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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (TWINNING) 

МЕМОРАНДУМ ПРО ПОРОЗУМІННЯ 

 

 

  



Parties 

Canterbury Christ Church University, of 

Anselm Building, North Holmes Road, 

Canterbury, Kent, England, CT1 1QU,  United 

Kingdom (UK) 
 

Open International University Of Human 

Development "Ukraine", 23, Lvivska St, Kyiv, 

03115, Ukraine (UKR) 

 

Сторони 

Університет Кентербері Крайст Черч, 

Anselm Building, North Holmes Road, 

Кентербері, Кент, Англія, CT1 1QU, 

Сполучене Королівство (СК) 
 

Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини "Україна" , Україна, 

03115,  м.Київ, вул. Львівська, 23 (УКР) 

 

1. Background and Status 

 

1. Основні положення 

 

1.1 The objective of the Memorandum of 

Understanding (MoU) is to underpin relations 

between Canterbury Christ Church University 

and Open International University Of Human 

Development "Ukraine", in relation to the 

UK/UKR Twinning project. It is not 

considered to be a contract creating legal and 

financial obligations between the parties. 

 

1.1 Метою Меморандуму про порозуміння 

(МП) є підтримка відносин між 

Університетом Кентербері Крайст Черч та 

Відкритим міжнародним університетом 

розвитку людини "Україна" щодо проекту 

Twinning СК/УКР. Він не вважається 

договором, що створює юридичні та 

фінансові зобов’язання між сторонами 

 

1.2 Twinning is aimed at creating a long-term 

partnership between the universities, the initial 

focus will be on identifying ways the UK 

university can support their Ukrainian partner 

during the current Russian aggression, 

following this the partnership will provide a 

framework for both institutions to work 

together on the development of the Ukrainian 

partner, as well as develop a range of academic 

collaboration activities. 

 

1.2 Twinning спрямований на створення 

довгострокового партнерства між 

університетами, початкова увага буде 

зосереджена на визначенні способів, яким 

університет Великобританії може 

підтримати свого українського партнера 

під час поточної російської агресії, після 

цього партнерство забезпечить основу для 

спільної роботи обох закладів. на розвиток 

українського партнера, а також розвивати 

низку академічних заходів співпраці. 

 

2. Principles of Collaboration 

 

2. Принципи співпраці 

 

2.1 Areas of activity may be proposed by 

either party. 

 

2.1 Сфери діяльності можуть бути 

запропоновані будь-якою стороною. 

 

2.2 Potential areas of activity of mutual 

interest and concern may include, but are not 

limited to, the following: 

 

2.2 Потенційні сфери діяльності, що 

становлять взаємний інтерес і 

занепокоєння, можуть включати, але не 

обмежуючись ними, наступне: 

 

Initial Phase 

i. Providing support to the UKR partners 

academics and students 

ii. Support in developing online materials 

Початкова фаза 

i. Надання підтримки науковцям та 

студентам партнерів з України. 

ii. Підтримка в розробці онлайн-матеріалів 



iii. Opening up of research groups to UKR 

partners researchers. 

iv. Hosting summer schools/island 

programmes etc 

v. Providing equipment 

 

iii. Відкриття дослідницьких груп для 

дослідників-партнерів з України. 

iv. Проведення літніх шкіл/острівних 

програм тощо 

v. Забезпечення обладнанням 

 

Second Phase 

vi. Collaborative academic provision; 

vii. Faculty/staff or student exchange 

programs; 

viii. Visiting scholar activities; 

ix. Collaborative research projects. 

 

Друга фаза 

vi. Спільне академічне забезпечення; 

vii. Програми обміну викладачами/ 

співробітниками або студентами; 

viii. Виїзна наукова діяльність; 

ix. Спільні дослідницькі проєкти. 

 

2.3 The terms of any activity relating to areas 

identified will be agreed on an individual basis 

and will be subject to a separate memorandum 

of agreement between the two parties which 

will detail the respective obligations of each 

party. 

 

2.3 Умови будь-якої діяльності, що 

стосуються визначених сфер, будуть 

узгоджені на індивідуальній основі та 

підлягатимуть окремим меморандумом 

угоди між двома сторонами, в якому будуть 

детально викладені відповідні зобов'язання 

кожної із сторін. 

 

3. Management of the Collaboration 

 

3. Управління співробітництвом 

 

3.1 Canterbury Christ Church University will 

nominate a member of staff to act as liaison for 

this collaboration who will be responsible for 

overseeing the Collaboration on behalf of 

Canterbury Christ Church University. 

 

3.1 Університет Кентербері Крайст Черч 

призначить співробітника, який буде діяти 

як зв'язок для цієї співпраці, який 

відповідатиме за нагляд за Співпрацею від 

імені Університету Кентербері Крайст 

Черч. 

 

3.2 Open International University Of Human 

Development "Ukraine" will nominate a 

member of staff to act as liaison for this 

Collaboration 

who will be responsible for overseeing the 

Collaboration on behalf of Open International 

University Of Human Development 

"Ukraine". 

 

3.2 Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини "Україна" призначить 

співробітника, який діятиме як зв'язок для 

цієї співпраці який відповідатиме за нагляд 

за Співпрацею від імені Відкритого 

міжнародного університету розвитку 

людини "Україна". 

 

4. Confidentiality 

 

4. Конфіденційність 

 

4.1 This clause 4 is intended to be legally 

binding.  The Parties agree that all information 

and material appertaining to the MoU and all 

activity pursuant to it remains confidential at 

all times and will not be shared with any third 

4.1 Цей пункт 4 має бути юридично 

обов’язковим. Сторони погоджуються, що 

вся інформація та матеріали, що 

стосуються Меморандуму про 

взаєморозуміння (МВ), та всі дії відповідно 



parties without the prior written consent of the 

other party. 

 

до нього завжди залишаються 

конфіденційними і не будуть передані 

третім сторонам без попередньої письмової 

згоди іншої сторони. 

 

5. Publicity 

 

5. Публічність 

 

5.1 This clause 5 is intended to be legally 

binding.  Any publicity material produced 

which mentions this Collaboration and uses 

the name or logo of the parties must be 

approved in advance by the appropriate 

authority of the party concerned. 

5.1 Цей пункт 5 має бути юридично 

обов’язковим. Будь-який рекламний 

матеріал, який згадує цю співпрацю та 

використовує назву або логотип сторін, 

повинен бути заздалегідь затверджений 

відповідним органом відповідної сторони. 

 

 

6.  Governing Law and Jurisdiction 

6.1 This clause 6 is intended to be legally 

binding. 

 

6.2 This MoU and any dispute or claim 

arising out of or in connection with it or its 

subject matter or formation (including non-

contractual disputes or claims) shall be 

governed by and construed in accordance 

with the law of England and Wales. 

 

6.3 The parties irrevocably agree that the 

courts of England and Wales shall have 

exclusive jurisdiction to settle any dispute or 

claim that arises out of or in connection with 

this MoU or its subject matter or formation 

(including non-contractual disputes or 

claims). 

 

6.4 If this MoU or any other document related 

to it is translated into a language other than 

English, and if the translated version is 

different from the English language version, 

the English language version shall take 

precedence. 

 

 

 

 

 

CANTERBURY CHRIST CHURCH 

UNIVERSITY/ Університет Кентербері 

Крайст Черч 

 

6. Застосовне право та юрисдикція 

6.1 Цей пункт 6 має бути юридично 

обов'язковим. 

 

6.2 Цей Меморандум про взаєморозуміння 

та будь-які суперечки чи претензії, що 

виникають із або у зв’язку з ним чи його 

предметом чи формуванням (включаючи 

позадоговірні спори чи претензії), 

регулюються та тлумачаться відповідно до 

законодавства Англії та Уельсу. 

 

6.3 Сторони безповоротно погоджуються, 

що суди Англії та Уельсу мають виключну 

юрисдикцію для вирішення будь-яких 

спорів або претензій, які виникають із або у 

зв’язку з цим Меморандумом про 

взаєморозуміння чи його предметом чи 

формуванням (включаючи позадоговірні 

спори чи позови). 

 

6.4 Якщо цей Меморандум про 

взаєморозуміння або будь-який інший 

пов’язаний з ним документ перекладено 

іншою мовою, ніж англійська, і якщо 

перекладена версія відрізняється від версії 

англійською мовою, англійська версія має 

перевагу. 
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______________________________ 

 

Professor Rama Thirunamachandran 

 

Vice-Chancellor and Principal 

 

Date:  __21 / 6 / 2022 

23, Lvivska St, Kyiv, 03115, Ukraine/ 

Україна, 03115, м.Київ, вул. Львівська, 23 /  

 

 

Tel+38 (067) 4065392 

E-mail: office@uu.edu.ua  

Website: http://uu.edu.ua  

 

 

 

 

 

 
______________________________ 

Petro TALANCHUK 

 

President 
 

Date:  __21_ /__06_ /2022 
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