйних умов цього Меморандуму, а також вщсутшсть негативних 
наслщкгв для Стор1н в щлому, так i для конкретних пращвншав Сторони, як1 
повщомили про факт порушень.

VII. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНО! СИЛИ
7.1 Сторони звшьняються вщ в1дповщальност1 за повне або часткове 

невиконання c b o ix  зобов’язань за цим Меморандумом, якщо таке 
невиконання е наслщком обставин непереборно! сили, яю виникли п1сля 
укладення цього Меморандуму, та як! Сторони не могли ан! передбачити, ani 
попередити розумними заходами. До таких обставин непереборно! сили 
вщносяться пов!нь, пожежа, землетрус та imni стих!йш лиха, а також вшна, 
в1Йськов1 д!1', револющйш дй‘, та будь-як! 1нш! обставини поза контролем 
Сторгн.



7.2 Сторони зобов’язаш сповнцати одна одну про настання та 
припинення обставин непереборно1 сили протягом 5 (п’яти) робочих дшв з 
моменту lx настання, або припинення. Сторони можуть не нов що мл яти одна 
одну, якщо настання обставин непереборжн сили е загальновщомим для 
громадян Украши фактом. У випадках, коли обставини та ix наслщки, 
передбачеш цим роздшом Меморандуму, продовжують юнувати бшыпе, шж 
3 (три) мюящ, або коли при настанш таких обставин стае очевидним, що таю 
обставини та ix наслщки будуть д!яти бшыпе цього строку, Сторони у 
найкоротший строк проводять переговори з метою виявлення прийнятих для 
Сторш альтернативних шляхт виконання цього Меморандуму та досягнення 
вщповщно! домовленостг KpiM того, кожна i3 Сторш цього Меморандуму 
мае право роз1рвати Меморандум у випадках, коли обставини непереборно'1 
сили та ix наслщки, передбачеш цим роздшом Меморандуму, продовжують 
юнувати бшыпе, шж 3 (три) мюяцт

7.3 Довщка, видана Торгово-промисловою палатою Украши або 
довщка уповноваженого органу е достатшм шдтвердженням наявност1 i 
TpHBaiiocTi дп обставин непереборно'1 сили.

У1П. РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ
8.1 У випадку виникнення суперечностей м1ж Сторонами з питань, 

передбачених цим Меморандумом або в зв’язку з ним, Сторони вживатимуть 
ycix заход1в щодо ix розв’язання шляхом переговоргв М1ж собою.

8.2 У випадку нсможливосп вир1шення зазначених суперечностей 
шляхом переговор1в, вони будуть вирнпуватись у судовому порядку 
вщповщно до чинного законодавства Украши.

IX. ТЕРМ1НИ ДП ДАНОГО МЕМОРАНДУМУ ТА УМОВИ ЙОГО
Р031РВАННЯ

9.1 Цей Меморандум набирае чинност1 з дня його щцписання i д1е 
безстроково.

9.2 Сторони мають право роз1рвати даний меморандум, попередньо 
повщомивши письмово шшу сторону не шзшше шж за 30 календарних дн!в 
до моменту роз1рвання.

X. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ
10.1 Ус1 додатков1 р1шення стосовно сгнвпращ за цим Меморандумом, 

в тому числ1 щодо доповнення, змши або припинення цього Меморандуму, 
приймаються Сторонами за взаемною згодою та оформлюються 
вщповщними додатковими угодами до цього Меморандуму.

10.2 До вщносин Сторш щодо питань, яю не врегульован1 цим 
Меморандумом, застосовуеться положения чинного законодавства..

10.3 Права та обов’язки кожно!' i3 Стор1н, визначен! даним 
Меморандумом не можуть бути передан! жодною i3 Сторш шшш юридичнш 
або ф1зичн!й oco6i без письмового на те дозволу imnoi Сторони.

10.4 Цей Меморандум не впливае на зобов’язання Сторон за i'x 
догов!рними вщносинами з шшими юридичним або ф!зичними особами.



10.5 Yci змши та доповнення до цього Меморандуму повинш бути 
здшснеш в письмовому вигляд1 та шдписаш уповноваженими на те особами.

10.6 Даний Меморандум складено у 2 (двох) пршодрниках, по одному 
для кожно1 i3 Стор1н, як1 мають однакову юридичну силу.

XI. РЕКШЗИТИ ТА П1ДДИСИ CTOPIH 
Сторона 1 Сторона 2

Кшвський нацюнальний
ушверситет iMem Тараса
Шевченка
01033, м. Кшв,
вул. Володимирська, 60
тел./факс: 239-33-03/239-33-63

Державний науково-дослщний
шститут технологш юбербезпеки та
захисту шформацп
03142, м. Кшв,
вул. М. Зал1зняка, 3, корп.6
IBAN
U А708201720313221001201002970
в ДКСУ у м. Ки€в1
Код банку 820172
Код СДРПОУ 34732331
ШН: 347323326579
Тел.: 044 281-85-20

Проректорка 
Кшвського 
ушвереитету 
Ше

нацюнального 
iMem Тараса

£ТЕПАНЕЦЬ

В.о. начальника Державного науково- 
досл1дного шституту технолопй

шформацй

олодимир КОЗАК

2022 р.


