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(далi - «Проект») 
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Засади Меморандуму 

Цей Меморандум ~рунтуе:ться на таких засадах: 

Угода мiж Урядом Федеративно'i Республiки Нiмеччина та Урядом Укра'iни про 

консулыування i технiчне спiвробiтництво вiд 29.05.1996; 
домовленiсть у формi обмiну нотами вiд 5 грудня 2019 р. та 11 сiчня 2020 р. мiж 
Урядом Фед'еративно'i Республiки Нiмеччина та Кабiнетом Мiнiстрiв Укра'iни про 

внесення змiн до укладено·i у формi обмiну нотами вiд 4 березня 2015 р. та 28 
липня 2015 р. домовленостi мiж Урядом Федеративно·i Республiки Н iмеччина та 

Кабiнетом Мiнiстрiв Укра'iни (зi змiнами згiдно з обмiном нотами вiд 20 грудня 
2017 р. та 31 сiчня 2018 р.) про спiвпрацю у сферi бiологiчно·;, хiмiчно'i безпеки та 
ядерного/радiологiчного захисту у рамках iнiцiативи G7 «Глобальне партнерство 
проти розповсюдження збро'i та матерiалiв масового ураження». 

При цьому, GIZ дi& на виконання доручення, наданого Урядом Федеративно'i 
Республiки Нiмеччина. 
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Мета та очiкуванi результати вiд реалiзацi'i Проекту 

Метою Проекту е мiнiмiзацiя бiологiчних ризикiв та удосконалення превентивних 
заходiв i спроможностей у поводженнi з бiологiчними збудниками. 

Проект в Укра'iнi мае наступнi цiлi: 

створення укра'iнсько-нiмецько'i мережi з управлiння ризиками, якi стосуються 
iнфекцiйних хвороб тварин; 

пiдвищення якостi дiагностики та створення стандартних процедур дiагностики 
та нагляду за високопатогенними збудниками; 

роз'яснення аспектiв бiологiчно'i безпеки. 

GIZ та ННЦ IEKBM спiльно зобов'язуються реалiзувати зазначенi цiлi. 

Партнером GIZ з реалiзацi'i Проекту е lнститут мiкробiологi'i Бундесверу (IMB). 

Завдання за Меморандумом 

Сторони визначили наступнi робочi теми для спiвпрацi: 

надання пiдтримки для спiвпрацi з укра'iнськими дослiдницькими установами 
та iншими релевантними суб'ектами у сферi бiологiчно·i безпеки; 
тренiнги та пiдготовка персоналу укра'iнських лабораторiй з питань 
дiагностики високопатогенних збудникiв; 
проведення навчальних модулiв для персоналу укра'iнських лабораторiй з 
питань бiологiчно·i безпеки та бiологiчного захисту; 
надання лабораторного обладнання та матерiалiв. 

Очiкуванi результати вiд реалiзацi'i Проекту 

Результатом спiвпрацi е створення укра'iнсько-нiмецько'i мережi з управлiння ризиками, 
якi стосуються iнфекцiйних хвороб тварин. Залучений укра'iнський персонал 
лабораторiй буде спроможний дiагностувати наявнiсть збудникiв хвороб тварин у 
безпечний спосiб в Укра'iнi та зможе органiзувати роботу у лабораторiях у вiдповiдностi 
з европейськими стандартами бiологiчно'i безпеки. 

Перелiк майна, робiт та послуг, прав iнтелектуально'i власностi та iнших ресурсiв, 
якi надаються у рамках реалiзацi'i Проекту 

GIZ та IMB постачають матерiальнi цiнностi та надають послуги для створення 
технiчно'i iнфраструктури та iн. у рамках Проекту згiдно з планами закупiвель в обсязi 
до 64000 евро . 

Забезпечення nЩ>соналом 

GIZ надае Проекту : 

нацiонального фахiвця для внеску GIZ на нижчезазначений термiн реалiзацi'i 
Проекту; 

короткострокових фахiвцiв на загальний термiн до 6 людино-мiсяцiв. 
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Забезпечення матерiалами 

GIZ надае наступнi матерiальнi цiнностi для облаштування технiчно'i iнфраструкт
ури: 

лабораторне обладнання; 

лабораторнi витратнi матерiали; 

матерiали для проведення воркшопiв. 

Пiдготовка або пiдвищення квалiфiкацi"i у рамках Проекту 

Вiдповiдно до бюджету Проекту, GIZ фiнансуе витрати з пiдготовки або пiдвищення 

квалiфiкацii' украi·нськи·1 фахiвцiв. Кiлькiсть фахiвцiв та ·ix вiдбiр узгоджуються окремо. 

/ншi внески 

GIZ забезпечуе: 
- органiзацiю воркшопiв, конференцiй та тренiнгiв; 

- безоплатну фiнансову допомогу для заходiв з пiдготовки або пiдвищення
 

квалiфiкацi'i фахiвцiв у рамках Проекту. 

Зобов'язання G/Z для Проекту 

G/Z вiдповiдае за загальне управлiння Проектом, включно з залученням е
кспертiв, 

проведенням закупiвель та фiнансуванням проектних заходiв.
 

Зобов'язання ННЦ /ЕКВМ, пов'язанi з реалiзацiею Проекту 

ННЦ IEKBM надае пiдтримку з реестрацi'i Проекту згiдно з Постановою Кабiнету 

Мiнiстрiв Укра'iни № 153 вiд 15.02.2002 р. «Про створення едино'i системи залучення, 

використання та монiторингу мiжнародно'i технiчно'i допомог
и». 

Забезпечення фахiвцями та допомiжним персоналом 

ННЦ /ЕКВМ: 

надае квалiфiковану контактну особу для координацi'i Проекту мiж GIZ та ННЦ 

IEKBM; 

надае нацiональних експертiв з вiдповiдною квалiфiкацiею та досвiдом, якi 

надають пiдтримку Проекту та беруть участь у його реалiэацi'i п
ротягом усього 

термiну; 

надае примiщення, необхiднi для реалiэацi'i эапланованих эаход
iв, та эабезпечуе 

·1х належне облаштування та обладнання . 

lншi положения 

Кiлькiснi та/або якiснi критерi'i досягнення результативно
стi Проекту 

(оцiнювання) 

GIZ може здiйснювати оцiнку результативностi Проекту пiд час або пiсля вик
онання 

Проекту. З цiею метою GIZ надсилае вiдповiдних експертiв до Проекту. ННЦ IEKBM 

братиме участь в оцiнюваннi. 
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ННЦ IEKBM отримуе: iнформацiю про результати оцiнювання у формi звiту . 

Очiкуваний впл"!_в Проекту на розвиток вiдповiдних галузей або peri
oнiв 

Проект мае: на метi посилення здатностi укра'iнських установ застосовувати 

стандартизованi процедури для встановлення наявностi високопатогенни
х збудникiв. 

Це повинно забезпечити здатнiсть iнститутiв та державних установ оперативно 

реагувати на незвичайнi спалахи хвороб, якi становлять бiологiчну загрозу
. У контекстi 

iдe'i' «едине здоров'я», яка потребуе: мiжнародних та мiждисциплiнарн
их зусиль задля 

покращення стану здоров'я людей i тварин, а також стану довкiлля, велике значенн
я 

для швидко'i дiагностики збудникiв захворювань, 'ix правильно'i класифiкацi'i i локалiзацП 

мае: фахова експертиза у дiагностицi. Участь lнституту експериментально
'i i клiнiчно'i 

ветеринарно'i медицини у Харковi з самого початку забезпечуе: залу
чення державних 

суб'е:ктiв ветеринарно'i справи до Проекту у вiдповiдностi з пiдходом «едине здоров'я» ; 

при цьому, вони виконуватимуть у Прое:ктi провiдну функцiю. Передача 
знань та технiк 

безпечного поводження та дiагностики високопатогенних збудникiв , якi можуть 

застосовуватися як бiологiчна зброя, забезпечуе: сталий розвиток спроможностi 

укра'iнських партнерiв самостiйно вирiшувати завдання бiологiчно'i безп
еки . 

Припинення дiяJ1ьностi та заверwення дi'i Меморандуму 

Обидвi сторони можуть припинити свою дiяльнiсть за Проектом у насту
пних випадках: 

одна зi сторiн не виконуе: сво'i зобов'язання за цим Меморандумом, або 

виникли обставини, якi виключають реалiзацiю вищезазначено'i мети 
Проекту або 

сутте:во перешкоджають 'ii реалiзацi'i. 

У разi виникнення однiе'i з обставин, зазначених вище, та якщо 'iхня тривалiсть 

перевищить термiн, який узгодять мiж собою GIZ та ННЦ IEKBM, або якщо цi обставини 

не будуть усуненi протягом зазначеного термiну, GIZ за згодою Уряду Федеративно'i 

Республiки Нiмеччина може достроково припинити виконання цьог
о Меморандуму. 

Термiн дi"i Меморандуму 

Цей Меморандум дiе - з урахуванням положення про припинення дiяльностi та 

завершення дi'i Меморандуму - протягом термiну реалiзацii' Проекту (з 01.01.2020 до 

31 .12.2022). У разi затримок реалiзацi'i Проекту з боку GIZ та ННЦ IEKBM термiн дi'i 

Меморандуму може бути подовжено за згоди Партнера з розвитку (Мiнiстерства 

закордонних справ Нiмеччини). 

Змiни до Меморандуму 

Якщо буде виявлено, що положення цього Меморандуму перешкоджають 
оптимальнiй 

реалiзацi'i мети, зазначено'i у частинi 1, GIZ та ННЦ IEKBM можуть за спiльною згодою 

та У будь-який час у ходi виконання Меморандуму коригувати або змiнювати цi 

положення. Yci змiни до Меморандуму здiйснюються в письмовiй формi шляхом 

укладення додатково'i угоди . 

GIZ може в односторонньому порядку розiрвати цей Меморандум, в разi якщо буде 

припинено вiдповiдне доручення , надане йому Урядом Федеративно'i Республiки 

Нiмеччина . У такому випадку на адресу ННЦ IEKBM повинне бути надiслане вiдповiдне 

письмове повiдомлення . 
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Письмова форма 

Змiни та доповнення до Меморандуму, а також iншi важливi заяви т
а повiдомлення, якi 

стосуються виконання Меморандуму, повиннi бути складенi у письм
овiй формi. Для 

заяв та повiдомлень для GIZ достатньо надсилати ·1х керiвнику наданих фахiвцiв. 

Урядовi домовленостi 

lншi питання стосовно Меморандуму визначаються положеннями зазн
ачено'i Угоди мiж 

Урядом Федеративно'i Республiки Нiмеччина та Урядом Укра"iни про к
онсультування та 

технiчне спiвробiтництво, а також положеннями зазначеного обмiну нот
ами мiж Урядом 

Федеративно·i Республiки Нiмеччина та Урядом Укра·iни про мiжнародну спiвпрацю. 

Набрання чинностi, кiлькiсть примiрникiв 

Цей Меморандум набирае: чинностi у день його пiдписання обома сторонами. 

Меморандум укладае:ться у двох примiрниках (вiдповiдно, укра·iн
ською та нiмецькою 

мовами). При цьому, укра'iнський та нiмецький тексти Меморанду
му мають однакову 

юридичну силу. 

Берлiн, 29. 9- . 2о'у1 
Нiмецьке товариство мiжнародного 

спiвробiтництва (GIZ) ГмбХ 

:•V. ц JLJ 
Аннетте Бремер 

Керiвник Програми 

r ~ ohnens 

Бернадетт Ной 
Директор GIZ в Укра·1 

Харкiв, ,/j.OJ. UJгl 

Нацiональний науковий центр 

«lнститут експериментально"i i клiнiчно"i 

ветеринарноi· медицини» 


