
МЕМОРАНДУМ 

про співробітництво 
м. Київ                                                                                                                            «___»__________ 2021 року 

 

СТОРОНА 1: Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) (далі за текстом – Управління), в особі начальника Управління 

Возного Олександра Івановича, який діє на підставі Положення про Управління екології та природних ресурсів 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), затвердженого 

розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 

11 грудня 2017 року № 1599 (у редакції розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 05 лютого 2021 року № 167), з однієї сторони, та 

СТОРОНА 2: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (далі за текстом - 

«Університет»), в особі ректора Бугрова Володимира Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з другої 

сторони, та  

СТОРОНА 3: Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛУН ЮА” (далі за текстом — «Компанія»), в 

особі директора Циганка Дениса Володимировича, який діє на підставі Статуту, з третьої сторони, разом далі 

іменуються «Сторони»,  

визнаючи важливість екологічної безпеки України та спорідненість основних принципів у діяльності Сторін; 

усвідомлюючи, що встановлення ефективного співробітництва відповідає інтересам Сторін; 

визнаючи важливість збільшення рівня усвідомлення українським суспільством національного екологічного 

інтересу та збільшення участі громадськості у сприянні екологічній безпеці України, 

уклали цей Меморандум про співробітництво (надалі – Меморандум) про наступне:  

1. Предмет Меморандуму 
1.1. Предметом цього Меморандуму є розвиток ефективного та взаємовигідного співробітництва Сторін у сфері 

охорони навколишнього природного середовища та природних ресурсів м. Києва (далі – ОНПС). 

1.2. Мета Меморандуму – обмін сторонами інформацією та даними про стан навколишнього природного 

середовища м. Києва з подальшою їх обробкою та використанням для захисту права киян на чисте і безпечне 

довкілля. 

1.3. Університет має зацікавленість у сприянні з боку Компанії та Управління з метою інтенсифікувати 

науково-дослідницьку роботу Університету. Водночас Компанія та Управління мають зацікавленість у 

підвищенні рівня підготовки молодих і перспективних фахівців, що отримують сучасну і якісну освіту.  

 

2. Строк дії Меморандуму 
2.1. Строк дії Меморандуму – з дати його підписання безстроково, до моменту виходу з нього однієї зі Сторін. 

3. Основні форми (напрями) співробітництва 
3.1. Основні форми (напрями) співробітництва: 

3.1.1. Науково-дослідницьке співробітництво з аналізу якості повітря та його фізико-хімічних властивостей; 

3.1.2. Обмін наявними даними та відомостями про складові довкілля в м. Києві, іншими даними та відомостями, 

які зміцнюють екологічну безпеку міста; 

3.1.3. Публікація у різних форматах даних та відомостей про складові довкілля в м. Києві, інших даних та 

відомостей, якими володіють Сторони; 

3.1.4. Цифровізація та відкриття екологічних даних, розпорядником яких є Управління та/або Компанія; 

3.1.5. Сприяння у проектуванні, розробці та удосконаленні апаратно-програмних систем моніторингу та аналізу 

якості повітря згідно концепції Інтернету речей (IoT); 

3.1.6. Співробітництво в рамках реалізації проєкту «Дослідження якості життя та екологічної безпеки у м. 

Києві»; 

3.1.7. Обмін даними станцій, що досліджують якість повітря, у тому числі даними індикативних та референтних 

станцій; 

3.1.8. Сприяння в розробці моделей машинного навчання для підвищення точності даних фізичних процесів, що 

протікають в атмосферному повітрі; 

3.1.9. Обмін інформацією про нові завдання, дослідження та розробки у сфері сучасних технологій, зокрема про 

нові методи та засоби розробки електронних пристроїв; 

3.1.10. Співробітництво Сторін у програмах та проєктах, що будуть організовані з урахуванням спільних 

інтересів Сторін; 

3.1.11. Сприяння в організації профільних публічних заходів; 

3.2. Реалізація окремих заходів із перелічених вище здійснюється на підставі окремо укладених угод. 

3.3. Сторони домовились задля досягнення мети цього Меморандуму не обмежуватись виконанням виключно 

цих напрямів співробітництва. При цьому, форми (напрями)  співробітництва можуть бути 

розширені Сторонами. 

4. Принципи взаємодії Сторін 
4.1. Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, відкритості та доброчесності. 

4.2. Сторони забезпечують співпрацю шляхом надання всебічної та взаємної підтримки для реалізації мети та 

напрямів, визначених у цьому Меморандумі. 



4.3. Сторони, якщо інше не передбачено чинним законодавством України, сприяють та забезпечують 

можливість вільного доступу до необхідних для реалізації цього Меморандуму документів, інформації та 

даних, розпорядником яких вони є. 

4.4. Сторони, у межах визначених законодавством України, можуть співпрацювати з іншими суб’єктами, у тому 

числі представниками бізнесу, громадськості, органами влади різних рівнів та міжнародними фондами, з метою 

забезпечення виконання цього Меморандуму. 

4.5. Сторони обмінюються своїми логотипами (за наявності та у випадках, передбачених законодавством) та 

надають право один одному використовувати їх для розміщення на своїх офіційних веб-сайтах, у засобах 

масової інформації, на інтернет-ресурсах, рекламних банерах, але лише в рамках проектів, що реалізуються в 

рамках даного Меморандуму. 

4.6. Сторони забезпечують збереження та нерозголошення конфіденційної інформації та даних. 

4.7. Для забезпечення координації діяльності з реалізації цього Меморандуму Сторони визначають 

уповноважених представників (контактних осіб). Відомості та контактні дані уповноважених представників 

наведені в Додатку 1 до цього Меморандуму. 

5. Прикінцеві положення 
5.1. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри. Цей Меморандум не є підставою для 

виникнення будь-яких юридичних, фінансових та майнових зобов’язань Сторін як між собою, так і перед будь-

якими третіми особами. 

5.2. Меморандум не є договором про спільну (сумісну) діяльність, не є господарським договором та не 

передбачає спільних (сумісних) господарських зобов’язань Сторін. 

5.3. Зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом підписання 

Сторонами відповідних протоколів про внесення змін та/або додатків, та/або додаткових угод, що становлять 

невід’ємну частину цього Меморандуму. 

5.4. Зміни та доповнення, внесені до цього Меморандуму, набирають чинності з моменту їх підписання 

Сторонами. 

5.5. Усі спірні питання щодо тлумачення і застосування положень цього Меморандуму, що виникають між 

Сторонами, вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.6. Дію Меморандуму може бути припинено, якщо будь-яка зі Сторін поінформує інші Сторони у письмовій 

формі про своє бажання припинити дію цього Меморандуму. У такому разі дія Меморандуму припиняється 

через 30 днів після отримання іншими Сторонами відповідного листа. 

5.7. Цей Меморандум не є наміром Сторін створити (і ніщо в цьому документі не може бути витлумачено як 

створення) юридичні права та обов’язки або інші зобов’язання Сторін. 

5.8. Меморандум припиняється у разі ліквідації однієї зі Сторін. 

5.9. Цей Меморандум укладено в 3 (трьох) примірниках українською мовою для кожної зі Сторін, при цьому всі 

(три) примірники є автентичними і мають однакову юридичну силу. 

6. ПІДПИСИ Сторін 

СТОРОНА 1: 

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу  

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
04080, Київ, вулиця Турівська 28, 

тел. 044 366 64 10 

e-mail: ecology@kyivcity.gov.ua 

  

Начальник  
 

______________________ Олександр ВОЗНИЙ 
 

СТОРОНА 2: 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Юридична адреса:  

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60 

Фактична (поштова) адреса: 

01033, м. Київ, вул. Володимирська, 64/13 

Код ЄДРПОУ 02070944  

Тел./факс: 044-289-83-91 

 

Ректор 
 

______________________ Володимир БУГРОВ 
 

СТОРОНА 3: 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ЛУН ЮА” 
Ідентифікаційний код: 37251625 

 

mailto:ecology@kyivcity.gov.ua


Директор 
 

          ______________________ Денис ЦИГАНОК 
Додаток 1 

до Меморандуму 

  

Відомості та контактні дані уповноважених представників Сторін 
   

Назва Сторони Контактна особа Телефон та e-mail контактної особи 

Управління екології та 

природних ресурсів 

виконавчого органу 

Київської міської ради 

(Київської міської 

державної адміністрації) 

Тіщенкова Марина 

Олегівна 

+38 (067) 428-55-58 

mtyshenkova.ecologi@gmail.com 

Київський національний 

університет імені Тараса 

Шевченка 

Борецький В’ячеслав 

Францович 

+38 (093) 638-26-68 

boretskij@knu.ua 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю “ЛУН 

ЮА” 

Денисенко Анна 

Леонідівна 

+380939050625 

ad@lun.ua 
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