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Корпорація «Європейська енергетична компанія», яка діє згідно законів України та
У становчого договору, та
Інститут гідромеханіки НАН України, який діє згідно законів України та Статуту
підприємства, надалі разом Сторони,
керуючись Законами України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про
підприємство», «Про енергозбереження», «Про архітектурну діяльність» та «Про основи
містобудування», усвідомлюючи необхідність:
• об’єднання зусиль для забезпечення участі Сторін у реалізації державної політики в галузі
містобудуваннята енергозбереження;
• бажаючи активізувати впровадження в практику будівництва енергозберігаючих
архітектурних і конструктивних рішень, будівельних технологій і матеріалів та
прогресивного інженерного обладнання;
• керуючись необхідністю виробити механізми координації дій Сторін;
• усвідомлюючи необхідність поліпшення інформаційної підтримки діяльності сторін;
• керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль Сторін для досягнення поставленої
мети;
домовилися про таке:
Стаття 1
Метою Меморандуму є поглиблення взаємодії та координації дій Сторін для взаємодопомоги
та отримання позитивного результату в розробці та реалізації нових інвестиційних проектів
щодо енергозбереження на території У країни.
Стаття 2
Завданням Меморандуму є забезпечення впровадження прогресивних містобудівельних
архітектурно-технічних рішень Інституту гідромеханіки НАН України з використанням як
традиційних видів палива, так і з відновлювальними джерелами енергії, використовуючи
енергоефективне обладнання та технології вітчизняних виробників – підприємств
«Європейської енергетичної компанії».
Стаття З
Цей Меморандум є юридичним документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати
координацію своїх дій для досягнення поставленої мети, встановленої цим Меморандумом.
Стаття 4
Для досягнення поставленої мети Сторони беруть на себе наступні зобов’язання:

•

•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

розширити спільний пошук інвесторів та замовників на проектування, будівництво і
обладнання інженерними системами житлових, громадських та промислових
об’єктів;
інформувати одна одну про потенційних замовників своїх послуг;
при контактах однієї Сторони з потенційними замовниками, інформувати їх про
можливості і переваги залучення до виконання робіт іншої Сторони по цьому
Меморандуму;
при веденні робіт на об’єктах використовувати творчий та інженерний потенціал,
технології і обладнання іншої Сторони по цьому Меморандуму;
проводити спільні рекламні акції, семінари, наради, тощо, з метою ознайомлення
власних співробітників та інформування запрошених фахівців і представників
громадськості з новими технологіями та власними ноу-хау;
надавати у разі потреби всебічну допомогу (консультативну, технічну, правову,
матеріальну, тощо);
активно використовувати науково-технічний журнал «Нова тема» для поширення
інформації про розробки та інновації Сторін;
активно протидіяти і терміново повідомляти про випадки появи неправдивої або
шкідливої інформації про іншу Сторону по цьому Меморандуму;
прикласти спільні зусилля для невпинного підвищення якості проектування,
будівництва і експлуатації спільно створених об’єктів;
забезпечити залучення до співробітництва широкого кола учасників на
всеукраїнському та міжнародному рівнях;
спільними зусиллями сприяти просуванню продукції ТОВ «СП «Укрінтерм»» на ринок
Європейського союзу (проведення атестації підприємства та сертифікації його продукції
на відповідність вимогам європейських стандартів).

Стаття 5
Меморандум є підставою для укладання окремих конкретних Договорів про спільну
діяльність, якщо Сторони визнають це необхідним.
Стаття 6
Сторони зобов’язуються забезпечити захист прав на інтелектуальну власність, отриману в
результаті співробітництва на основі цього Меморандуму.
Стаття 7
Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє до
«__»____________ 20____р.
Після завершення дії Меморандуму Сторони мають проаналізувати результати співпраці.
На підтвердження зазначених положень цей Меморандум підписали
уповноважені особи:
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