
 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 
між Київською обласною державною адміністрацією, установою «Агенція 

регіонального розвитку  Київської області», Асоціацією «Українська асоціація 
меблевиків», Національним університетом біоресурсів  і 

природокористування України 
 

м. Київ                                                                                                     30 липня  2020 р. 

Київська обласна державна адміністрація в особі голови Володіна Василя 
Геннадійовича, який діє на підставі Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації» (далі - Сторона-1),  

Установа «Агенція регіонального розвитку Київської області» в особі 
заступника директора Кононенка Сергія Олександровича, який діє на підставі 
Положення (далі - Сторона-2), 

Асоціація «Українська асоціація меблевиків»  в особі виконавчого 
директора   Храбан Валентини Сергіївни, яка діє на підставі Статуту (далі -   
Сторона-3), 

Національний університет біоресурсів  і природокористування України в 
особі ректора Ніколаєнка Станіслава Миколайовича, який діє на підставі Статуту 
(далі - Сторона-4), іменовані разом Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей 
Меморандум про таке: 

1. МЕТА  МЕМОРАНДУМУ 

1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін, спрямована на 
формування кластеру «Меблевий кластер Київщини» (далі – Кластер), задля 
впровадження якісно нового рівня співробітництва між промисловими 
підприємствами з виготовлення меблів та виробів з деревини, їх постачальниками, а 
також вченими наукових установ та освітніх закладів для подальшого розвитку 
промислового, інноваційного, експортного потенціалу Київської області та 
створення інноваційної екосистеми регіону. 

 

2. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ 

Задля досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про 
співпрацю за такими напрямами: 

2.1. Аналіз умов для створення Кластеру в Київській області, вироблення 
засад його діяльності, розроблення концепції його створення. 

2.2. Узгодження позицій Сторін щодо шляхів вирішення проблемних питань, 
пов’язаних з розвитком промислової зони для локації виробничих підприємств 
Кластеру, підготовкою кваліфікованих кадрів та розвитком дуальної освіти. 
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ 
 

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони: 
 

3.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і розроблення 
пропозицій щодо реалізації напрямів, визначених цим Меморандумом. 

3.2. Розробляють та затверджують плани спільних заходів. 

3.3. Проводять зустрічі з метою обговорення питань щодо реалізації 
Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін у сфері діяльності 
меблевої галузі. 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

4.1. Даний Меморандум набирає чинності з дня його підписання 
уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками і діє протягом 
семи років. Термін дії Меморандуму продовжується автоматично на наступні сім 
років, якщо  жодна зі Сторін не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну дії 
Меморандуму  письмово не повідомить інші Сторони про намір припинити його дію. 

4.2. Будь-які зміни чи доповнення до цього Меморандуму вносяться за 
письмовою згодою  Сторін і стають його невід’ємною частиною. 

4.3. Меморандум складено Сторонами при повному розумінні його умов та 
термінології українською мовою на двох сторінках в чотирьох автентичних 
примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

 

5. ПІДПИСИ СТОРІН 

Від Київської обласної державної 
адміністрації 
01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 
ідентифікаційний код 00022533 
 
 
______(підпис)_____Василь ВОЛОДІН 
 

Від Установи «Агенція регіонального 
розвитку Київської області» 
01196, м. Київ, пл. Лесі Українки, 1 
ідентифікаційний код 42227552 
 
 
_____(підпис)___Сергій КОНОНЕНКО 

Від Асоціації «Українська асоціація 
меблевиків»  
01034, м. Київ, вул. Володимирська, 46 
ідентифікаційний код  31815781 
 
 
_____(підпис)___  Валентина ХРАБАН 
 
30 липня 2020 р. 
№ 27 

Від Національного університету 
біоресурсів  і природокористування 
України 
03041, м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15 
ідентифікаційний код  00493706 
 
___(підпис)___Станіслав НІКОЛАЄНКО 

 


