
                                          МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ  

 

                           між ГС «Професійна асоціація екологів України» та 

Асоціацією виробників цементу України «Укрцемент», Міжнародною торговою 

палатою, Всеукраїнським громадським об’єднанням «Українська аграрна 

конфедерація», ГС «Асоціація підприємств у сфері поводження з небезпечними 

відходами», ГС «Біоенергетична асоціація України», ГС «Українська вітроенергетична 

асоціація», ГС «Асоціація сонячної енергетики України», Всеукраїнським об’єднанням 

обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу «Федерація 

металургів України», Об’єднанням підприємств «Укрметалургпром», ГО «Центр 

енергетичної безпеки України», Асоціацією «Свинарі України», Асоціацією «Союз 

птахівників України», Асоціацією західноукраїнських забудовників, ГС «Енергетична 

асоціація «Українська Воднева Рада», МГО «Інститут сталого розвитку», Українською 

асоціацією підприємств водопровідно-каналізаційного господарства 

«Укрводоканалекологія», Асоціацією водного бізнесу CityUP  

 

щодо обміну інформацією,  формування масиву аналітичних даних,  провадження 

правової, освітньої та наукової діяльності в сфері екології 

 

 

12 липня 2019                                                                                                     м. Київ 

ГС «Професійна асоціація екологів України», Міжнародна торгова палата, 

Всеукраїнське громадське об’єднання «Українська аграрна конфедерація», Асоціація 

виробників цементу України «Укрцемент», ГС «Асоціація підприємств у сфері поводження з 

небезпечними відходами», ГС «Біоенергетична асоціація України», ГС «Українська 

вітроенергетична асоціація», ГС «Асоціація сонячної енергетики України», Всеукраїнське 

об’єднання обласних організацій роботодавців підприємств металургійного комплексу 

«Федерація металургів України», Об’єднання підприємств «Укрметалургпром», ГО «Центр 

енергетичної безпеки України», Асоціація «Свинарі України», Асоціація «Союз птахівників 

України», Асоціація західноукраїнських забудовників, ГС «Енергетична асоціація 

«Українська Воднева Рада», МГО «Інститут сталого розвитку», Українська асоціація 

підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія», Асоціація 

водного бізнесу CityUP, керуючись Конституцією України, Господарським кодексом 

України, які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», 

прагнучи співпраці, визнаючи спорідненість завдань та основних принципів діяльності 

Сторін; усвідомлюючи, що встановлення ефективного співробітництва через механізм 

постійних і прозорих контактів та обміну інформацією відповідає інтересам Сторін; у 

відповідності з чинним законодавством і нормативно-правовими актами України, уклали цей 

Меморандум про наступне: 

1. Мета 

1.1. Співробітництво Сторін має на меті  забезпечити формат взаємодії, залучаючи до 

діалогу всіх, хто професійно готовий вирішувати гострі проблеми в сфері охорони довкілля, 

запобігаючи маніпуляціям на екологічні теми, формувати достовірний інформаційний 

порядок для суспільства та спрямовано на висвітлення на інтернет-ресурсах Сторін 

актуальної інформації щодо важливих актуальних новин, подій, заходів, учасником яких є 



одна із Сторін, а також розміщення таких відомостей у відповідних розділах на сайтах 

кожної із Сторін. 

1.2. Цей Меморандум про співпрацю (надалі – Меморандум) визначає відносини та 

напрями співробітництва між Сторонами у сфері обміну інформацією та сприяння донесення 

вказаної інформації до населення, представників органів державної влади, представників 

бізнесу тощо. 

1.3. У такий спосіб Сторони мають на меті забезпечити підняття ступеня 

поінформованості та загальної свідомості населення, створення умов для підвищення рівня 

його захисту з тих значущих питань, що випливають із суті діяльності Сторін, а саме: 

• сприяння розвитку екологічної та енергетичної безпеки в Україні; 

• сприяння гармонізації українського екологічного законодавства та 

законодавства в сфері охорони навколишнього середовища із законодавством 

Європейського Союзу, а також  реформуванню українського законодавства з 

використанням досвіду розвинених демократичних країн; 

• сприяння професійному розвитку менеджерів природоохоронної діяльності; 

• вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації екологів та 

інших профільних фахівців, що проводять відповідні дослідження для 

виконання вимог для ОВД ; 

• підвищення ролі екологічної та енергетичної безпеки в суспільстві; 

• сприяння розвитку ринку консалтингових послуг в сфері екології в Україні 

• сприяння розвитку ринку SRF палива з відходів (тверде відновлюване паливо 

(Solid recovered fuels)) в Україні 

• сприяння формуванню прозорого бізнес-середовища  

• сприяння розвитку проектів із використанням відновлюваних джерел  енергії в 

Україні та допомога в незалежній оцінці розроблених ОВД  

1.4. Для уникнення непорозумінь, даний Меморандум не є договором про спільну 

діяльність. 

2. Напрями співробітництва та взаємні зобов'язання Сторін 

2.1. Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають наступні  напрями 

співробітництва. 

2.1.1. Здійснення комплексу заходів щодо отримання інформації про важливі питання, 

що піднімаються Сторонами для висвітлення.  

2.1.2. Поширення обробленої інформації на інтернет-порталах Сторін, в тому числі, 

але не виключно, на публічних офіційних сторінках соціальних мереж Сторін, із посиланням 

на іншу Сторону. 

2.1.3. Проведення аналізу отриманих відомостей на предмет дотримання вимог 

чинного законодавства України під час висвітлення тих чи інших важливих питань. 

2.1.4. Сприяння у розробці рекомендацій та методик для проведення відповідних 

досліджень в рамках проведення ОВД  

2.2. Сторони мають на меті всіляко підтримувати ідеї та напрямки діяльності іншої 

Сторони, якщо такі не суперечать законодавству України та/чи не мають негативного 

впливу, не є пропагандою, тощо. 

 



3. Комунікація між Сторонами 

3.1. Для забезпечення ефективної комунікації кожна з Сторін визначить контактну 

особу, відповідальну за відповідну координацію. 

3.2. Перевага надаватиметься передачі документів у електронному вигляді, за 

виключенням випадків, коли інші вимоги можуть застосовуватися до інформації з 

обмеженим доступом або до конфіденційної інформації; 

3.3. Інформація, що передається в рамках цього Меморандуму, призначена для 

публічного використання. Сторони зобов'язуються дотримуватись конфіденційності 

інформації, отриманої в рамках даного Меморандуму, лише у випадках, прямо передбачених 

чинним законодавством  України, або за окремою домовленістю сторін. 

4. Інші умови 

4.1. Будь-яка діяльність в рамках цього Меморандуму регулюється чинним 

законодавством України. 

4.2. Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму оформлюються письмово та за 

згодою Сторін. 

4.3. Цей Меморандум укладений на невизначений строк та набуває чинності з моменту 

його підписання Сторонами. 

4.4. Цей Меморандум не є підставою для виникнення господарських правовідносин та 

не покладає на Сторони, що його підписали, будь-яких фінансових зобов'язань. 

4.5. Жодне положення цього Меморандуму не передбачає та не може вважатися таким, 

згідно якого одна з Сторін є агентом (представником) іншої сторони, та не уповноважує 

жодну із Сторін брати на себе будь-які зобов'язання чи укладати будь-які домовленості в 

інтересах або від імені іншої Сторони. 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами 

незалежних сторін.  

5.2. Кожна Сторона має право співпрацювати з третіми особами з будь-яких питань, 

подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього 

Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з третіми 

особами. 

5.3. Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього Меморандуму 

будуть вирішуватись шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.  

5.4. Сторони можуть достроково припинити дію Меморандуму за взаємною згодою. 

Кожна Сторона Меморандуму має право в односторонньому порядку припинити свою участь 

у цьому Меморандумі, письмово повідомивши про це Сторони не пізніше, ніж за один 

календарний місяць. 

5.5. Текст Меморандуму складений в 1 примірнику українською мовою. 

 


