
МЕМОРАНДУМ 
про партнерство та співпрацю 

між Державним агентством з енергоефективності та  
 енергозбереження України (Держенергоефективності України) 

та  профільними громадськими організаціями  
Керуючись основними принципами ефективної взаємодії влади та громадськості, 

прагненням підвищення рівня енергоефективності національної економіки, 

усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на впровадження 
енергоефективних технологій та розвиток використання відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива в агропромисловому секторі України,  

Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, в особі 
Голови Пашкевича Миколи Олександровича, який діє на підставі Положення про 
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, затвердженого 
Указом Президента України від 13.04.2011 № 462/2011, з однієї сторони та  

Біоенергетична асоціація України, в особі голови правління Гелетухи Георгія 
Георгійовича, який діє за Статутом, затвердженим протоколом N1 установчих зборів БАУ 
25.02.2013; 

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу», в особі генерального директора 
Лапи Володимира Івановича, який діє на підставі Статуту; 

Асоціація «Укроліяпром», в особі генерального директора Капшука Степана 
Павловича, який діє за Статутом; 

Національний університет біоресурсів і природокористування України, в особі 
начальника науково-дослідної частини Білоуса Андрія Михайловича, який діє згідно 
довіреності від 30.01.2013 р. № 0208; 

Асоціація «Союз грибовиробників України», в особі виконавчого директора 
Матвєєнко Геннадія Георгійовича, який діє за Статутом; 

Аграрний союз України, в особі голови Новікова Геннадія Володимировича, який 
діє за Статутом Аграрного союзу України; 

Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна конфедерація», в 
особі Президента Козаченка Леоніда Петровича, який діє за Статутом; 

Союз птахівників України, в особі директора Карпенка Сергія Михайловича, який 
діє за Статутом, 

з іншої сторони, у подальшому іменовані «Сторони», уклали цей Меморандум про 
нижчезазначене:  

І. Предмет Меморандуму 

Підписанням Меморандуму Сторони засвідчують, що діють на засадах паритетності 
та рівноправності у взаємовідносинах і мають наміри спрямувати зусилля на ефективне 
співробітництво щодо сприяння  поширенню енергоефективних практик та досвіду 



використання відновлюваних джерел енергії і альтернативних видів палива вітчизняними 
агропромисловими підприємствами. 

ІІ. Основні завдання співпраці та шляхи взаємодії Сторін 

Усвідомлюючи необхідність поліпшення співробітництва як дієвого інструменту 
реалізації державної політики у сфері енергоефективності, енергозбереження та розвитку 
відновлюваної енергетики, Сторони визначили основні завдання співпраці та шляхи 
взаємодії у процесі їх реалізації: 

проведення спільної роботи щодо удосконалення законодавства у сферах 
енергоефективності, енергозбереження, відновлюваної енергетики та альтернативних видів 
палива;  

виявлення актуальних проблем щодо підвищення енергоефективності, використання 
відновлюваних джерел енергії, виробництва та використання альтернативних видів палива 
в агропромисловому секторі України та спільний пошук шляхів їх врегулювання; 

обмін інформацією з питань впровадження заходів з енергоефективності, 
енергозбереження, виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел та альтернативних 
видів палива в агропромисловому секторі, в тому числі закордонних практик, регулювання 
відносин та стимулювання суб’єктів господарювання щодо реалізації цих заходів; 

сприяння проведенню публічних заходів з питань енергоефективності, 
енергозбереження, відновлюваної енергетики, організованих Сторонами; 

встановлення і розвиток співробітництва з питань енергоефективності, 
енергозбереження, використання відновлюваних джерел енергії, виробництва та 
використання альтернативних видів палива між підприємствами, установами та 
організаціями в агропромисловому секторі; 

розвиток партнерства у сфері  енергоефективності, енергозбереження, 
відновлюваної енергетики між вітчизняними та іноземними представниками 
агропромислового сектору. 

Сторони планують не менше, як двічі на рік організовувати спільні зустрічі для 
актуалізації стратегічних напрямів співпраці. 

ІІІ. Прикінцеві положення 

 Меморандум є відкритою угодою між  Держенергоефективності України та 
Біоенергетичною асоціацією України, Асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу», 
Асоціацією «Укроліяпром», Національним університетом біоресурсів і 
природокористування України, Асоціацією «Союз грибовиробників України», Аграрним 
союзом України, Всеукраїнським громадським об’єднанням «Українська аграрна 
конфедерація», Союзом птахівників України.   

Даний Меморандум не несе за собою будь-яких фінансових зобов'язань для кожної 
Сторони. Жодна із Сторін не має права передавати третій Стороні свої права та обов’язки 
за цим Меморандумом без письмової згоди іншої Сторони. 

Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін у 
письмовій формі. 



Меморандум може бути доповнений і уточнений шляхом розробки і підписання 
додаткових угод до нього, що визначають конкретні заходи взаємодії між 
Держенергоефективності України та однією з Сторін цього Меморандуму. Такі 
доповнення дійсні у тому випадку, якщо вони  відповідають змісту цього Меморандуму, 
здійснені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін. 

Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних 
заходів для забезпечення ефективності ділових зв’язків, всіляко сприяти розвиткові інших 
форм співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей. 

Меморандум укладений у дев’яти примірниках, по одному для кожної  з Сторін, які 
мають однакову юридичну силу. 

Меморандум набирає чинності з моменту підписання уповноваженими 
представниками Сторін і діє, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва. 

Якщо будь-яка із сторін письмово повідомляє про свій намір припинити його дію, 
Меморандум втрачає чинність через тридцять днів з дня отримання такого повідомлення. 

Підписано в м. Києві 19 березня 2013 року.  

 
        Голова  Держенергоефективності                         Голова правління 
        України                                                                      Біоенергетичної асоціації 
        _________М.О. Пашкевич                                      України 
                                                                                              _________Г.Г. Гелетуха 
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Голова Аграрного союзу                                         Директор Союзу 
України                                                                       птахівників України  
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Президент Української 
аграрної конфедерації 
_________Л.П. Козаченко 


