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Угода про регіональне відділення EHEDG: 

Наступні положення Угоди були взаємоузгоджені між наступними сторонами: 

1. Національний університет харчових технологій (НУХТ), який знаходиться за 

адресою: вул. Володимирська, 68, Київ, Україна. 

2. Європейська група з гігієнічного проектування обладнання (EHEDG), 

головний офіс якої знаходиться за адресою: Postbus 7, 1380 АА Weesp, The 

Netherlands, 

а секретаріат - за адресою: Lyoner Strafte 18, 60528 Frankfurt, Germany. 

НУХТ та EHEDG ухвалили подовжити дію „EHEDG - Україна" на засадах Діючого статуту 
регіональних відділень EHEDG. 

Регіональні відділення EHEDG створюються для сприяння забезпеченню виробництва на 
підприємствах харчової промисловості відповідно до європейських гігієнічних нормативів та 
стандартів шляхом організації регіональних заходів. 

Регіональна діяльність: 
• Переклад, публікація і розповсюдження офіційних нормативів EHEDG та інших її 
публікацій; 
• Організація та участь у заходах, метою яких є сприяння забезпеченню виробництва та 
санітарного контролю харчових продуктів на підприємствах харчової галузі; 
• Посередницька діяльність між регіональними органами охорони здоров'я та EHEDG; 
• Інша діяльність, яка забезпечує покращення безпеки та корисність харчових продуктів. 

Членство 
Членство в EHEDG є міжнародним. Члени EHEDG можуть без додаткової плати обирати, в 
якому з Регіональних відділів вони братимуть участь. Членство в додаткових Регіональних 
відділах можливе за додаткову плату на рахунок EHEDG. Не можливо стати членом лише 
Регіонального відділу. Якщо учасник не розриває контракт, письмово повідомивши про це за 
шість тижнів до кінця останнього кварталу, членство автоматично буде продовжено на 
наступний рік. 

Спонсори 
Спонсори EHEDG надають фінансову допомогу EHEDG для підтримки її діяльності. У 
відповідь спонсори отримують право використовувати логотип Спонсора EHEDG на 
погоджених умовах. 
Регіональні відділення не можуть мати спонсорів. Проте, вони можуть отримувати кошти на 
підтримку регіональної діяльності: це може бути спільна організація заходів, надання 
матеріальних та власних ресурсів та послуг, плати за друк та рекламу тощо. У відповідь 
компанії, що надали підтримку, можуть рекламувати свої товари і послуги протягом заходу. 

Але це ні в якому разі не означатиме, що EHEDG схвалює або сертифікує будь-який з 
продуктів чи послуг компанії-спонсору, крім випадків, коли регіональна секція прямо 
уповноважена робити це в рамках спеціального контракту з EHEDG (як правило, на 
продукти, сертифіковані EHEDG). 

Регіональний комітет 
Кожне Регіональне відділення має в своєму розпорядженні Регіональний комітет (РК) у 
складі голови, секретаря, скарбника і щонайменше двох членів. РК повинен мати 



представників з харчової промисловості, виробництва обладнання, дослідницьких 
організацій та органів охорони здоров'я. РК звітує Виконавчому комітету EHEDG. РК 
пропонує Виконавчому комітету EHEDG склад своїх учасників, а ВК затверджує його. РК має 
проводити засідання щонайменше раз на рік. 
Члени РК не отримують платні за їхню діяльність в EHEDG, але EHEDG може відшкодувати 
затрачені на певні заходи кошти після затвердження витрат РК, пов'язаних з цими заходами. 

• Рішення РК не повинні суперечити Статуту EHEDG, її політиці і ніяким чином не наносити 
шкоду EHEDG; 
• Рішення обов'язково мають прийматися шляхом досягнення консенсусу (одностайно). 
Лише у випадку, коли це неможливо, рішення приймається більшістю голосів. Якщо рішення 
не було прийнято одностайно, необхідно повідомити Виконавчий комітет з поясненнями 
причин розходження поглядів у РК. Виконавчий комітет EHEDG має право анулювати будь-
яке рішення, яке не відповідає наведеним вище умовам. 

Фінанси 
РК має складати бюджет та кошторис для будь-якого заходу. Бюджет подається на розгляд і 
затвердження Скарбникові EHEDG. EHEDG може надавати додаткові кошти, враховуючи: 

• Кількість членів Регіонального підрозділу; 
• Залишки коштів від попередніх заходів; 
• Кошти, отримані іншим шляхом (субсидії або промислова підтримка); 
• Витрати Регіональних відділень за останні три роки або менше, якщо відділення було 
засноване пізніше; 
• Фінансове становище EHEDG. 

РК має надавати короткий щорічний звіт про поточні заходи і про фінансове становище. 

Пропозиції щодо проекту бюджету витрат на переклад керівних документів EHEDG 
подаються до Виконавчого комітету для затвердження у кожному окремому випадку. 

Уповноважені особи сторін оформлюють і підписують угоду в двох екземплярах. 

Дата: 15 грудня 2010 року 
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