
 

ДОГОВІР 

про співробітництво та координацію діяльності 

 

м. Київ         «25» квітня  2018 р. 

 

Київська міська інноваційна галузева організація роботодавців «Центр 

ресурсоефективного та чистого виробництва» (скорочено – КМІГОР «ЦРЕЧВ», далі – 

Сторона-1), в особі директора Шиловича Ігоря Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з 

одної сторони,  

 

та Український державний університет залізничного транспорту (скорочено 

УДУЗТ, далі – Сторона-2), в особі керівника Панченка Сергія Володимировича, який діє на 

підставі Статуту, з другої сторони, у подальшому іменовані «Сторони», 

 

відзначаючи важливість виконання проекту Організації Об'єднаних Націй з 

Промислового Розвитку (ЮНІДО) «Сприяння адаптації та впровадженню 

ресурсоефективного та більш чистого виробництва шляхом створення і роботи Центру 

більш чистого виробництва в Україні» (далі – Проект), загальну спрямованість діяльності 

Сторін у напрямках підготовки спеціалістів, впровадженню ресурсо- та енергоефективності 

та чистого виробництва, підвищення конкурентоздатності  вітчизняних підприємств, уклали 

даний Договір про партнерство, співробітництво та координацію діяльності за Статтями: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Сторони здійснюватимуть співробітництво у напрямках: 

– сприяння залученню навчальних установ до проведення навчальних семінарів та тренінгів 

з ресурсоенергоефективності, як двосторонніх, так і в рамках національних та 

міжнародних програм; 

– обміну досвідом з питань ресурсо- та енергоефективності та чистого виробництва у 

рамках семінарів, круглих столів та робочих зустрічей; 

– спільної організації та проведення інформаційних і навчальних семінарів, круглів столів, 

науково-практичних конференцій у галузі ресурсоефективного та чистого виробництва. 

Для досягнення основної мети Сторони здійснюватимуть заходи, направлені на: 

1. Покращення обізнаності та просування ресурсоефективного та чистого виробництва 

як інструменту, що сприятиме ознайомленню та вивченню методики РЕЧВ у вищих 

навчальних закладах Харкова та Харківської області. 

2. УМОВИ ДОГОВОРУ 

Сторона-1  у рамках цього Договору:  

1. Сприяє співпраці між Сторонами щодо інформаційного обміну та обміну 

знаннями да досвідом у сфері ресурсоефективного та чистого виробництва.  

2. Надає інформаційну підтримку Стороні-2 в галузі ресурсоефективного та чистого 

виробництва. 

3. Сприяє проведенню круглих столів, науково-практичних конференцій на 

національному та регіональному рівнях з питань ресурсоефективного та чистого 

виробництва. 

4. Відряджає спеціалістів, експертів з РЕЧВ до Харкова з метою участі у 

запланованих інформаційних заходах за визначеною тематикою. 

 

Сторона-2  у рамках цього Договору:  

1. Сприяє налагодженню та розвитку багатостороннього діалогу на рівні 

навчальних закладів Харкова, а також на національному та регіональному 



 

рівнях з проблем енерго- та ресурсоефективності, які включають чисте 

виробництво. 

2. Надає інформаційну та організаційну підтримку Сторні-1. 

3. Бере участь у конференціях, семінарах, науково-практичних конференціях, які 

проводяться Сторона-1. 

4. Відряджає спеціалістів, експертів, викладачів, студентів з Харкова до Києва з 

метою участі у запланованих інформаційних заходах за визначеною 

тематикою. 

 

СТОРОНИ за цим Договором зобов’язуються: 

1. Визначати робочими програмами та угодами конкретні заходи щодо співпраці у 

рамках виконання Проекту ЮНІДО та інших міжнародних проектів, які може виконувати 

Сторона-1, терміни їх проведення та інші питання.  

2. Визначати проведення семінарів, круглих столів, науково-практичних конференцій, 

робочих зустрічей внутрішнім регламентом роботи Сторін та за спільним рішенням при 

необхідності вирішення окремих задач виконання зазначених проектів за побажанням Сторін 

та ЮНІДО. 

3. Для впорядкування інших взаємовідносин Сторони укладатимуть окремі угоди і 

договори згідно існуючих нормативних документів та чинного законодавства України. 

 

5. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ІНФОРМАЦІЇ  

 

СТОРОНИ зобов’язуються не розголошувати та не використовувати у власних інтересах 

чи інтересах третіх осіб інформацію щодо підприємств, установ, організацій на яких буде 

впроваджуватись методика більш чистого виробництва, без згоди такого підприємства, 

установи, організації. 

Не є розголошенням та використанням у власних інтересах чи інтересах третіх осіб 

ознайомлення експертів з інформацією з метою реалізації зобов’язань за Договором, в тому 

числі для здійснення оцінки  даних,   ідей   та   концепцій у відповідності з методикою ЮНІДО.  

Інформація не буде вважатися такою, що не підлягає розголошенню чи використанню у 

власних інтересах чи інтересах третіх осіб, і СТОРОНИ не будуть мати ніяких зобов’язань 

конфіденційності відносно даної Інформації, якщо вона задовольняє хоча б одному з 

наступних пунктів: 

– вже відома СТОРОНАМ; 

– легально отримана від третьої сторони без обмеження та без порушення договору; 

– незалежно розроблена СТОРОНОЮ-1 за умови, що особа або особи, які її розробили, 

не мали доступу до конфіденційної інформації; 

– дозволена до розголошення чи використання письмовим дозволом однією з Сторін; 

– її розкриття вимагає Закон. 

Під розголошенням в даному ДОГОВОРІ розуміється ознайомлення шляхом дії або 

бездіяльності іншої особи без письмової згоди СТОРІН з інформацією, якщо це завдало чи 

могло завдати шкоди одній із СТОРІН.  

Під ознайомленням в даному ДОГОВОРІ розуміється розкриття, передання, недбале 

зберігання, надання доступу тощо. 

СТОРОНИ гарантують забезпечення конфіденційності наданої інформації. 

 

6. ПОРЯДОК І ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 

Даний ДОГОВІР набирає чинності з дати його підписання СТОРОНАМИ і діє до «31» 

грудня 2018 р. Умови ДОГОВОРУ щодо конфіденційності діють безстроково. 



 

Сторони домовилися про продовження терміну дії цього Договору за умови згоди обох 

Сторін, що має бути оформлено додатковою угодою. 

Всі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони виконані 

у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін. 

Цей Договір укладено українською мовою та підписано у двох примірниках, що 

зберігаються по примірнику у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу. 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

          СТОРОНА-1                                                                          СТОРОНА-2 

 

КМІГОР «ЦРЕЧВ» 

 

03056, м. Київ,  

Проспект Перемоги 37, корпус 6 

Тел.: 044 227 83 78 

E-mail: info@recpc.org 

Код ЄДРПОУ: 38792148 

п/р 26007010064359  

в АТ «Укрексімбанк» м. Києва 

МФО: 322313 

Директор  

 

___________________ Шилович І.Л. 

 

УДУЗТ 

61050, Харківська обл., місто Харків, 

МАЙДАН ФЕЙЄРБАХА, будинок 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________Панченко С.В.  

 


