
Договір про співробітництво 

на залучення інвестицій, впровадження новітніх технологій та інновацій 

 
 

м. _____ «___»___________ 202_ року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________»  (далі – Контрагент -1), в особі директора 

________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та Товариство з обмеженою відповідальністю 

«_______________» (далі – Контрагент -2), в особі директора ___________який діє на підставі Статуту, з 

іншої сторони, разом надалі іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклавши цей Договір, 

домовились про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

З моменту набрання чинності дійсного Договору Сторони стають некомерційними партнерами та 

здійснюють взаємний інформаційний обмін та заходи сприяння, що спрямовані на залучення інвестицій, 

впровадження новітніх технологій та інновацій, що здійснюються в якості заходів реалізації державних, 

міжнародних, приватних та соціальних проектів та програм інвестиційного, інноваційного розвитку 

галузевого та регіонального рівня, але не обмежуються цим, та здійснюються Сторонами як окремо одна 

від одної, так і спільно. 

2. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПАРТНЕРСТВА 

2.1. Партнерство Сторін має на меті забезпечення реалізації положень чинного законодавства, що регулює 

науково-технічну, інвестиційну, інноваційну, інформаційну, експертну діяльність, законодавство у 

сфері інтелектуальної власності та трансферу технологій, а саме:  

2.1.1. роз’яснення та консультації щодо практичного використання положень Закону України «Про 

підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна"»; 

2.1.2. сприяння розвитку інформаційно-консалтингового забезпечення інвестиційної діяльності та 

залучення інвестицій до проектів, що відносяться до компетенції та сфери діяльності Сторін; 

2.1.3. сприяння ефективному провадженню новітніх технологій, реалізації інвестиційних та 

інноваційних проектів за тематиками, що відносяться до компетенції та сфери діяльності Сторін; 

2.1.4. розвиток національної мережі трансферу технологій та сприяння її інтеграції з національними 

інвестиційними, інноваційними системами та мережами закордонних держав;  

2.1.5. сприяння в об’єднанні зусиль державних органів управління всіх рівнів, організацій науково-

технічної сфери та підприємницького сектора економіки України з метою залучення інвестицій, 

стимулювання та використання досягнень науки, а також впровадження нових технологій для 

реалізації проектів та заходів практичного розвитку економіки, соціальної та громадської 

інфраструктури як регіонів в цілому, так і окремих громад чи підприємств; 

2.1.6. організація взаємодії науково-дослідних, інвестиційних підприємств, установ та організацій, 

органів державної влади щодо залучення інвестицій до проектів Сторін; 

2.1.7. організація інформаційно-аналітичних заходів з інвестиційного розвитку та впровадження 

інвестиційних та інноваційних програм; 

2.1.8. співпраця з громадськими організаціями, асоціаціями, фондами та іншими організаціями, 

діяльність яких стосується соціально-економічного розвитку, співпраці з міжнародними 

організаціями, реалізації міжнародних проектів і контактів 

2.2.  Сторони зобов’язуються інформувати одна одну про заходи, що ними проводяться чи ініціюються, і 

які відповідають меті партнерства між Сторонами, визначеної дійсним Договором. 

2.3. Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповідає спільна і погоджена реалізація 

Сторонами заходів у сфері науково-технічної діяльності, об'єднання зусиль задля створення нових 

видів техніки й прогресивних технологій, тощо, але не обмежуються цим.  

2.4. Сторони зобов'язуються спільно діяти на засадах взаємних інтересів для досягнення спільних 

господарських цілей у відповідності до статутних завдань та економічних інтересів кожної із Сторін. 

2.5. У процесі виконання намічених цілей Сторони прагнутимуть будувати свої взаємовідносини на 

підставі рівності, чесного партнерства та захисту інтересів один одного. 
 


