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УКЛАДЕНО ДОГОВІР
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО
17 березня 2017 року між
Всеукраїнською
громадською організацією
«Український союз
промисловців і підпри
ємців» та Державною
установою «Інститут
громадського здоров'я
ім. О.М.Марзєєва
Національної академії
медичних наук України»
було укладено Договір про
співробітництво.
Основними завданнями
співпраці Сторін, що
уклали Договір, було
визначено реалізацію
спільних програм та інших
заходів у порядку, що
визначається окремими
договорами за напрямами:
наукове обґрунтування
та впровадження у
практику сучасних систем
та технологій захисту
поверхневих вод (нові типи
очисних споруд
господарськопобутових та
поверхневих стічних вод);
сучасні підходи до
поводження з твердими
побутовими відходами,
включно з питанням
використання їх в якості
альтернативного палива,
органомінеральних
добрив;

очищення різних
категорій стічних вод,
їх скидання у водойми або
використання для поливу
з вирішенням питань щодо
санітарнозахисних зон;
поводження з
промисловими відходами
з використанням їх в якості
техногенних родовищ та
зменшенням впливу цих
видів відходів на довкілля;
розробка
рекомендацій, проектів,
нормативнометодичних
документів (у т.ч.
законодавчих) та їх
імплементація до
Європейського
законодавства;
екологомедичний
науковий супровід
(забезпечення) і оцінка
сучасних виробництв, їхніх
технологій, проектування
і їх будівництво для
створення безпечних умов
життєдіяльності населення
України;
обмін інформацією,
організація та проведення
конференцій, семінарів,
виставок, круглих столів,
бізнесзустрічей;
спільна участь
у розробці концептуальних
документів;
спільна розробка та
реалізація програм і про
ектів в інтересах втілення
стратегій Сторін;
інформування
суспільства та бізнес
спільноти про заходи,
програми і діяльність
кожної зі Сторін.
Для успішної співпраці
Сторони мають намір
здійснювати постійний
обмін наявною в їхньому
розпорядженні
інформацією з питань, що
становлять взаємний
інтерес, за винятком
інформації, яка

є державною, банківською
або комерційною
таємницею;
проводити спільні
консультації, встановлювати
необхідні зв'язки з третіми
особами та інформувати
один одного про
результати цих контактів;
створювати спільні
робочі групи, комісії,
залучати фахівців Сторін;
здійснювати взаємну
допомогу у реалізації
спільних програм та інших
заходів у порядку, що
визначається окремими
договорами;
представляти інтереси
один одного на підставі
цього Договору та
відповідним чином
оформленої довіреності;
спільно проводити
семінари, конференції,
круглі столи, презентації,
форуми з питань, які
є предметом співпраці.
Анатолій Кінах,
президент УСПП,
Андрій Сердюк,
директор ДУ «Інститут
громадського здоров'я
ім. О.М. Марзєєва
НАМНУ», академік

Редколегія журналу
«Довкілля та здоров'я»
повідомляє, що 20 квітня
розпочалася передплата
журналу на 2 півріччя
2017 року.
Передплату можна
оформити
за «Каталогом
видань України»
— у відділеннях поштового
зв'язку;
— в операційних залах
поштамтів;
— у пунктах приймання
передплати;
— на сайті ДП «Преса»
www.presa.ua

