
Memorandum über die Zusammenarbeit

zwischen der

Deutschen Energie-Agentur GmbH (dena)

vertreten durch die GeschäftsführungAndreas Kuhimann und Kristina Haverkamp 

Chausseestraße 128a,

10115 Berlin,

nachfolgend „dena“ genannt 

und dem

, Stadtrat von Pereyaslav

vertreten durch den Bürgermeister Taras Kostin 

vul. Bohdana Khmelnytskoho 27/25,

Pereyaslav, Gebiet Kyiv,

08400 Ukraine,

nachfolgend „Stadtrat" genannt
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Меморандум про співпрацю
'■'і

М ІЖ

Німецьким енергетичним агентством ГмбХ (сіепа)

в особі керівників Андреаса Кульмана та Крістіни Хаверкамп 

Шосештрасе 128а,

10115 Берлін, 

іменованим надалі «сіепа»

та

. -■’Г ' -  У '5 ' І'"-' г ’ " ’

Переяславською міською радою

в особі міського голови Тараса Костіна 

вул. Богдана Хмельницького, 27/25, 

м. Переяслав, Київська область, 08400 Україна 

іменованим надалі «Міськрада»
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Präambel

Dieses Memorandum wurde zwischen der Deutschen 

Energie-Agentur GmbH (dena), vertreten durch den 

Vorsitzenden der Geschäftsführung Andreas Kuhlmann 

und die Geschäftsführerin Kristina Haverkamp, handelnd 

auf Grundlage der Satzung,

und dem *'

Преамбула

Цей Меморандум укладений між Німецьким 
енергетичним агентством ГмбХ (йепа) в особі Голови 

Правління Андреаса Кульмана та директора Крістіни 

Хаверкамп, які діють на підставі Статуту,

та

Stadtrat von Pereyaslav, vertreten durch Bürgermeister 

Taras Kostin, handelnd auf Grundlage des Gesetzes der 

Ukraine „Über lokale Selbstverwaltung in der Ukraine“,

(beide nachfolgend als „die Parteien“ und einzeln als 

„Partei“ bezeichnet),

abgeschlossen.

Переяславською міською радою в особі міського 

голови Тараса Костіна, який діє на підставі Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»

(далі - спільно іменовані «Сторони», і окремо 

«Сторона»)

In Erwägung

- des Rahmenabkommens zwischen der Regierung der 

Ukraine und der Regierung der Bundesrepublik Deutsch

land über Beratung und technische Zusammenarbeit vom 

29. Mai 1996, geändert durch die zusätzliche Vereinbarung 

vom 30. Oktober 1997 (ratifiziert durch das Gesetz der 

Ukraine „Über die Ratifizierung des Rahmenvertrags zwi

schen der Regierung der Ukraine und der Regierung der 

Bundesrepublik Deutschland über Beratung und techni

sche Zusammenarbeit“);

- des Protokolls über die Fortsetzung der bilateralen 

deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit zur Förderung der 

wirtschaftlichen Entwicklung zwischen dem Bundesminis

terium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwick

lung der Bundesrepublik Deutschland und dem Wirt

schaftsministerium der Ukraine vom 09. September 2010;

- des Protokolls über die Fortsetzung der bilateralen 

deutsch-ukrainischen Zusammenarbeit zur Förderung der 

wirtschaftlichen Entwicklung zwischen dem Ministerium 

für wirtschaftliche Entwicklung und Handel der Ukraine 

und dem Bundesministerium für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Entwicklung der Bundesrepublik 

Deutschland vom 08. September und 30. November 2011.

Беручи до уваги

- Рамкову угоду між Урядом України та Урядом 

Федеративної Республіки Німеччина про 

консультування і технічне співробітництво від 29 травня 

1996 року, із змінами, внесеними згідно з Додатковою 

угодою від ЗО жовтня 1997 року (ратифікована Законом 

України «Про ратифікацію Рамкової угоди між Урядом 

України та Урядом Федеративної Республіки Німеччини 
про консультування і технічне співробітництво»);

- Протокол щодо продовження двостороннього 

німецько-українського співробітництва для 

економічного розвитку між Федеральним 

міністерством економічного співробітництва та 

розвитку Федеративної Республіки Німеччина і 

Міністерством економіки України 09 вересня 2010 р.;

- Протокол щодо продовження двостороннього 

українсько-німецького співробітництва задля 

економічного розвитку між Міністерством 

економічного розвитку і торгівлі України та 

Федеральним міністерством економічного 

співробітництва та розвитку Федеративної Республіки 

Німеччина 08 вересня і ЗО листопада 2011 р.

Nach dem Vorstehenden und:

der Bekräftigung des gemeinsamen Interesses, die 

Zusammenarbeit in den Bereichen Innovation, 

Energieeffizienz, Energieeinsparung und erneuerbare

На основі викладеного вище та:

спільну зацікавленість у розвитку співробітництва у 

сфері інновацій, енергоефективності, економії 

енергії та відновлюваних джерел енергії у
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Energien im kommunalen Bereich zu entwickeln

vereinbaren die Parteien Folgendes:

1. Ziele des Memorandums

1.1. Dieses Memorandum betrifft die Zusammenarbeit bei 

der Realisierung des Projekts „Ukraine: kommunale 

Wärmewende“. Das Projekt verfolgt das Ziel, zwei 

ausgewählte ukrainische Kommunen dabei zu 

unterstützen, das Energie und 

Klimamanagementsystem derdena auf kommunaler 

Ebene zu entwickeln und in ersten Pilotanwendungen 

umzusetzen.

2. Bereiche der Zusammenarbeit

2.1. Die Parteien unterstreichen das gemeinsame 

Interesse das Energie- und Klimaschutzmanagement 

in der Stadt Pereyaslav erfolgreich umzusetzen, mit 

dem Ziel:

■ Energieeffizienz in der Kommune zu steigern

■ positive Effekte auf den kommunalen Haushaltzu 

erzielen

* Integration des Energie- und 

Klimaschutzmanagements in die lokale Verwaltung zu 

unterstützen

■ kostenfreie praxiserprobte Analysewerkzeuge 

anzuwenden

» Energie- und Klimaschutzziele regelmäßig zu 

überprüfen

* Erfüllung der Energie- und Klimaschutzvorschriften

3. Formen der Zusammenarbeit

3.1. Die Parteien halten regelmäßig einen 

partnerschaftlichen Dialog, und treffen in 

gegenseitigem Einverständnis Entscheidungen über 

die Ziele, Schwerpunkte und Maßnahmen der 

künftigen Zusammenarbeit im Rahmen dieses 

Memorandums.

3.2. Die Parteien haben vor eine Arbeitsgruppe zu 

gründen, die regelmäßig die vorläufigen Ergebnisse 

der Zusammenarbeit im Rahmen dieses 

Memorandums zusammenfasst.

комунальній сфері;

Сторони домовились про таке:

1. Цілі Меморандуму

1.1. Цей Меморандум присвячений співпраці в рамках 

реалізації проекту «Україна: комунальний 

теплоенергетичний поворот». Метою проекту є 

підтримка двох українських муніципалітетів у 

впровадженні системи енергетичного 

менеджменту та захисту клімату бепа на 

комунальному рівні, а також його супроводі на 

початкових етапах.

2. Напрямки співпраці

2.1. Сторони підкреслюють взаємний інтерес у 

успішному впровадженні і розвитку енергетичного 

менеджменту і захисту клімату в місті Переяслав з 

метою:

■ підвищення енергетичної ефективності в 

муніципалітеті

■ досягнення позитивних ефектів для 

муніципального бюджету

■ інтеграції енергетичного менеджменту та захисту 

клімату в систему локальної адміністрації

■ безвитратного застосування випробуваних на 

практиці інструментів аналізу

в регулярного перегляду цілей в галузі енергетики 

та захисту клімату

■ дотримання нормативів в області енергетики і 

захисту клімату

3. Форми співробітництва

3.1. Сторони мають намір на регулярній основі 

здійснювати партнерський діалог та за обопільною 

згодою приймати рішення про цілі, основні 

напрями і заходи майбутньої співпраці в рамках 

цього Меморандуму.

3.2. Сторони мають.намір створити Робочу групу, яка 

регулярно підводитиме проміжні підсумки 

співробітництва в рамках цього Меморандуму.
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Folgende Arbeitsschritte sind geplant:

■ Schaffung einer Organisationsstruktur in der Stadt 

Pereyslav für die Erfüllung der Ziele dieses 

Memorandums

■ Leitbild der Energieeffizienzpolitik entwickeln

■ Ausgangssituationen analysieren

■ Ziele setzen und Maßnahmen entwickeln

■ Maßnahmen planen und Finanzierung prüfen

4. Finanzierung und Koordinierung

4.1. Soweit nicht in gesonderten Vereinbarungen im 

Einzelfall etwas anderes vereinbart wird, trägt jede 

Partei ihre eigenen Kosten, die durch die 

Durchführungderoben genannten Zusammenarbeit 

verursacht werden.

4.2. Zuständig für die Koordinierung der Zusammenarbeit 

und Durchführung von entsprechenden Aktivitäten 

sind:

■ für die dena: Frau Iryna Kovalchuk, Expertin, 

Energieeffiziente Gebäude Osteuropa, Bereich 

Energieeffiziente Gebäude;

■ für den Stadtrat: Frau Olha Aheykina, leitende 

Angestellte der Abteilung für kommunales Eigentum, 

Sachgebiet Wirtschaft beim Exekutivkomitee des 

Stadtrats von Pereyaslav.

5. Vertraulichkeit und Datenschutz

5.1. Vertrauliche Informationen sind alle Informationen, 

Dokumente, Daten und Diskussionen, zu denen sich 

die Seiten im Zusammenhang mit dem vorliegenden 

Memorandum austauschen.

5.2. Die vertraulichen Informationen beinhalten keine 

Informationen, für die die empfangende Seite 

nachweisen kann, dass solche Informationen:

■ öffentlich zugänglich sind oder im Folgenden nicht 

durch das Verschulden der empfangenden Partei oder 

deren Vertreter öffentlich wurden; oder

H bereits bei der empfangenden Seite vor der Erteilung 

solcher Informationen durch die offenlegende Seite 

vorhanden waren, wobei die empfangende Seite 

keine Verpflichtungen vor der offenlegenden Seite zur

При цьому заплановані наступні кроки:

* створення організаційної структури у місті 

Переяслав для реалізації цілей Меморандуму

■ розробка орієнтирів політики енергоефективності

в аналіз вихідної ситуації

■ визначення оперативних цілей та розробка заходів

■ планування заходів, перевірка джерел 

фінансування

4. Фінансування та координація

4.1. Якщо інше в окремих випадках не передбачено 

окремими угодами між Сторонами, кожна Сторона 

несе відповідальність за свої власні витрати, які 

виникли під час здійснення вищезгаданої 

співпраці.

4.2. Відповідальними за координацію співпраці та 
проведення відповідних заходів є:

■ зі сторони бепа: п. Ірина Ковальчук, експерт, 

енергоефективність в будівлях у Східній Європі, 

Відділ енергоефективних будівель;

* зі сторони міської ради: п. Ольга Агейкіна, 

головний спеціаліст відділу комунального майна 

Управління економіки виконавчого комітету 

Переяславської міської ради.

5. Конфіденційність та захист даних

5.1. До конфіденційної інформації належить уся 

інформація, документи, дані та обговорення, обмін 

якими відбувся між Сторонами у зв’язку з даним 

Меморандумом.

5.2. Не належить до конфіденційної інформації 

інформація щодо якої відповідна Сторона може 

довести, що така інформація:

■ є загальнодоступною або стала такою не з вини 

Сторони-одержувача чи її представників; або

* знаходилась у розпорядженні Сторони- 

одержувача ще до розкриття такої інформації 

іншою Стороною, і при цьому Сторона-одержувач 

не мала зобов’язань перед іншою Стороною щодо
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Wahrung der Vertraulichkeit dieser Informationen 

trug; oder

■ die empfangende Seite nachher von einer dritten 

Person, die keine Verpflichtung zur Wahrung der 

Vertraulichkeit dieser Information trug, bekommen 

hat.

5.3. Beide Seiten garantieren die volle Vertraulichkeit der 

als vertraulich eingestuften Informationen die 

zwischen ihnen auf der Grundlage dieses 

Memorandums ausgetauscht werden. Dieser Artikel 

schränkt nicht die kontinuierliche Berichterstattung 

gegenüber den nationalen Ministerien ein. Jede 

andere empfangende Seite verpflichtet sich, 

Maßnahmen zum Schutz der vertraulichen 

Information auf der Ebene, die sie zum Schutz ihrer 

eigenen vertraulichen Informationen trifft, zu 

ergreifen.

5.4. Die Parteien sind damit einverstanden, dass alle 

Materialien, die nicht öffentlich zugänglich sind, als 

vertraulich behandelt werden und Drittpersonen ohne 

vorherige schriftliche Zustimmung der anderen Partei 

nicht mitgeteilt werden dürfen. Die Parteien werden 

alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um die 

vertraulichen Informationen zu schützen. Diese 

Vorschrift gilt für die Parteien nach dem Ablauf der 

Laufzeit oder der Kündigung dieses Memorandums als 

fortbestehend.

5.5. Die Parteien sind verpflichtet, die Vorschriften über 

den Datenschutz zu beachten und entsprechende 

Vorkehrungen zu treffen.

6. Beilegung von Streitigkeiten

6.1. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten und 

Ansprüche, die sich aus diesem Memorandum 

ergeben oder mit ihm verbunden sind, werden auf der 

Grundlage gegenseitiger Zustimmung durch 

Konsultationen oderVerhandlungen zwischen den 

Parteien unter Ausschluss des Gerichtswegs gelöst.

7. Laufzeit

7.1. Das vorliegende Memorandum tritt mit beiderseitiger 

Unterzeichnung in Kraft und gilt für die Laufzeit der 

Umsetzung des Projekts „Ukraine: kommunale 

Wärmewende“, sofern die Parteien nicht beschließen,
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збереження конфіденційності такої інформації; або

■ була пізніше отримана Стороною-одержувачем від 

третьої особи, яка не мала зобов’язань щодо 

збереження конфіденційності такої інформації.

5.3. Обидві Сторони гарантують повну 

конфіденційність інформації, що визнана 

конфіденційною, яка передається між ними на 

основі цього Меморандуму. Ця стаття не впливає 

на постійне звітування перед національними 

міністерствами. Кожна інша Сторона-одержувач 

зобов’язується вжити заходів щодо захисту 

конфіденційної інформації на рівні, який 

застосовується для захисту власної конфіденційної 

інформації.

5.4. Сторони погоджуються з тим, що всі матеріали, які 

не є публічно доступними, вважатимуться 

конфіденційними і не підлягатимуть 
розголошенню будь-якою зі Сторін будь-яким 

третім особам без попередньої письмової згоди 

іншої Сторони. Сторони докладуть усіх можливих 

зусиль для захисту конфіденційної інформації. Це 

залишатиметься чинним для Сторін після 

завершення дії або припинення цього 

Меморандуму.

5.5. Сторони зобов'язані дотримуватися приписів 

щодо захисту даних та вживати відповідних 

запобіжних заходів.

6. Вирішення спорів

6.1. Усі спори, розбіжності та претензії, що виникають із 

цього Меморандуму або у зв’язку з ним, 

вирішуються шляхом взаємного порозуміння на 

основі консультацій"! переговорів між Сторонами 

за виключенням судового розгляду.

7. Строк дії

7.1. Цей Меморандум набирає чинності з моменту 

підписання обома Сторонами та діє протягом 

строку реалізації проекту «Україна: комунальний 

теплоенергетичний поворот», якщо Сторони не
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seine Laufzeit zu verlängern oder die Vereinbarung 

durch eine der beiden Parteien vor Ablauf gekündigt 

oder durch beide Parteien gemeinsam aufgehoben 

wird.

7.2. Dieses Memorandum kann jederzeit ohne Angabe von 

Gründen und ohne Einhaltung einer Frist schriftlich 

gekündigt werden. Der Ablauf der Laufzeit oder die 

Kündigung dieses Memorandums wirkt sich nicht auf 

bereits auf Grundlage dieses Memorandums 

begonnene Aktivitäten oder zwischen den Parteien 

geschlossene Einzelverträge aus. Diese sind zu Ende 

zu führen, sofern die Parteien nichts anderes 

vereinbaren.

8. Anpassung des Memorandums

8.1. Dieses Memorandum kann im beiderseitigen 

Einvernehmen geändert werden. Es bestehen keine 

mündlichen Nebenabreden. Änderungen und 

Ergänzungen zur vorliegenden Vereinbarung sind 

ausschließlich in schriftlicher Form vorzunehmen.

9. Schriftform

9.1. Alle Änderungen an diesem Memorandum sind nur 

gültig, wenn sie schriftlich abgefasst und von 

autorisierten Vertretern beider Parteien unterzeichnet 

sind. Dies gilt auch für die Aufhebung des 

Schriftformerfordernisses.

10. Rechtsbeziehungen der Parteien

10.1. Durch das vorliegende Memorandum verlieren die 

beiden Parteien nicht das Recht, nach eigenem 

Ermessen jegliche Geschäftstätigkeit mit Dritten, 

einschließlich in den Bereichen, die in diesem 

Memorandum genannt sind, gemeinsam mit der 

anderen Partei oder separat zu führen.

10.2. Das Memorandum ist kein Angebot, kein Vor- oder 

(Rahmen)vertrag und trägt keinen abschließenden 

Charakter. Aus ihm entstehen für die Parteien keine 

rechtlichen oder finanziellen Verpflichtungen und 

auch keine Verpflichtung zum Abschluss späterer 

Verträge.

10.3. Der Charakter der Rechtsbeziehungen zwischen den 

Parteien in Bezug auf jede konkrete Maßnahme, die 

im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen den 

Parteien durchgeführt wird, wird frühzeitig durch eine

ухвалять рішення про продовження дії 

Меморандуму або його не буде достроково 

розірвано за ініціативою однієї зі Сторін чи 

анульовано за взаємною згодою Сторін.

7.2. Даний Меморандум може бути в будь-який час 

розірваний у письмовій формі без пояснення 

причин та дотримання строку. Закінчення строку 

дії або розірвання Меморандуму не впливає на 

заходи, розпочаті на основі цього Меморандуму, 

або на укладені між Сторонами індивідуальні 

договори. Вони мають бути завершені, якщо інше 

не встановлено угодою Сторін.

8. Внесення змін до Меморандуму

8.1. Даний Меморандум може бути змінений за 

взаємною згодою Сторін. Жодних усних 

додаткових домовленостей не існує. Зміни та 

доповнення до цього Меморандуму вносяться за 

згодою Сторін і виключно в письмовій формі.

9. Письмова форма

9.1. Усі зміни до цього Меморандуму є лише тоді 

дійсними, коли вони оформлені письмово та 

підписані уповноваженими представниками обох 

Сторін. Це стосується також скасування вимоги 

щодо письмової форми.

10. Правовідносини Сторін

10.1. Шляхом укладення даного Меморандуму 

обидві Сторони не втрачають право провадити на 

власний розсуд спільно або окремо один від 

одного діяльність у співпраці з третіми особами, в 

тому числі у сферах, зазначених у даному 

Меморандумі.

10.2. Меморандум не є пропозицією, попереднім 

або рамковим договором і не має виключного 
характеру. Із нього не випливають правові чи 

фінансові зобов'язання Сторін, а також 

зобов'язання щодо укладення подальших угод.

10.3. Характер правовідносин Між Сторонами 

стосовно будь-якого конкретного заходу, що 

проводиться в рамках співробітництва між 

Сторонами, завчасно визначається шляхом
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Vereinbarung zwischen den Parteien festgelegt.

11. Inkrafttreten, Ausfertigungen

11.1. Dieses Memorandum tritt am Datum der 

Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft.

11.2. Das Memorandum ist in zwei Exemplaren ausgefertigt 

- in Deutsch und in Ukrainisch. Beide Versionen sind 

gleichermaßen rechtsgültig. Etwaige Widersprüche 

zwischen den Versionen klären die Parteien im 

Einvernehmen.

f) / .  ZöBerlin, den С/

*' укладення угод між Сторонами.

11. Набуття чинності, оформлення

11.1. Даний Меморандум набуває чинності з дати 

підписання обома Сторонами.

11.2. Меморандум укладено у двох примірниках, 

кожний українською і німецькою мовами, при 

цьому обидва тексти мають однакову юридичну 

силу. Будь-які розбіжності між версіями Сторони 

вирішують шляхом консультацій.

Переяслав,

Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) 

Німецьке енергетичне агентство ГмбХ (dena)

DeutscheEnergie-AgenturGmbH (dena) 

Німецьке енергетичне агентство ГмбХ (dena)

/
Stadtratvon Pereyaslav 

Переяславська міська рада
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