
СТОРОНА-1:  СТОРОНА-2: 

__________________ -1- ____________________ 

УГОДА № ____ 
про співробітництво та організацію взаємовідносин 

щодо участі у модернізації існуючої та розбудові інноваційної інфраструктури  
Арцизької міської територіальної громади 

 

Україна, м. Арциз                                                                                                 «__» лютого 2022 року 

 

Сторони за УГОДОЮ: 

СТОРОНА – 1: АРЦИЗЬКА МІСЬКА РАДА (код ЄДРПОУ 04057037), зареєстрована за 

адресою: Україна,  Одеська область, 68400, Болградський район, м. Арциз, вул. Соборна, 46, в 

особі Арцизького міського голови Парпуланського Сергія Афанасійовича, який діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та  

СТОРОНА – 2: НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ НАУКОВИХ, ТЕХНОЛОГІЧНИХ 

ПАРКІВ ТА ІНШИХ ІННОВАЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (Національна науково-

технологічна асоціація України) (код ЄДРПОУ 39945553), зареєстрована за адресою: Україна 

01042, місто Київ, вул. Раєвського, буд. 36, в особі голови асоціації – Івченка Віктора 

Анатолійовича, який діє на підставі Статуту асоціації, яка є неприбутковою організацією, з другої 

сторони, кожна окремо «Сторона», а при спільному згадувані – «Сторони», керуючись намірами 

участі у підготовці та реалізації програм модернізації існуючої комунальної та формування 

інноваційної інфраструктури задля розбудови здоров’я-орієнтованої екосистеми сталого 

інклюзивного розвитку Арцизької міської територіальної громади на біоекономічній основі, діючи 

у відповідності до Рішення РНБО України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози 

національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації», 

введеного в дію Указом Президента України від 23 березня 2021 року №111/2021, на виконання 

Стратегії розвитку Арцизької міської територіальної громади на 2022-2027 роки, затвердженої 

рішенням Арцизької міської ради від 21 січня 2022 року №1132-VIІІ, рішення Арцизької міської 

ради від 18 лютого 2022 року № ____-VIІІ, задля покращення якості і безпеки життя 

населення громади, уклали цю Угоду про співробітництво та організацію взаємовідносин (далі по 

тексту – «Угоду») про наступне:  

 

Стаття І. МЕТА УГОДИ (ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ) 

1.1. Метою цієї Угоди є формування інноваційної інфраструктури та інституційна розбудова 

здоров’я-орієнтованої екосистеми сталого інклюзивного розвитку Арцизької міської 

територіальної громади (надалі - «Арцизька МТГ») на біоекономічній основі шляхом 

об’єднання спільних інтелектуальних, науково-технологічних, організаційно-управлінських, 

людських, фінансових та інших ресурсів з інформаційно-комунікаційними, інноваційними і 

інвестиційними можливостями Сторін на засадах міжсекторального партнерства місцевої 

влади, бізнесу і громадськості у відповідності до Закону України №2697-VІІІ «Про Основні 

засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» від 28 

лютого 2019 року та Указу Президента України за №722/2019 від 30 вересня 2019 року «Про 

Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».  

1.2. Сторони за цією Угодою виходять із єдиного розуміння розбудови такої суб’єктно-

орієнтованої системи як цілеорієнтованого розширення сукупних можливостей органів влади 

та місцевого самоврядування за рахунок поетапного формування цілісного комплексу нових 

інститутів розвитку (Корпорації розвитку Арцизької МТГ), здатної  не тільки забезпечити 

концептуальну розробку проектів і їх техніко-економічне обґрунтування, але й організувати 

інвестування та управління інфраструктурними і стратегічними проектами для подальшого 

інноваційного розвитку  громади, націленого на прискорене нарощування капіталу Арцизької 

МТГ як економічної бази її сталого інклюзивного розвитку. 

1.3. Сторони цією Угодою підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає погоджена участь 

у розбудові мережевої системи збереження і розширеного відтворення життєвого середовища 

Арцизької МТГ задля науково-обґрунтованого і комплексного підходу до вирішення 

проблеми здоров’я і безпеки індивідуального та громадського здоров‘я її мешканців через 

утворення на її території установ, підприємств, закладів та організацій у відповідності до  
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УГОДА № 4/22 про співробітництво та організацію взаємовідносин “__” лютого 2022 року 

 положень цієї Угоди та окремих додаткових угод до Угоди, які укладатимуться у 

майбутньому.  

 

Стаття II. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

2.1. Предметом цієї Угоди є формування договірно-правової основи взаємодії Сторін для: 

2.1.1.  Формування агломераційної моделі розвитку Арцизької МТГ на інноваційно-технологічній 

основі «Біоекономіки Здоров’я». 

2.1.2.  Розробка та поетапна реалізація інституційної архітектури та інноваційної (цифрової) 

інфраструктури сталого інклюзивного розвитку Арцизької МТГ на кластерній основі як 

інноваційно-інвестиційного ядра агломерації.   

2.1.3. Розробки і публічної презентації Концепції сталого інклюзивного розвитку Арцизької МТГ 

як Технічного завдання (ТЗ) на проектування відповідної Стратегії (в подальшому за текстом 

– «Концепції»). 

2.1.4. Формування і навчання спільної команди стратегічного проектування і управління сталим 

розвитком Арцизької МТГ. 

2.1.5. Розробка відповідної науково-правової експертизи і громадського обговорення проекту 

створення Корпорації розвитку Арцизької МТГ. 

2.1.6. Комерціалізація та індустріалізація кращих вітчизняних і світових інноваційних технологій, 

а також впровадження в практику передових соціальних та інституційних інновацій на 

території Арцизької МТГ. 

2.1.7. Співпраця у повноцінній підготовці та перепідготовці кадрів, а також навчання та 

підвищення кваліфікації фахівців (в тому числі інших країн) на базі структурних підрозділів і 

учбових центрів створених як на території Арцизької МТГ, так і на території суміжних 

громад. 

2.2. Дії Сторін за Угодою передбачають: 

2.2.1. прагнення будувати свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та 

захисту інтересів один одного у процесі виконання намічених і спільно визначених цілей та 

задач передбачених Стратегією сталого інклюзивного розвитку Арцизької МТГ; 

2.2.2. співпрацю з іншими державними, громадськими та комерційними організаціями, 

міжнародними фондами, інвестиційними компаніями та банками у реалізації прийнятої 

Стратегії   сталого інклюзивного розвитку Арцизької МТГ.  

 

Стаття IIІ. НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

3.1. Основними напрямами та засобом реалізації мети цієї Угоди Сторони визнають: 

3.1.1. створення спільної Робочої групи для формування і навчання єдиної Команди стратегічного 

аналізу та інституційного проектування в інтересах розробки Стратегії сталого інклюзивного 

розвитку Арцизької МТГ з відповідною Системою стратегічного управління; 

3.1.2. підготовку Аналітичної доповіді щодо поточного соціально-економічного стану і глобальних 

порівняльних переваг та потенційних інноваційних можливостей Арцизької МТГ, як 

теоретико-методологічної основи для розробки Концепції її стратегічного розвитку на 

інноваційній основі «Зеленої енергетики» і «Біоекономіки Здоров’я» з подальшою науково-

громадською експертизою як Концептуального Завдання (КЗ) на проектування відповідної 

Стратегії розвитку з ключовою роллю Корпорації розвитку;  

3.1.3. розробка Комплексної програми діагностики технічного стану місцевих мереж та аудиту 

інфраструктурних об‘єктів і активів громади з подальшим створенням цифрової 3D-мапи 

моніторингу їхньої поточної функціональності з використанням отриманих результатів для 

формування науково-обґрунтованого ТЗ на проектування Єдиної системи управління і 

безпеки   інфраструктури Арцизької МТГ як інноваційної пілотної моделі в Україні ;  

3.1.4. аналіз історичної і пандемічної динаміки захворюваності та оцінка пост-пандемічних ризиків 

неінфекційних загроз здоров’ю громадян як основи для формування Концептуального 

Завдання (КЗ) на розробку інноваційної Програми «Здоров’я Арцизької міської 

територіальної  громади 2030»; 

3.1.5. розробка методології прогнозування водно-господарського балансу (ВГБ) громади на 

середньо- і довгострокову перспективу та економічної моделі «розумного 
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 водокористування» з запровадженням споживчого контролю за якістю питної води та станом 

її природних джерел задля формування науково-обґрунтованого ТЗ на проектування 

Системи  інтегрованого управління водними ресурсами Арцизької МТГ як єдиного 

комплексу, що забезпечує сталий водозабір і водопідготовку на рівні європейських 

стандартів якості і санітарно-гігієнічних вимог до біологічної безпеки питної води, а також 

водопідведення, водовідведення, очистку стоків та рециклінг очищеної води, з залученням 

ресурсів Загальнодержавної цільової соціальної програми «Питна вода 2022-2026», а також 

інших можливостей грантового та інвестиційного проектного фінансування; 

3.1.6. розробка Комплексної екологічної програми моніторингу і регулювання стану довкілля, 

викидів, скидів та переробки сміття і утилізації промислових та побутових відходів з 

використанням  інноваційних технологій і сучасних моделей публічно-приватного 

партнерства в рамках розробки «Арцизької екостратегії 2030»; 

3.1.7. енергоаудит промислових та житлових об‘єктів  з подальшою розробкою Комплексної 

програми енергозбереження за рахунок термомодернізації та поетапної оптимізації  режиму 

енергоспоживання будівель і споруд та впровадження енергоефективних технологій та 

випереджаючого нарощування потужностей «малої альтернативної енергетики» громади; 

3.1.8. розробка Комплексної програми технічної модернізації та інноватизації системи управління 

комунальним транспортом, з пріоритетною увагою електричному і водневому, та розвитком і 

цифровізацією сучасної транспортної інфраструктури територіальної громади; 

3.1.9. концептуальне обґрунтування та розробка плану створення у м. Арциз Навчально-наукового 

Інституту (Університету) в якості необхідної передумови для інноваційно-

індустріального розвитку громади–агломерації, та інші напрями, за додатковим взаємним 

узгодженням. 

3.2. Пріоритетні напрями та заходи визначені п. 3.1. цієї Угоди можуть переглядатися щороку і, 

за необхідністю, коригуватися з укладанням відповідних додаткових угод. 

3.3. Сторони цієї Угоди підтверджують свої наміри співробітництва у напрямках визначених 

Статтею І та будуть сприяти розвитку спільних ініціатив для підтримки пріоритетних 

напрямків в рамках Концепції як на території Арцизької МТГ так і на території прилеглих до 

неї громад. 

 

Стаття IV. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА 

4.1. Конкретні форми участі Сторін у реалізації Статтею І цієї Угоди та здійснення інших 

спільних проектів будуть визначатися окремими угодами та договорами, що будуть укладені у 

відповідності до положень цієї Угоди та чинного законодавства України. 

4.2. Якщо не встановлено інше, реалізація проектів і діяльність зазначена в п. 4.1. цієї Угоди 

здійснюється відповідно до прямих контактів Сторін, що оформляється між суб'єктами, 

залученими до реалізації зазначених проектів і програм або до їх спільної діяльності. 

4.3. За необхідністю реалізації положень цієї Угоди Сторони домовились прийняти участь у 

створенні Ради представників Сторін (далі по тексту – «Ради») зі співробітництва та організації 

взаємовідносин. 
 

4.4. Основні завдання Ради представників Сторін включають в себе: 

• оцінку рентабельності інвестиційних проектів і програм та уточнення пріоритетних напрямків 

співробітництва Сторін; 

• визначення пріоритетів проектів і програм для їх подальшого включення до Стратегії сталого 

інклюзивного розвитку Арцизької МТГ з узгодженням «дорожньої карти» їх реалізації; 

• обговорення та прийняття рекомендацій щодо створення сприятливих умов для подальшого 

співробітництва Сторін; 

• відбір спільних проектів та оцінка можливостей їх фінансової підтримки уповноваженими 

представниками Сторін за результатами експертної оцінки; 

• залучення банків, фондів, венчурного капіталу, а також фінансових груп і компаній до 

реалізації узгоджених інвестиційних проектів і програм визначених Концепцією; 

• інші функції, які будуть узгоджені Сторонами у встановленому порядку. 

4.5. Засідання Ради для розгляду питань, які відносяться до основних завдань визначених п. 4.4. 

цієї Угоди, Сторони організують виключно на території Арцизької МТГ. 
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 4.6. Засідання Ради проводяться не рідше двох (2) разів на один (1) рік, для обговорення та 

узгодження ключових питань, що відносяться до предмету Угоди. 

4.7. До участі у засіданнях Ради Сторони повинні вчасно надсилати своїх повноважних 

представників або інших осіб за відповідними довіреностями. 

4.8. Сторони мають намір підтримувати контакти та вивчати можливості співпраці з іншими 

урядовими установами та неурядовими організаціями, а також відповідними організаціями 

приватного сектору без розголошення конфіденційної інформації. 

 

Стаття V. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Задля реалізації положень цієї Угоди Сторони зобов’язуються: 

5.1.1. діяти на засадах партнерства для досягнення спільних господарських цілей у відповідності 

до статутних завдань та економічних інтересів кожної з них для покращення якості і безпеки 

життя населення Арцизької МТГ; 

5.1.3. проводити спільні наради та консультації з узгодженої тематики для обговорення 

стратегічних та оперативних питань співробітництва і взаємодії; 

5.1.2. обмінюватись наявною у їх розпорядженні інформацією з питань, що становлять взаємний 

інтерес Сторін; 

5.1.4. призначати відповідальних осіб для координації питань співпраці та підготовки необхідних 

для її реалізації документів; 

5.1.5. приймати участь у формуванні та діяльності Корпорації розвитку Арцизької МТГ у 

встановленому чинним законодавством порядку; 

5.1.6. сумісно здійснювати врегулювання всіх питань, пов’язаних із розробкою і фінансуванням 

Концепції та напрямками використання коштів, залучених через створений спільно 

Корпоративний інвестиційний фонд коштів; 

5.1.7. не здійснювати конкуренції між виконавцями робіт та послуг або штучних перепон у 

виконанні взятих обов’язків і зобов’язань за цією Угодою;    

5.1.8. приймати участь у розробці нормативно-правової документації з визначенням 

функціональних обов’язків створених спільно структур та структурних підрозділів і філій.   

5.2. Сторони за цією Угодою мають право: 

5.2.1. надавати та отримувати у встановленому порядку повну інформацію повноважним 

представникам Сторін щодо діяльності та стану об’єктів, які передаються для створення 

спільних структур та структурних підрозділів у встановленому порядку, в тому числі 

Корпорації розвитку і Корпоративного інвестиційного фонду та участі реалізації Концепції як 

складової Стратегії сталого інклюзивного розвитку Арцизької МТГ в цілому; 

5.2.2. приймати участь у оформленні документації на реконструкцію та модернізацію визначених 

Сторонами об’єктів згідно до затверджених у встановленому чинним законодавством порядку 

інвестиційних проектів та програм, що будуть включені до складу Концепції; 

5.2.3. сприяти залученню інвестицій та фондів до діяльності спільного Корпоративного 

інвестиційного фонду; 

5.2.4. за результатами спільної діяльності надавати повну інформацію для підготовки та реєстрації 

наукових продуктів на об’єкти інтелектуальної власності згідно до чинного законодавства; 

5.2.5. реєструвати свої права на інтелектуальну власність та створені об’єкти у встановленому 

чинним законодавством порядку;  

5.2.6. брати участь у проведенні міжнародних конференцій, форумів, консиліумів та інших заходів 

для підвищення кваліфікаційного рівня працівників Корпорації розвитку Арцизької МТГ; 

5.2.7. здійснити організаційні заходи по узгодженню затверджених Сторонами бізнес-планів з 

фінансовим інститутами та іншими фондами для подальшої організації їх фінансування; 

5.2.8. здійснювати контроль за використанням залучених у встановленому чинним законодавством 

порядку коштів; 

5.2.9. приймати участь у діяльності та використанні об’єктів комунальної власності, на базі яких 

будуть створені структурні підрозділи, для підготовки (перепідготовки) кадрів з наданням 

відповідної правової допомоги.  
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 5.3. Сторони за цією Угодою не мають права без письмової згоди на то інших Сторін передавати 

або переуступати будь-якій третій стороні власні права та обов’язки, визначені та закріплені за 

нею Угодою.  

5.4. У випадку порушення зобов’язань, що виникають з умов цієї Угоди, Сторони несуть 

відповідальність передбачену чинним в Україні законодавством. 

 

Стаття VІ. ФІНАНСУВАННЯ 

6.1. Діяльність Сторін, що проводиться в рамках цієї Угоди, буде здійснюватися відповідно до 

чинного в Україні законодавства, залежно від наявності матеріальних і нематеріальних активів 

(інтелектуальної власності) та фінансових ресурсів Сторін, а також інших засобів. 

6.2. Сторони домовляються сприяти розвитку спільних ініціатив необхідних для фінансування 

визначених Статтею І цієї Угоди заходів для підтримки пріоритетних напрямків, визначених 

Статтею ІІІ цієї Угоди, а також впровадження інновацій в науці та освіти на території України 

(конкретні обсяги фінансування та заходи, на які вони будуть направлені, будуть додатково 

узгоджені Сторонами у відповідних додаткових угодах до цієї Угоди). 

6.3. Сторони домовляються надавати одна одній всебічну підтримку для участі у реалізації 

напрямків визначених Статтею І цієї Угоди та виконання інших науково-дослідних і 

інноваційних проектів і програм в рамках Концепції, а також спільно залучати фінансові 

ресурси для реалізації таких проектів на підставі затвердженої у встановленому порядку 

проектно-кошторисної документації. 

6.4. Кожна зі Сторін за власною ініціативою може самостійно нести витрати щодо своєї участі у 

реалізації напрямків, визначених Статтею І цієї Угоди, що включаються як складові витрати 

загального кошторису в рамках Концепції за їх взаємною згодою. 

6.5. Діяльність Сторін, залежно від форми співробітництва, окрім укладення договорів відповідно 

до правосуб’єктності Сторін, здійснюється на підставі спільно узгоджених інвестиційних 

програм та проектів, а також економіко-правового обґрунтування інших сумісних проектів та 

узгоджених Сторонами бізнес-планів відповідно до положень Угоди. 

6.6. За необхідності Сторони можуть виконувати фінансування інших спільних проектів на 

взаємовигідній основі за рахунок майна, майнових прав, земельних ресурсів громади та 

залучених спільним Корпоративним інвестиційним фондом коштів. 

 

Стаття VІІ. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

7.1. Ця Угода набирає чинності з дати її підписання обома Сторонами і буде діяти протягом 5 

(п’яти) років. 

7.2. Термін дії Угоди буде автоматично продовжений на наступний п'ятирічний період, якщо 

жодна із Сторін не пізніше, ніж за шість (6) місяців до закінчення терміну дії не повідомить 

письмово іншу Сторону про свій намір припинити її дію. 

7.3. Цю Угоду може бути розірвано в наступних випадках: 

- за згодою Сторін; 

- у разу настання форс-мажорних обставин або інших обставин, не передбачених її умовами; 

- за рішенням суду у порядку визначеному чинним в Україні законодавством. 

7.4. Підставою для дострокового припинення дії Угоди може бути лише бездіяльність або 

систематичне (неодноразове) порушення однією зі Сторін зобов'язань – передбачених її 

положеннями. Сторона – ініціатор в такому випадку зобов’язана письмово повідомити іншу 

Сторону про необхідність дострокового припинення дії Угоди, але не менше ніж за 60 

(шістдесят) днів до передбачуваної дати її дострокового припинення та аргументувати про 

причини дострокового припинення дії Угоди.  

7.5. У разі припинення дії цієї Угоди за взаємною згодою Сторони зобов’язуються протягом 30 

(тридцяти) календарних днів з дати прийняття такого рішення скласти до Угоди додаткову 

угоду з визначенням умов її розірвання для запобігання збитків та можливих претензій. 

7.6. В процесі виконання своїх зобов’язань за взаємною згодою Сторони можуть змінювати її 

умови, шляхом підписання відповідних додаткових угод до цієї Угоди, які будуть її 

невід’ємною частиною (внесення змін в умови Угоди в односторонньому порядку 

забороняється).  
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 7.7. Зміна умов Угоди, її розірвання або закінчення строку дії не впливає на реалізацію узгоджених 

спільних проектів або інші домовленості, здійснення яких було розпочато до вступу в силу 

Угоди, якщо Сторони не дійдуть іншої згоди.  

7.8. Всі зміни і доповнення до Угоди дійсні за умови, якщо вони здійснені у письмовій формі. 

7.9. Заголовки статей і пунктів цієї Угоди приведені тільки для зручності користування 

документом і не зачіпають значення або тлумачення будь-яких інших його положень. 

 

Стаття VІІІ. УМОВИ ЗВЯЗКУ МІЖ СТОРОНАМИ 

8.1. Сторони цієї Угоди прийняли рішення визначити Уповноважених осіб. 

8.2. За згодою Сторін Уповноваженими особами за цією Угодою є: 

8.2.1. Від Сторони-1 – ________________________________, телефон +___________________; 

8.2.2. Від Сторони-2 – ________________________________, телефон: +__________________. 

8.3. У разі потреби та за згодою Сторін представниками можуть виступати інші особи, якщо вони 

будуть погоджені шляхом обміну письмовими повідомленнями та затверджені у 

встановленому порядку. 

8.4. Жодна зі Сторін цієї Угоди не може посилатися у спорах з іншою Стороною на обмеження 

представництва особи, яка підписала цю Угоду від її імені, або на недостовірність відомостей 

щодо її представника. 

8.5. Уповноважені особи за Угодою не мають права без письмової згоди на то інших 

представників Сторін передавати або переуступати будь-якій третій стороні власні права та 

обов’язки, визначені та закріплені за ними цією Угодою.  

 

Стаття ІХ. ІНШІ УМОВИ СПІВРОБІТНИЦТВА  

9.1. Ця Угода є передумовою та основою для укладання різного роду правочинів, в тому числі 

підписання різного роду: фінансових угод і договорів, договорів купівлі-продажу, оренди або 

користування, проведення науково–дослідних, проектно–кошторисних та будівельних робіт, 

постачання обладнання і устаткування, створення структурних підрозділів та підприємств із 

змішаної форми власності за участю Сторін, тощо. 

9.2. Сторони домовились, що більш детальні права та обов’язки відносно розробки Концепції або 

створення Корпоративного інвестиційного фонду та їх структурних підрозділів, будуть 

визначені в окремих договорах, що будуть укладатись відповідно до положень цієї Угоди.   

9.3. Сторони цієї Угоди повинні забезпечувати захист інтелектуальної власності, яка буде створена 

в результаті співпраці, відповідно до чинного законодавства та норм міжнародного права. 

9.4. Конкретні питання забезпечення прав інтелектуальної власності, її використання, можливі 

фінансові зобов'язання, пов'язані з цим, визначаються окремими договорами. 

9.5. Сторони мають намір вирішувати будь-які розбіжності, що виникають в ході реалізації цього 

цієї Угоди, за взаємною згодою шляхом проведення консультацій і переговорів. 

9.6. Сторони стверджують і погоджуються з тим, що документи, одержані ними електронною 

поштою та іншими засобами комунікації, будуть прийматися Сторонами на опрацювання, з 

обов’язковим одержанням останніми оригіналів впродовж  3 (трьох) календарних днів, а у 

випадку затримки – Сторони повинні повідомити одна одну про це у письмовій формі.  

9.7. Сторони дійшли згоди, при виконанні умов цієї Угоди не зводити співпрацю до дотримання 

лише наявних у ній вимог, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів 

для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків. 

9.8. В процесі виконання намічених та спільно визначених цілей Сторони прагнутимуть будувати 

свої взаємовідносини на підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один 

одного. 

9.9. Всі інші питання, що стосуються діяльності Сторін за Угодою або їх відносини з іншими 

організаціями регламентуються чинним в Україні законодавством. 

  

Стаття Х. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

10.1. З дати підписання цієї Угоди Сторони визнають всю інформацію відносно їх співпраці 

конфіденційною, яка не підлягає розголошенню.  
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 10.2. Кожна зі Сторін зобов’язана не розголошувати без попередньої письмової згоди іншої 

Сторони умови цієї Угоди, інформацію з обмеженим доступом (в тому числі конфіденційну 

інформацію) та комерційну таємницю за виключенням випадків, коли це необхідно у 

відповідності до вимог чинного в Україні законодавства. 

10.3. За наслідки, які можуть виникнути у випадку розголошення інформації, кожна зі Сторін несе 

відповідальність згідно чинного законодавства України.  

10.4. Обмін інформацією: в ході виконання положень цієї Угоди Сторони будуть взаємно 

обмінюватися конфіденційною та/або внутрішньою інформацією, що є їх власністю і яку 

вони бажають захищати. 
 

10.5. Конфіденційна інформація:  

10.5.1. Конфіденційною інформацією є ця Угода та будь-яка інформація чи документи, що 

передаються однією Стороною іншій Стороні у будь-якій формі.  

10.5.2. Конфіденційна інформація може включати, але не обмежується: ідеями, концепціями, 

бізнес планами, технологічними процесами, конструктивними рішеннями, специфікаціями, 

актами, проектами, зразками, заявками, технічними, технологічними та маркетинговими 

даними, найменуваннями замовників, та комерційними таємницями, незалежно від того чи є 

вони якимось чином запатентованими, зареєстрованими чи іншим чином публічно 

захищеними, будь якою комерційною, фінансовою, технічною та стратегічною інформацією.  

10.5.3. Будь-яка Конфіденційна інформація буде передаватися Стороною іншій Стороні виключно 

для обмеженого використання за цілями, визначеними  цією Угодою. 

10.6. Виключення з режиму конфіденційності:  

Інформація, отримана Сторонами, не буде вважатися Конфіденційною інформацією, якщо 

протилежна Сторона зможе документально підтвердити будь-що із наведеного: 

10.6.1. Інформація була суспільно доступною на дату її розкриття; 

10.6.2. Інформація стала суспільно доступною після її розкриття, якщо тільки це не є наслідком 

несанкціонованого розкриття з боку однієї із Сторін; 

10.6.3. Необмежене розкриття інформації будь-якій третій особі, попередньо письмово погоджене 

Стороною; 

10.6.4. Інформація була відома Стороні до її отримання; 

10.6.5. Інформація самостійно розроблена працівниками Сторони, які не мали будь-якого доступу 

до Конфіденційної інформації, та без порушення умов цієї Угоди; 

10.6.6. Інформація є публічною в розумінні Закону України «Про доступ до публічної інформації», 

доступ до якої не може бути обмежений. 

 

Стаття ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Цю Угоду складено в м. Арциз «___» лютого 2022 року на восьми (8) аркушах українською 

мовою у двох (2) автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, - по одному 

примірнику для кожної із Сторін, при повному розумінні Сторонами його положень та 

термінології. 

11.2. Ця Угода є передумовою і основою для укладання в подальшому договорів і угод на 

фінансування (інвестування), залучення коштів, державне та фінансове забезпечення 

науково-дослідних та проектних робіт, тощо. 

11.3. Ця Угода не є угодою про спільну діяльність в розумінні статей 1130 и 1131 Цивільного 

кодексу України. 

11.4. Сторони за Угодою домовились, що більш детальні права та обов’язки кожної зі Сторін, 

будуть визначені в окремих договорах, які будуть укладатись у відповідності до її положень.   

11.5. Усі правовідносини, що виникають з цієї Угоди або пов'язані із нею, у тому числі пов'язані із 

дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням її дії, тлумаченням її умов, 

визначенням наслідків недійсності або порушення умов Угоди, регулюються відповідними 

додатковими угодами до неї та відповідними нормами чинного законодавства України, а 

також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі 

принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

11.6. У випадках, не передбачених положеннями цієї Угоди, Сторони керуються чинним в Україні 

законодавством. 



 

СТОРОНА-1:  СТОРОНА-2: 

__________________ -8- ____________________ 

УГОДА № 4/22 про співробітництво та організацію взаємовідносин “__” лютого 2022 року 

 11.7. Сторони цієї Угоди при виконанні її умов зобов'язуються не зводити співробітництво лише 

до дотримання вимог, що містяться в самій Угоді, підтримувати ділові контакти та вживати 

необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв'язків. 

11.8. Невикористання або невчасне використовування Сторонами будь-якого права за цією 

Угодою не вважається відмовою від цього права, а разове або часткове використання будь-

якого такого права не виключає повторного і подальшого використання цього або іншого 

права (всі права і засоби захисту за Угодою доповнюють, а не виключають інші можливі 

права і засоби захисту). 

11.9. Ні одна зі Сторін цієї Угоди не має права передавати свої зобов’язання, права і переваги, 

надані Угодою іншим особам без попередньої письмової згоди другої Сторони. 

11.10. Всі додатки, угоди або договори – укладені згідно до положень викладених в цієї Угоди, є 

невід’ємними її частинами. 

 

Стаття ХІІ. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

12.1. СТОРОНА-1: Арцизька міська рада  

Поштова адреса: Україна,  Одеська область, 68400, м. Арциз, вулиця Соборна, 46 

Розрахунковий рахунок: № _______________________________________________________ 

міста Арциз, МФО __________ 

 

Телефон / факс: +380 (4845) 3-10-63                                       E-mail: arsirada@ukr.net 

  

12.2. СТОРОНА–2: Національна науково-технологічна асоціація України 

Поштова адреса:  Україна 01042, місто Київ, вулиця Раєвського, будинок 36 

Розрахунковий рахунок: № UA373003350000000026005502374 в ПАТ КБ „Райффайзен Банк 

Аваль” міста Києва, МФО 3800805 

        

Телефон/ факс: +380 (44) 522-8806 /+380 (44) 246 – 3898                    E-mail: info@nstau.org.ua 

 

Стаття ХІІІ. ПІДПИСИ СТОРІН 

Цю Угоду підписали: 

 

АРЦИЗЬКА       НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВО- 

МІСЬКА РАДА                           ТЕХНОЛОГІЧНА АСОЦІАЦІЯ 

                                         УКРАЇНИ 

 

Арцизький міський голова      Голова асоціації 

 

 

 

 

____________  Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ  ____________________ Віктор  ІВЧЕНКО                                                                                                                               

М. П.        М. П. 

 

 

Уповановажені особи: 

 

 

 

_______________/_____________________/           _______________/______________________/ 
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