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УГОДА про СПІЛЬНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО І 

СПІВРОБІТНИЦТВО  

JOINT VENTURE AND 
BUSINESS CO-OPERATION 

AGREEMENT 
 Хмельницький, __________ р  Khmelnitsky, _________. 

Ця УГОДА про СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО І 
СПІВРОБІТНИЦТВО (далі - ДОГОВІР) 
укладена та діє з __________________. 

 

This JOINT VENTURE AND BUSINESS CO-
OPERATION AGREEMENT (hereinafter 
“AGREEMENT”) is made and effective this  
_________________________. 

між between 

_____________, паспорт номер 
_____________, громадянина(ки) 
_____________, (далі - ПЕРША СТОРОНА) 

______________, Passport Number 
____________, a national ______________, 
(hereinafter referred to as FIRST PARTY) 

та and 

Ініціатором проекту МЄРА, Керівником 
проектів та програм у сфері матеріального 
(нематеріального) виробництва,  Вітязем 
Геннадієм Васильовичем, ідентифікаційний 
код 2423017150, зареєстрованого на території 
України, паспорт громадянина України, FU 
276683, діючого на основі приватного 
підприємця, (далі – ДРУГА СТОРОНА),  

, Initiator of the project, Special Project 
Manager and programs in the field of material 
(intangible) production, Gennadiy Vityaz, 
identification code 2423017150, registered in 
Ukraine, passport of a citizen of Ukraine, FU 
276683, acting on the basis of a business owner, 
(hereinafter referred to as SECOND PARTY) 

Оскільки ПЕРША СТОРОНА є інвестором і / 
або представляє інвесторів і власників активів 
в різних міжнародних банках, які погодилися 
інвестувати / фінансувати проекти ДРУГОЇ 
СТОРОНИ відповідно до положень і умов в цій 
УГОДІ; 

Whereas, FIRST PARTY is an investor and/or 
is representing investors and holders of assets in 
different international banks who agreed to 
invest/fund the projects of SECOND PARTY to 
actualization in accordance to the terms and 
conditions in this AGREEMENT; 

Оскільки ДРУГА СТОРОНА є ініціатором, 
керівником команди управління проекту 
МЄРА; 

Whereas the SECOND PARTY is the initiator, 
leader of the project management team of the 
MERA; 

заявляють про створення Спільного 
підприємства, з частками володіння: 

declare the creation of a Joint Venture, with 
shares of ownership: 

- 49% - ПЕРША СТОРОНА. 
- 51% - ДРУГА СТОРОНА. 

- 49% - FIRST PARTY. 
- 51% - SECOND PARTY. 

заявляють про розподіл чистого прибутку: declare the distribution of net income: 

- 70% - ПЕРША СТОРОНА. 
- 30% - ДРУГА СТОРОНА. 

- 70% - FIRST PARTY. 
- 30% - SECOND PARTY. 

ПЕРША СТОРОНА, заявляє про готовність 
фінансування проектів ДРУГОЇ СТОРОНИ, на 
загальну суму EUR _____________ 
(_______________). Забезпечує фінансування 
для реєстрації Спільного Підприємства, на 
території Україна, шляхом перерахунку, на 

FIRST PARTY, declares its willingness to fund 
the other Party's projects for a total amount of EUR 
_________________ (_____________). Provides 
financing for the registration of the Joint 
Undertaking in the territory of Ukraine by 
transferring to a current account in Ukraine, the 
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розрахунковий рахунок в Україні, першій 
стороні, у розмірі EUR 250’000 (двісті 
п’ятдесят тисяч), до ___________. 

ДРУГА СТОРОНА - досвідчений розробник 
бізнесу та проекту, є ініціатором, та 
розробником проекту (ів), як визначено у 
статті 5 "Проект (и) / Інвестиції - Визначення" 
цієї УГОДИ; розробляє, реалізовує та керує 
проектами / бізнесом відповідно до умов цієї 
Угоди; створила інноваційні проекти з 
переробки відходів, необхідні в 30 містах в 
УКРАЇНІ, і все ж очікується, що вони будуть 
реалізовувати проекти в інших містах шляхом 
нашого спільного підприємства. Забезпечує 
реєстрацію і відкриття Спільного 
Підприємства, на території України, згідно 
законів України до ________________. 

first party, in the amount of EUR 250’000 (two 
hundred and fifty thousand), until ___________. 

SECOND PARTY, is an experienced business 
and project developer and declares being initiator, 
proponent and developer of project(s), as defined 
under Article 5 “Project(s) / Investments - 
Definition” in this AGREEMENT; is to develop, 
realize and managed the projects/business in 
accordance with the terms and conditions in this 
AGREEMENT; has established an innovative 
waste recycling Projects needed in 30 cities in 
UKRAINE and still expected to implement the 
projects in more cities through our joint venture 
fusion. Ensures the registration and opening of the 
Joint Undertaking in the territory of Ukraine 
according to the laws of Ukraine until 
______________. 

ДЕКЛАРАЦІЇ RECITALS  

А. СТОРОНИ об'єднуються для досягнення 
та реалізації спільних цілей бізнесу. 

A. The PARTIES join together for the pursuit 
and realization of common business goals.  

B. СТОРОНИ укладають цю УГОДУ як 
найбільш вигідну ділову форму для їхніх 
взаємних цілей. 

B. The PARTIES enter into this AGREEMENT 
as the most advantageous business form for their 
mutual purposes.  

C. Сторони співпрацюють задля їх 
взаємної вигоди та прибутку при розробці та 
фінансуванні проектів, розбудові та 
фінансуванні мережі проектів, наданої 
ДРУГОЮ СТОРОНОЮ. 

 

C. The PARTIES work harmoniously together 
for their mutual benefit and profit in project 
development and funding, to build up and to 
finance the network of Projects provided by 
Second Party. 

D. Сторони погоджуються, що у них є певна 
захищена інформація, яку вони хочуть 
захистити. 

 

D. The Parties agree that they have certain 
proprietary information which they desire to 
protect.  

E. Сторони погоджуються захищати свою 
власну інформацію; Сторони погоджуються, 
що кожен бере на себе зобов’язання "Не 
розкриття" та "Нерозголошення" власної 
інформації іншої сторони; як визначено 
Міжнародною торговою палатою, Париж. 

 

E. The PARTIES agree to protect their 
proprietary information; the PARTIES agree that 
each undertake the obligation of “Non-
Circumvention” and “Non-Disclosure” of the other 
party’s proprietary information; as defined by the 
International Chamber of Commerce, Paris.  

F. СТОРОНИ визнають, розуміють та 
погоджуються, що це приватна угода між 
Сторонами, і інформація, що міститься в 
цьому УГОДІ, стосується лише Сторін, 
описаних у цьому документі, і зазначена 
інформація є привілейованою, приватною, 
конфіденційною та захищеною іншим чином 
законом і заборонене використання чи 
розголошення, копіювання чи 
розповсюдження без письмової згоди Сторін. 

F. The PARTIES acknowledge, understand 
and agree that this is a private agreement between 
the PARTIES, and the information contained in this 
AGREEMENT is only for the PARTIES described 
herein, and said information is privileged, private, 
confidential and otherwise protected by law from 
prohibited use or disclosure, copying or 
dissemination without the express written consent 
of the PARTIES.  
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G. Сторони заявляють і погоджуються 
розподіляти чистий прибуток від кожного 
проекту, здійсненого разом, як це пояснено, та 
декларується на основі 70% до 30%, за 
винятком інших партнерів, посередників СП-
партнерів, які мають право отримувати комісії 
або отримувати комісії, частини прибутку 
згідно з іншими Угодами про спільне 
виробництво та згідно з узгодженими в одних 
закритих контрактах та є частиною цього 
Спільного підприємства 

G. The Parties declare and agree to share the 
profit out of each project done together as 
explained and declared on a 70% to 30% basis, 
except other Partners, JV-Partners Intermediaries 
are involved having the rights to get commissions, 
or to get parts of the profit as per other JV 
Agreements and as agreed in single closed 
contracts and being part of this Joint Venture. 

H. ТОМУ, ПОГОДЖЕНО НАСТУПНИМ 
ЧИНОМ: 

H. NOW, THEREFORE, IT IS AGREED AS 
FOLLOWS: 

Стаття 1 .ДЕКЛАРАТИВНА ЧАСТИНА Article 1 WHEREAS CLAUSE 

Вищезазначені "За умови, що положення" є 
повністю інтегрованою частиною цієї УГОДИ. 

The above-mentioned “Whereas Clauses” are a 
fully integrated part to this AGREEMENT.  

Стаття 2 ДОВІДКОВИЙ КОД Article 2 REFERENCE CODE 

Згаданий нижче Контрольний код повинен 
зберігатися протягом усього періоду спільної 
діяльності та кооперації бізнесу між 
Сторонами: Довідковий код: _____________, 

The below-mentioned Reference Code shall be 
maintained for the entire duration of the joint 
venture and business co-operation between the 
PARTIES:  Reference Code: _____________, 

Стаття 3 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ Article 3 TERM OF AGREEMENT 

Термін дії цієї Угоди укладається протягом 
необмеженого періоду часу, що починається з 
цього дня _____________, якщо це не 
скасовано за взаєморозумінням та згодою, 
відповідно до умов цього Угоди. 

The term of this AGREEMENT shall be for an 
unlimited period of time commencing on this 
____________, unless cancelled by mutual 
understanding and agreement, in accordance to 
the terms and conditions in this AGREEMENT. 

Стаття 4 МЕТА УГОДИ Article 4 OBJECTIVE(S) OF AGREEMENT 

Сторони також можуть додатково визначити 
будь-які інші цілі бізнесу відповідно до умов 
цієї Угоди про спільне підприємство 

The PARTIES also may further define any other 
business objectives, in accordance to the terms 
and conditions in this Joint Venture AGREEMENT 

Стаття 5 ПРОЕКТ (и) | ВИЗНАЧЕННЯ Article 5 PROJECT(S) | DEFINITION 

Проект, що підпадає під дію цієї Угоди, - це 
проект виведення нових технологій на ринок у 
галузі перетворення енергії, також відомий як 
"REVIVAL", що включає: 

The project being subject to this AGREEMENT is  
the project to bring new technologies to the market 
in the field of energy conversion also known as 
“REVIVAL” comprising: 

 

№ Назва проекту 
Project name 

Короткий опис 
Short description 

Дата початку 
Start date 
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1 Управа 
(Uprava) 

Створення команди з розподілом на департаменти, для 
управління завданнями і точковими проектами, глобального 
проекту MЄRA. 

Липень, 
July 2020 2 
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Creation of the command with a distribution at the department, for 
the management of plant and point projects, for the global project 
MERA. 

2 Дампагро 
(Dampagro) 

Проект об’єднує рішення, котрі спрощують власнику 
агропромислового бізнесу, а також в індивідуальних, приватних 
господарствах поєднати заготівлю кормів, опалення та 
утилізацію, фактично отримавши замкнуті, безвідходні цикли 
виробництва і споживання. При цьому, можливо, також 
переробка біологічного, несортоване сміття, без нанесення 
шкоди навколишньому середовищу. 
 
They allow the owner of the agro-industrial business, as well as in 
individual, private farms, to combine feed preparation, heating and 
recycling, actually receiving closed, waste-free production and 
consumption cycles. In this case, it is also possible the processing 
of biological, unsorted waste without harming the environment. 

Січень, 
January 

2020 
28 

3 Десві 
(Desvi) 

Організація виробництва світлодіодних конструкцій з 
використанням високотехнологічного обладнання.  
 
Виробництво конструкцій на основі світлодіодних технологій. 
Organization of the production of LED structures using high-tech 
equipment. Production of structures based on LED technology. 

Січень, 
January 

2021 
22 

4 Догода 
(Dogoda) 

Клубовий комплекс закритого типу. 
 
Closed-type club complex. 

Січень, 
January 

2023 
888 

5 Стріті 
(Striti) 

Виробництво безвентиляторних, вихрових, вітроенергетичних 
установок (більше 25 комплектацій), одиничною потужністю від 
50 Вт до 20 МВт. Продукція для населення, індивідуального 
бізнесу, великих виробничих підприємств. Продукція може 
працювати автономно, без підключення до електричної мережі. 
 
Production of fanless, vortex, wind power plants (more than 25 
configurations), unit power from 50 W to 20 MW. Products for the 
population, individual businesses, large manufacturing enterprises. 
The products can operate autonomously, without being connected 
to the electrical network. 

Січень, 
January 

2022 
552 

6 МААН 
(MAAN) 

Підземний агропромисловий комплекс, автономного 
енергопостачання з повним забезпеченням життєдіяльності 
людини. Включає промислові, агропромислові, офісні, житлові 
площі, а так же, допоміжні площі і площі відпочинку. Повний 
захист, від зовнішнього біологічного, хімічного і фізичного 
впливу. 
 
Underground agro-industrial complex, autonomous power supply 
with full support for human life. Includes industrial, agro-industrial, 
office, residential areas, as well as auxiliary and recreational areas. 
Complete protection from external biological, chemical and 
physical influences. 

Січень, 
January 

2024 
2’700 

7 СіГіП 
(SigiP) 

Будівництво високотехнічної лабораторії. Доопрацювання, 
тестування технології перетворення геомагнітного поля Землі в 
силові і кінетичні енергії для використання в механіці, 
включаючи релятивістську механіку. 
 
Construction of a high-tech laboratory. Refinement, testing of 
technology for converting the Earth's geomagnetic field into force 
and kinetic energies for use in mechanics, including relativistic 
mechanics. 

Січень, 
January 

2025 
2’477 

8 Солоха 
(Soloha) 

Оздоровчий реабілітаційний центр. Профілактика та 
оздоровлення цукрового діабету. Реабілітація післяінсультних 
станів людини. 
 

Січень, 
January 

2025 
8’000 
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Wellness and rehabilitation center. Prevention and improvement of 
diabetes mellitus. Rebialization of post-stroke human conditions. 
Charitable foundation. 

9 ХЕМ 
(HEM) 

Інститут Перетворення Енергії. Створення лабораторії. 
 
(Energy Transformation Institute. Creation of a laboratory.) 

Січень, 
January 

2023 
5,7 

 

Крім того, для кожної транзакції у виконанні 
проекту партнери СП, ПЕРША СТОРОНА та 
ДРУГА СТОРОНА підписують відповідні 
документи для забезпечення повної 
прозорості; 

Furthermore, for each and every transaction in 
the project execution, both JV Partners, FIRST 
PARTY and SECOND PARTY, will sign the 
relevant documents to provide full transparency; 

Стаття 6 Ексклюзивність Article 6  EXCLUSIVITY 

У цій кооперації немає інших частин, і жодна 
інша особа чи юридична особа не має права 
брати участь в активному управлінні справами 
спільного підприємства та кооперацією 
бізнесу, крім тих, які визнані в компанії Сторін 
як "АКТИВНІ ПАРТНЕРИ", які визнані в цій JVA 
частиною Угоди. З цією метою у нас буде 
окремий документ як додаток до цієї JVA, у 
якому перелічені імена активних партнерів та 
/ або директорів залежно від конкретних 
випадків. 

There are no other parts in this co-operation and 
no other persons or entity has any right to take part 
in the active management of the business affairs of 
the joint venture and business co-operation, except 
those recognized in the company of the Parties as 
‘ACTIVE PARTNERS’ and who are recognized in 
this JVA as part of the Agreement. To this effect, 
we shall have a separate document as Addendum 
to this JVA listing the names of Active Partners and 
or directors as the case may be. 

Стаття 7 ЗУСТРІЧІ Article 7 MEETINGS 

Місце зустрічей. Зустрічі Сторін можуть 
проводитись у будь-якому місці по всьому 
світу, як це визначено Сторонами. 

Повідомлення: Щоразу, коли від Сторін 
вимагається чи дозволяється вчинити будь-які 
дії на зборах, письмове повідомлення про 
зустріч надсилається не менше 7 (семи) 
робочих днів, а також не більше ніж 15 
(п’ятнадцять) робочих днів до дати 
проведення засідання кожної сторони, яка має 
право голосувати на зборах. У повідомленні 
зазначаються місце, дата та година зустрічі та 
загальний характер бізнесу, що підлягає 
здійсненню, і жоден інший бізнес не може 
здійснюватися. 

Place of Meetings. Meetings of the PARTIES 
may be held at any place worldwide, as determined 
by the PARTIES.  

Notices: Whenever the PARTIES are required or 
permitted to take any action at a meeting, a written 
notice of the meeting shall be given not less than 7 
(Seven) working days, nor more than 15 (Fifteen) 
working days before the date of the meeting to 
each party entitled to vote at the meeting. The 
notice shall state the place, date, and hour of the 
meeting and the general nature of the business to 
be transacted, and no other business may be 
transacted. 

Стаття 8 ОПЛАТА ПОДАТКІВ, ЗБОРІВ ТА 
ОПЛАТА ВИТРАТ 

Article 8 PAYMENT OF TAXES, DUTIES AND 
EVENTUAL EXPENSES 

Сторони індивідуально беруть на себе всі 
зобов’язання щодо оподаткування своїх 
доходів та будь-якої іншої форми мита 
стосовно операцій, що становлять 
корпоративну мету цього Угоди. 

Сторони також окремо погоджуються нести 
будь-які інші можливі витрати, якщо вони 
виникнуть під час виконання цієї Угоди. 

The PARTIES individually assume all the 
obligations relative to the taxation of their income 
and of any other form of duty relative to the 
operations constituting the corporate objective(s) 
of this AGREEMENT.  

The PARTIES further individually agree to bear 
any other eventual costs should they arise during 
the execution of this AGREEMENT. 
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Стаття 9 КОНФІДЕНЦІАЛЬНІСТЬ І 
НЕРОЗКРИТЯ 

Article 9 CONFIDENTIALITY AND NON-
CIRCUMVENTION CLAUSE 

Під час виконання узгоджених зобов'язань та 
угод Сторони визнають, що можуть 
контактувати з інформацією або 
ознайомитися з нею, яку інша сторона та / або 
її дочірні компанії та / або дочірні компанії 
можуть вважати конфіденційними. Ця 
інформація може включати, але не 
обмежуючись цим, інформацію, що стосується 
мережі контактів та ноу-хау другої сторони, 
яка може бути корисною для конкурента. 
Сторони погоджуються зберігати всю таку 
інформацію конфіденційною та не 
обговорювати та не розголошувати її іншим, 
окрім відповідного персоналу та / або їх 
призначених осіб. 

 
СТОРОНИ особисто та корпоративно 

зобов’язуються не розкривати та не 
використовувати для своєї власної 
ексклюзивної інформації або ділових 
контактів, що випливають із запланованих 
спільних підприємств та ділового 
співробітництва та партнерства. Типові 
правила та положення в частині Угоди про не 
розкриття і нерозголошення відповідно до 
принципів ICC застосовуються протягом 
усього періоду запланованого спільного 
підприємства та ділового співробітництва та 
партнерства. 

Це зобов’язання є обов'язковим для 
спадкоємців, правонаступників, співробітників, 
асоційованих організацій, партнерів або 
пов'язаних з ними компаній, консультантів чи 
когось, хто може мати ділові відносини з 
однією із Сторін, вчиненою у цій статті. 

In the course of executing agreed undertakings 
and transactions, the PARTIES recognize that they 
may come in contact with or become familiar with 
information, which the other party and/or its 
subsidiaries and/or affiliates may consider 
confidential. This information may include, but is 
not limited to, information pertaining to the other 
party’s network of contacts and know-how, which 
information may be of value to a competitor. The 
PARTIES agree to keep all such information 
confidential and not to discuss or divulge it to 
anyone other than appropriate personnel and/or 
their designees.  

 
The PARTIES personally and corporately commit 

themselves not to reveal and not to use for their 
own exclusive benefit information or business 
contacts arising from the planned joint venture and 
business cooperation and partnership. Standard 
rules and regulations in terms of Non-
Circumvention and Non-Disclosure Agreement in 
accordance with ICC principles shall apply during 
the whole period of the planned joint venture and 
business cooperation and partnership.  

This commitment is binding for the PARTIES’ 
heirs, successors, employees, associates, 
participations or related companies, consultants or 
whomever may have a business relation with one 
of the PARTIES committed in this Article. 

Стаття 10 МОВА СПІЛКУВАННЯ Article 10 LANGUAGE FOR COMMUNICATION 

Сторони погоджуються, що всі повідомлення 
стосовно цієї Угоди будуть здійснюватися 
англійською мовою. Сторони погоджуються 
доручити своїм партнерам щодо того, що всі 
відповідні та обов'язкові комунікації та 
подальші письмові угоди обов'язково мають 
відбуватися та бути підписані українською і 
англійською мовою. 

The PARTIES agree that all the communications 
regarding this AGREEMENT will be made in the 
English Language. The PARTIES agree to instruct 
their respective partners regarding the fact that all 
relevant and binding communications and further 
written agreements must necessarily take place 
and be signed in the Ukrainian and English 
Language. 

Стаття 11 ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ І 
ПОПРАВКИ. 

Article 11 CHANGES, AMENDMENTS AND 
MODIFICATIONS 

Для того, щоб бути ефективними, будь-які 
зміни, поправки чи доповнення до цієї Угоди 
повинні бути зроблені у письмовій формі та 
підписані обома СТОРОНЯМ до цієї Угоди. 

In order to be effective, any change, modification, 
or amendment to this AGREEMENT must be made 
in writing and signed by both PARTIES to this 
AGREEMENT. 
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Стаття 12 ЗАСТОСОВУВАНИЙ ЗАКОН Article 12 APPLICABLE LAW 

Цей ДОГОВІР, а також права та обов'язки 
Сторін до цього Договору в будь-якому 
юридичному тлумаченні повинні 
регулюватися Законом України. 

This AGREEMENT, and the rights and 
obligations of the PARTIES hereto, shall in any 
legal interpretation, be governed by the English 
and Ukraine Law. 

Стаття 13 ЮРИСДИКЦІЯ Article 13 JURISDICTION 

У будь-якому спорі, що виникає з цієї Угоди, 
юрисдикція покладається на Україну, що б не 
було прийнято. 

For any dispute arising out of this AGREEMENT, 
the jurisdiction shall be in Ukraine whichever is 
accepted. 

Стаття 14 РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРУ Article 14 DISPUTE RESOLUTION 

У разі будь-якої суперечки чи суперечки, що 
випливає з цієї Угоди або будь-якої іншої 
транзакції, СТОРОНИ спочатку намагаються 
досягти адекватного мирного врегулювання 
між собою. Якщо така спроба зазнає невдачі, 
суперечка чи суперечка, що випливають із 
цього Договору чи його тлумачення, або його 
тлумачення, вирішуються виключно та 
остаточно шляхом арбітражу. 

In the event of any controversy or dispute arising 
out of this AGREEMENT, or any resulting 
transaction, the PARTIES shall first attempt to 
achieve an adequate amicable settlement among 
themselves. If such an attempt fails, the dispute or 
controversy arising out of or relating to this 
AGREEMENT or its interpretation shall be settled 
exclusively and finally by arbitration. 

Стаття 15 АРБИТРАЦІЯ Article 15 ARBITRATION 

Будь-яка суперечка чи вимога, що випливає 
з цього Договору або пов'язана з цим 
порушенням, або з його порушенням 
вирішується таким чином, СТОРОНИ дають 
згоду на юрисдикцію та місце проведення 
відповідного суду, розташованого в Україні / 
Великобританії. У випадку, якщо судові спори 
є наслідком цього Договору або його 
виконання, Сторони погоджуються 
відшкодувати розумні адвокатські збори 
переважаючої сторони, судові витрати та всі 
інші витрати, незалежно від того, 
оподатковуються судом або не є витратами, 
крім того до будь-якої іншої допомоги, на яку 
може мати право пануюча сторона. У такому 
випадку зазначений суд або будь-який суд 
відповідної юрисдикції не вимагає жодних 
позовів, якщо вони подані більше ніж один рік 
після дати фактично нарахованих причин (ів) 
позову, незалежно від того, чи були 
відшкодування збитків в іншому випадку. 

Any controversy or claim arising out of or relating 
to this AGREEMENT, or the breach thereof, shall 
be resolved out this way, the PARTIES hereto 
consent to the jurisdiction and venue of an 
appropriate court located in Ukraine / United 
Kingdom. In the event that litigation results from or 
arises out of this AGREEMENT or the performance 
thereof, the PARTIES agree to reimburse the 
prevailing party's reasonable attorney's fees, court 
costs, and all other expenses, whether or not 
taxable by the court as costs, in addition to any 
other relief to which the prevailing party may be 
entitled. In such event, no action shall be 
entertained by said court or any court of competent 
jurisdiction if filed more than one year subsequent 
to the date the cause(s) of action actually accrued 
regardless of whether damages were otherwise as 
of said time calculable. 

Стаття 16 ФОРС МАЖОР Article 16 FORCE MAJEURE 

Жодна сторона не несе відповідальності за 
будь-яку нездатність виконати зобов'язання, 
закладене в цій УГОДІ, повністю чи частково, 
якщо така нездатність обумовлена 
безпосередньо чи опосередковано: (i) 
причини, що не є їх розумним контролем; (ii) 
діяння Бога; (iii) дії (включаючи бездіяльність) 

No party shall be liable for any inability to comply 
with the obligation inherent in this AGREEMENT, 
whether wholly or in part, where such inability is 
due, whether directly or indirectly, to: (i) causes 
beyond their reasonable control; (ii) acts of God; 
(iii) acts (including failure to act) of any government 
authority (dejure or de facto); (iv) wars (whether 
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будь-яких державних органів (dejure або de 
facto); (iv) війни (незалежно від того, оголошені 
чи незадекларовані); (v) заворушення, 
революція; (vi) пожежа, повінь, диверсії, 
ядерна аварія, землетрус, шторм чи епідемія; 
(vii) коли банки закриваються через виробничі 
суперечки чи втручання уряду; та будь-яке 
інше переривання федеральними та / або 
урядовими органами та адміністраціями. 

У всіх інших аспектах, будь-яке правове 
визначення обставини, що сприяє позову про 
непереборну силу, враховує положення 
пункту "Непереборні сили", які містяться в 
публікації Міжнародної торговельної палати, 
видання № 421, причому посилання на цю 
модель вважається включеною тут зазначена 
посилання. 

declared or undeclared); (v) riots, revolution, (vi) 
fire, flood, sabotage, nuclear accident, earthquake, 
storm or epidemic; and (vii) where banks are 
closed by reason of industrial dispute or 
government intervention; and any other 
interruption by federal and/or governmental 
authorities and administrations.  

In all other respects, any legal definition of a 
circumstance promoting a claim for Force Majeure 
shall consider provisions of the clause, “Force 
Majeure Hardship” as contained in the 
International Chamber of Commerce, Publication 
No. 421, which model reference clause is deemed 
included herein by said reference. 

Стаття 17 ПРИМІТКИ - ЗВ'ЯЗКУ Article 17 NOTICES - COMMUNICATION 

Усі повідомлення, запити, вимоги та інші 
повідомлення, передбачені там, повинні бути 
в письмовій формі та надіслані електронною 
поштою, щоб бути адресовані наступним 
чином: 

якщо ПЕРША ПАРТІЯ: 
______________________ 
якщо до ДРУГОЇ ПАРТІЇ:  

singboard@ukr.net 
Звіт про передачу сервера електронної 

пошти буде достатнім доказом того, що 
повідомлення електронною поштою було 
отримано адресатом. 

Будь-яка сторона може змінити адресу, 
показану вище, за допомогою письмового 
підтвердження, як передбачено в цьому 
документі. 

Крім того, повідомлення, запити, вимоги та 
інші повідомлення більш важливого значення, 
а також копії MEMORANDUM 
UNDERSTANDING (S) | ПРОТОКОЛ (и), 
ХАРТЕР (С), РЕЗОЛЮЦІЯ РОБОТИ, 
ПОПРАВЛЕННЯ (С), ДОПОЛНЕННЯ (ДО) 
повинні надсилати паперові копії за 
допомогою зареєстрованого та записаного 
кур'єра на відповідну адресу проживання та 
реєстрації Сторін, як зазначено в цій УГОДІ. 

All notices, requests, demands, and other 
communications provided for there under shall be 
in writing and sent by e-mail to be addressed as 
follows:  

if to FIRST PARTY: 
__________________________ 
if to SECOND PARTY: 

singboard@ukr.net 
The report of transmission of the e-mail server 

will be sufficient evidence that the communication 
by e-mail has been received by the addressee.  

Either party may change the address shown 
above by written confirmation as provided herein.  

Furthermore, notices, requests, demands, and 
other communications of higher importance, as 
well as copies of MEMORANDUM OF 
UNDERSTANDING(S) | PROTOCOL(S), 
CHARTER(S), BOARD RESOLUTION(S), 
AMENDEMENT(S), ADDENDUM(S), shall require 
hard copies to be sent via registered and recorded 
courier to the PARTIES‘s respective address of 
residence and incorporation, as indicated in this 
AGREEMENT. 

Стаття 18 ВІДМОВА Article 18 WAIVER NOT CONSENT 

Відмова в будь-який час від дотримання 
будь-яких умов цього Угоди не повинна 
тлумачитися як зміна, скасування або відмова 
від таких умов і умов, або будь-яке попереднє 
або наступне порушення, якщо це прямо не 
зазначено заявлено у письмовій формі. 

A waiver, at any time, of compliance with any of 
the terms and conditions of this AGREEMENT, 
shall not be construed to be a modification, 
cancellation, or waiver of such terms and 
conditions, or any preceding or succeeding breach 
thereof, unless expressly so stated in writing. 
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Стаття 19 ЗАГОЛОВКИ Article 19 HEADINGS 

Заголовки цього Договору надаються лише 
для зручності і не повинні використовуватися 
для тлумачення сенсу чи наміру. 

Headings in this AGREEMENT are provided for 
convenience only and shall not be used to construe 
meaning or intent. 

Стаття 20 ВСІ УГОДИ Article 20 ENTIRE AGREEMENT 

За винятком випадків, передбачених цим 
Договором, ця УГОДА являє собою всю угоду 
між Сторонами, а всі попередні переговори, 
представництва чи угоди між Сторонами, будь 
то усні чи письмові, об'єднані в цю УГОДУ. 

Ця Угода може бути змінена, доповнена або 
змінена, і будь-яке положення цього Договору 
може бути відмовлено, лише письмовим 
документом, який конкретно посилається на 
цю УГОДУ, підписану всіма Сторонами. 

Except as otherwise provided herein, this 
AGREEMENT constitutes the entire agreement 
between the PARTIES, and all prior negotiations, 
representations, or agreements between the 
PARTIES, whether oral or written, are merged into 
this AGREEMENT.  

This AGREEMENT may only be amended, 
supplemented, or changed and any provision 
hereof can be waived, only by a written instrument 
making specific reference to this AGREEMENT 
signed by all PARTIES hereto. 

Стаття 21 ОФОРМЛЕННЯ Article 21 COUNTERPARTS 

Ця УГОДА може бути оформлена в одному 
або декількох аналогах за допомогою 
паперових підписів та / або підпису на 
факсимільних копіях або електронною 
поштою, кожен з яких вважається оригіналом, 
і зазначені партнери разом становлять одну і 
ту ж угоду, обов'язкову до виконання. щодо 
СТОРІН, незважаючи на те, що СТОРОНИ не 
є підписантами оригінальних або тих самих 
партнерів. Розбірливі факсимільні копії 
підписаних документів / документів, що 
обмінюються електронною поштою, мають 
розбірливі фактичні дані та приймаються як 
оригінали за відсутності продемонстрованих 
підробок. Після всіх факсимільних записів 
подається виконаний оригінали оригіналу на 
вимогу будь-якої сторони. 

This AGREEMENT may be executed in one or 
more counterparts by hard copy signatures and/or 
signature on facsimile copies or by e-mail, each of 
which shall be deemed an original, and said 
counterparts shall together constitute but one and 
the same agreement, binding upon the PARTIES, 
notwithstanding that the PARTIES are not 
signatory to the original or the same counterparts. 
Legible, machine-receipted facsimile copies of 
signed documents / documents exchanged by e-
mail shall be valid and accepted as original in the 
absence of demonstrated forgery. All facsimiles 
shall be followed by the delivery of executed hard 
copy originals at the request of either party. 

23 ПРОЦЕДУРА 23 PROCEDURE 

1. Обидві сторони підписують цю Угоду, яка 
стає офіційною та виконавчою угодою між 
двома Сторонами. 

1. Both parties sign this Agreement, which 
shall become a formal and enforceable agreement 
between the two Parties. 

2. Одразу після підписання цієї Угоди обома 
сторонами Перша сторона надає Другій 
Стороні лист-запит на перший транш, 
фінансування проекту, в якому вказується 
сума першого траншу, банківські реквізити 
друга сторона, сторонній банківський офіцер. 

  

2. Immediately after this Agreement is signed 
by both parties, the First Party shall provide the 
Second Party with a letter of request for the first 
tranche, the financing of the project, which 
indicates the amount of the first tranche, the bank 
details of the second party, the second-party bank 
officer. 

3. Безпосередньо після підписання цієї 
Угоди обома сторонами протягом 2-3 днів 
Перша сторона надсилає своєму банку всі 
підписані документи. Банк перевіряє 

3. Immediately after this Agreement is signed 
by both parties, within 2-3 days, First Party  shall  
forward to his bank all the signed documents. The 
Bank verifies the documents as signed and 
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документи, підписані, і засвідчує, що це 
зроблено в межах ділових процедур та 
Положень МКК. 

authenticates as being done within the precinct of 
Due Process and ICC Regulations. 

4. Перша сторона доручає своєму банку 
звільнити та переказати методом SWIFT BEN 
на суму, вказану в листі, на банківський 
рахунок Другої сторони, розташований у країні 
та місце розташування проекту або програми 
СП. Ввічлива копія передачі MT103 буде 
надіслана електронною поштою Другій 
Стороні. 

4. First party shall instruct their bank to 
release and transfer by method SWIFT BEN, for 
the amount indicated in the letter, the to Second 
Party bank account domiciled in the country and 
location base for the JV project or program. A 
courtesy copy of the MT103 transmission will be 
sent via e-mail to Second Party. 

5. Після підтвердження та отримання Фонду 
банком Другої сторони, який проводиться 
банком Першої сторони до банку Другої 
сторони, що проживає в країні СП, Перша 
Сторона протягом 3 робочих днів повідомляє 
Другу Сторону та надсилає захищеною 
електронною поштою його графік поїздок до 
проекту та країни, що займається спільним 
підприємством. 

5. After confirmation and receipt of the Fund by 
the Bank of the Second Party, which is carried out 
by the Bank of the First Party to the Bank of the 
Second Party residing in the JV country, the First 
Party notifies the Other Party within 3 working days 
and sends by secure e-mail its schedule is 
engaged in a joint venture. 

Стаття 24 Юридична думка Article 24  LEGAL OPINION 

Сторони підтверджують, що перед 
виконанням цих подарунків кожен мав 
достатній час та можливість 
проконсультуватися з адвокатом за власним 
вибором, і отримавши поради, які вважаються 
необхідними, або їх відсутність шляхом 
добровільних виборів, кожен виконав це 
ДОГОВІР вільно і без жодного примусу чи 
примусу. 

The PARTIES hereto acknowledge that each has 
had adequate time and opportunity to consult with 
a counsel of their own choosing, prior to the 
execution of these presents, and having had such 
advice as deemed necessary, or lack thereof by 
voluntary election, each has executed this 
AGREEMENT freely, and under no compulsion or 
coercion. 

В СВІДЧЕННЯ ДІЇ, СТОРІНИ уклали цю 
УГОДУ ______________ 

IN WITNESS WHEREOF, the PARTIES have 
hereunto executed this AGREEMENT on this 
______________ 

ПІДПИСИ: SIGNATURES: 

“ПЕРША СТОРОНА”   “FIRST PARTY”   

  

“ДРУГА СТОРОНА”  Вітязь Геннадій 
Васильович 

“SECOND PARTY” Gennadiy Vityaz 

 


