УГОДА
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розвитку Київської обласної державної адміністрації
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Департамент агропромислового розвитку Київської обласної державної
адміністрації, в особі директора Шупика Сергія Миколайовича, з однієї
сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІЗ ОЗЕРНЕ», в особі
Генерального директора Прокопчук Русани Вікторівни, з іншої сторони (далі Сторони),
прагнучи до втілення у життя найбільш ефективних форм співпраці з
питань розвитку сільських територій та належного використання їх ресурсного
потенціалу, підтримки підприємницьких ініціатив сільського населення,
налагодження відповідальних партнерських стосунків між органами влади,
бізнесом та соціальними партнерами уклали цю Угоду про партнерство та
співробітництво для досягнення зазначених нижче цілей на засадах об'єднання
можливостей Сторін.
I. Загальні положення
Метою підписання Угоди є втілення ефективних форм співпраці як
інструменту формування та реалізації заходів, спрямованих на забезпечення
розвитку сільських територій, посилення мотивації сільських громад у розвитку
виробництва товарів сільського господарства та продовольчих товарів та
створенні нових робочих місць, підвищення рівня знань, поширенні інформації
про українського виробника продовольчих товарів та товарів сільського
господарства, розвитку партнерських відносин між владою, бізнесом та
соціальним партнерами.
Предметом Угоди є формування злагодженого співробітництва між
Сторонами для досягнення поставленої Мети.
II. Зобов'язання Сторін
Погоджуючись розглядати співробітництво як дієвий інструмент
ефективної реалізації ініціатив щодо розвитку сільських територій, Сторони
домовились про:
залучення
учасників
індивідуальних
господарств,
виробників
продовольчої продукції до участі у розповсюдженні власних товарів та товарів
інших українських виробників серед населення України з метою розвитку
малого та середнього підприємництва;
організація і проведення спільних заходів з метою поширення інформації
про українських виробників серед верств населення, що є предметом цієї
Угоди, зокрема здійснення консультативної, роз'яснювальної, методологічної
роботи;
залучення представників об’єднань виробників та підприємців аграрного
сектору до визначення потенційно привабливих з точки зору інвестицій
територій;

пошук шляхів з підтримки виробників сільськогосподарської продукції та
їх об’єднань.
Під час провадження спільної діяльності Сторони мають право у разі
необхідності створювати робочі групи для вирішення проблемних питань, які
стосуються предмету цієї Угоди.
III. Особливі умови
Ця Угода не передбачає будь-яких фінансових та майнових зобов’язань
Сторін одна перед одною та відносно третіх осіб.
Діяльність Сторін здійснюється без створення спільного майна і без
отримання прибутку.
IV. Прикінцеві положення
Ця Угода є наміром і не тягне для жодної зі Сторін фінансових
зобов’язань.
Угода набуває чинності з дня її підписання та діє на невизначений період
часу, однак може бути анульована кожною зі Сторін за умови письмового
повідомлення за два тижня до анулювання.
Усі спори, що виникають у зв’язку із тлумаченням положень цієї Угоди
або її реалізації, вирішуються шляхом переговорів.
Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною згодою Сторін
шляхом підписання Сторонами протоколу про внесення змін та доповнень.
Дія цієї Угоди може бути припинена за взаємною згодою Сторін шляхом
підписання Сторонами відповідного протоколу.
Умови цієї Угоди ніяким чином не обмежують і не забороняють
Сторонам здійснювати іншу роботу, не передбачену цією Угодою та не
змінюють меж компетенції кожної зі Сторін.
Угоду складено українською мовою у двох примірниках, по одному для
кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.
У випадку прийняття актів законодавства, які б унеможливлювали
реалізацію окремих положень цієї Угоди чи робили б їх запровадження
недоцільними. Сторони звільнятимуться від будь-яких подальших зобов’язань
за цією Угодою.
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