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ПРО СПІЛЬНУ СПІВПРАЦЮ

Львівського національного університету ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Гжицького та ДП « Санаторій «Любінь Великий»

ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»

«'.V. і 4 Л - ,2021р.

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С.З.Гжицького, який діє на підставі статуту, в особі 

ректора, професора, члена кореспондента НААН України Стибеля В.В. з 

одного боку та та ДП « Санаторій «Любінь Великий»ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця», надалі «Санаторій», який діє на підставі положення 

про санаторій в особі директора Ціцюри З.С. з другого боку, керуючись 

«Положенням про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони 

здоров'я», затверджений наказом міністра охорони здоров'я України від 

05.06.1997р. за № 174 уклали угоду про наступне:

1. Загальні положення

1.1. Сторони, які домовляються беруть на себе взаємні зобов'язання 

щодо спільної організації, вдосконалення та забезпечення 

реабілітаційної допомоги пацієнтам регіону, ефективного 

використання кадрових, матеріальних та інших ресурсів і наукового 

потенціалу, спрямованими на покращення здоров'я осіб з 

різноманітними патологіями, потребуючими реабілітації при 

захворюваннях опорно-рухового апарату, нейрореабілітації та 

кардіопульмонарної реабілітації.

1.2. Надання консультативної реабілітаційної допомоги та науково- 

дослідна робота здійснюється на базі відділень «Санаторію»

2.0бовязки та права сторін.

Зобов'язання санаторію:



2.1 .Санаторій надає університету можливість проведення науково- 

дослідної роботи на клінічній базі відділень санаторію

2.2 Санаторій надає університету можливість проведення навчальної 

та клінічної практики студентів на базі відділень санаторію

2.3. Санаторій надає університету можливість проведення 

реабілітаційних заходів спільно з працівниками санаторію на 

клінічній базі відділень санаторію.

2.4. Санаторій інформує Університет, зокрема завідувача кафедри 

реабілітації та здоров'я людини про правила та вимоги щодо 

організації надання реабілітаційної допомоги пацієнтам, умов 

роботи студентів-практикантів та права і обов'язки сторін під-час 

отримання послуг.

Зобов'язання університету:

2.5. Університет зобов'язується виконувати вимоги санаторію та 

його положень з організації медичних послуг згідно чинного 

законодавства.

2.6. Університет зобов'язується дотримуватися правил експлуатації 

медичної техніки та обладнання і контролювати студентів- 

практикантів в процесі практичної діяльності.

2.7. Університет зобов'язується підтримувати приміщення та 

обладнання в чистоті та не допускати пошкодження майна в процесі 

практичної діяльності та дотримуватись правил протипожежної 

безпеки.

2.8. Університет зобов'язується надавати першочергово санаторію 

нові методики діагностики та реабілітаційної фізичної терапії та 

ерготерапії для впровадження в практичну роботу санаторію.

2.9. Університет зобов'язується погоджувати всі заходи з 

керівництвом санаторію.

2.10. Університет зобов'язується за бажанням та згодою санаторію 

проводити на його базі конференції, семінари та консиліуми, всіляко



сприяючи підвищенню кваліфікації медичних працівників 

санаторію.

3.Відповідальність за неналежне виконання обов'язків сторін.

3.1 За неналежне виконання обов'язків сторін за цією угодою 

сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства.

4. Термін дії даної угоди встановлюється з моменту її підписання 

на один рік з правом автоматичної пролонгації, якщо одна із сторін 

не заявить про її розірвання.

5.Зміни та доповнення до даної угоди приймаються шляхом 

підписання додаткових угод.

6. У випадку виникнення обставин непереборної сили сторони 

звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за цим 

договором

7. Вирішення спорів та внесення змін згідно цього договору 

сторони сторони проводять шляхом переговорів та консультацій.

Адреси та Реквізити сторін:

Львівський національний університет ветеринарної медицини

та ДП « Санаторій «Любінь Великий»ПрАТ

«Укрпрофоздоровниця», Ід.код 02592022, код банку

325796,РахунокиА893257960000000260083037102, тел..0966909757,

16, Городоцький р-н Львівської

Ціцюра З.С.


