
МЕМОРАНДУМ ПРО СП1ВРОБ1ТНИЦТВО

м. Кшв Об грудня 2018 року

Асощацш суднобудшникш УкраУни «Укрсудпром», в особ1 Президента Асощацп 
Лисицького Вштора 1вановича, який дк на шдстав1 Статуту, з одшею сторони, та 
Украшська асощацш високотехнолопчних пщприемств та оргашзацш «Космос», в 
особ1 Головуючого Ради Асощацп Осадного Олександра Володимировича, який дщ на 
шдстав! Статуту, з шшо! сторони, разом «Сторони», уклали цей Меморандум про наступне:

1. ПРЕДМЕТ СП1ВРОБ1ТНИЦТВА
1.1. Сторони вважають за доцшьне сшвпрацювати з метою виконання спшьних 

статутних завдань.
1.2. Сторони прагнуть будувати сво!' взаемовщносини на принципах взаемовипдного 

партнерства та захисту штересш один одного.
1.3. Конкретн1 форми сшвробгшицтва Стор1н визначатимуться в окремих договорах, 

що будуть укладатися Сторонами.

2. НАПРЯМКИ СП1ВРОБ1ТНИЦТВА
2.1. Для реалкацп цього Меморандуму Сторони визначають наступш напрямки: 

реалпащя спшьних програм та шших заходш у порядку, що визначаються
окремими угодами;

оргашзацш та проведения конференций, сем1нар1в, виставок, круглих столт, б1знес- 
зустр1чей;

сп1льна участь у розробщ концептуальних докуменДв;
обмш 1нформац1ею, необхщною для реал1зацп цього Меморандуму.

3. ШЛЯХИ СПШРОБГГНИЦТВА
3.1. При ствробшшцтв1 Сторони виршшли:

здшснювати посНйний обм1н наявною 1нформац1ею з питань, що становлять 
обопшьний 1нтерес, за винятком 1нформацп, яка е державною, банк1вською або комерц1йною 
таемницю;

створювати сп1льн1 робоч1 групи, комки, залучати фах1вц1в Стор1н; 
зд1йснювати взаемну допомогу з реалкацп спшьних програм та шших заходт у 

порядку, що визначаються окремими угодами;
спшьно проводити семшари, конференцп, кругл1 столи, презентацп, форуми з 

питань, як1 е предметом цього Меморандуму;
представляти 1нтереси один одного на шдстав1 цього Меморандуму; 
за спшьною згодою залучати до виконання цього Меморандуму треД сторони.

4. КОНФ1ДЕНЦ1ЙН1СТБ
4.1. 1нформаЦ1Я, яку одна 13 сторш В1ДНОСИТЬ ДО КОНф1ДеНЦ1ЙНОСТ1, 1 про що письмово 

повщомляе 1ншу Сторону, е конфщенцшною \ для шшо'1 Сторони. Кожна 13 Стор1н 
зобов’язуеться забезпечувати умови конфщенцшносД 1 виключення можливосД запод1яння
КОЖНОЮ 31 С т о р ш  Ш Ш Ш  С торО Н 1 буД Ь-Я К 01 ШКОДИ СВ01МИ Д1ЯМИ.



5. СТРОК ДП МЕМОРАНДУМУ

5.1. Меморандум набувае чинносп з моменту шдписання Сторонами 1 дю протягом 
трьох рокш, тобто до 6 грудня 2021 року.

5.2. Строк дп Меморандуму автоматично продовжуеться на наступний термш, якщо 
жодна 13 Сторш за мюяць до закшчення термшу дп Меморандуму не повщомить письмово 
шшу Сторону про припинення Меморандуму.

5.3. Меморандум може бути розфвано за згодою Сторш або за вимогою одше! 31 
Сторш, при цьому про день припинення його дп Сторона повинна попередити шшу Сторону 
письмово, за мюяць до моменту фактичного припинення вщносин за цим Меморандумом.

6. ПРИК1НЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Меморандум укладено у двох примфниках, по одному для кожно! 13 Стор1н, яю 
мають однакову юридичну силу.

6.2. Цей Меморандум, в залежносИ вщ змюту сшльно! дкльносД Стор1н, може бути 
доповнено або змшено.

6.3. Зм1ни та доповнення до Меморандуму набувають чинност1 теля оформления IX 
В1ДПОВ1ДНОЮ Додатковою угодою у  ПИСЬМОВОМу ВИГЛЯД1 1 п1дписання повноваженими 
пред ставниками Стор1н.

6.4. Жодна 31 Стор1н не може передавати своТ права та обов’язки за ц1ею Угодою трет1й 
сторош без письмово! згоди 1НШ01 Сторони.

6.5. Вс1 суперечки М1Ж Сторонами стосовно виконання Меморандуму вир1шуються 
шляхом переговорш.

7. РЕКВ131ТИ ТА П1ДПИСИ СТОРШ

Асоц1ац1я суднобуд1вник1в Украши 
«Укрсудпром»

01032, м. Кшв,
вул. Жилянська, корп. 26

Код СДРПОУ 25636012 
Тел.: +38 044 235 92 50 '

Украшська асощацш 
високотехнолопчних пщприемств та 
органоац|й «Космос»

01133, м. Кшв,
вул. Алмазова, 18/7, офю 310

Код СДРПОУ 42346137 
Тел.: +38 044 286 70 78
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