
М Е М О Р А Н Д У М 
про сшвпрацю 

м. КиТв 23 грудня 2019 року 

Торгово-промислова палата Укра'ши в 00061 Першого вще-
президента Ненрана Михаила 1вановича, який д1е на шдстав1 Статуту, з 
одшеУ сторони, 

та 
ГО «Аналпичний Центр Аграрного Союзу Укра'ши» в особ1 Голови 

Правлшня Стариково! Лариси Валсрнвни, яка д1е на шдстав1 Статуту, з 
1НШ01 сторони, у подалыному 1менова1п разом «Сторони», усвщомлюючи 
необхщшсть встановлення партнерських вцшосин та налагодження 
взаемовипдного сшвробгпшцтва уклали цей Меморандум про таке: 

1.ПРЕДМЕТ I МЕТА М Е М О Р А Н Д У М У 

1.1. Метою Меморандуму е сприяпня об13паност1 та реал1зацп прав 
б1знесу при взаемодп з контролюючими органами, як складово'Г змшнення 
його позици, спрямованоТ на боротьбу з корупщею, у тому числ1 через 
гпдготовку гпдприемств за сприяння галузевих асоц1ац1й, проф1лышх НГО 
до державних перев1рок б1знесу, сертифжацп та заход1в ринкового 
контролю, направлених на забезпечення безпеки та якосп харчово'1 
продукцй' у в1дпов1дност1 до вимог чинного законодавства Украши та 
Угоди про асощацйо з СС, покращення ситуацй" щодо об1знаносп 
виробншав аграрно!' та харчовоТ продукци з вимогами чинного 
законодавства Украши та нормативно! бази СС, розвитку освгшьоТ мереж1 з 
пщготовки сертиф1кованих тренеров для навчання кер1вник1в б1знесу з 
питань п1дготовки пщприемств до державних перев1рок, сертиф1кацп та 
заход1В ринкового контролю. 

1.2. Предметом Меморандуму е сшльна Д1яльн1сть Стор1н задля досягнення 
мети Меморандуму, що зд1йснюеться у формачт п1дготовки та реал1зацп 
сшльних заход1в, круглих стол1в, конференц1Й, стратепчних сес1Й, 
трен1нпв, у тому числ1 для члеьйв Торгово-промисловоУ палати Украши у 
репонах та 1НШ1 напрямки, яю забезпечують досягнення мети гпдписання 
Меморандуму. 

1.3. 3 метою здшснення конструктивного с1пвроб1тництва Сторони 
домовились про взаемодпо, поеднуючи наяшп орга1Йзац1Й1п, шформащйш 
та кадров! ресурси з метою Ух ефективного використання 1 надания взаемних 
послуг без ф1нансових розрахунюв мтж Сторонами. 
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1.4. Д1яльшсть Сторш здШснюеться без створення спшыюго майна 1 без 
отримання сгйлыюго прибутку. 
1.5. У своТх взаемовщносинах Сторони керуються законодавством Украши 1 
цим Меморандумом. 
1.6. Цей Меморандум не мае на ме'п обмежепня Д1ялыюс гп Сторт, або 
створення сприятливих (неконкурентних) умов для Д1ялыюст1 окремих 
господарюючих суб'ек'пв. 

2. ОСНОВШ НАПРЯМКИ СПШПРАЩ СТОРШ 

2.1..Сторони Д1йшли згоди, щодо: 
- сприяння забезпеченню безпеки та якост! харчово'1 продукцп у 
вщпов1дност1 до вимог Угоди про асощацпо 3 СС, 
- покращення ситуацп щодо об1знаност1 виробниюв аграрно'1 та харчово!" 
продукцп з вимогами чинного закоиодавства Украши та нормативно].' бази 

ее, " 
- розвитку осв1тньо-1 мереж1 з п1дготовки сертифшованих треиер1в для 
навчання кер1вник1в б1зиесу з питань п1дготовки гпдприемств до 
державних перев1рок, сертиф1кац11 та заход1в ринкового контролю. 

2.1. 1нш1 узгоджеш напрями сгпвпрац1. 

3. ОРГАШЗАЩЯ СШВПРАЩ СТОРШ 

3 метою реал1зац1Т Меморандуму Сторони в межах наявних ресурс1в: 

3.1. Створюють пост1Й1-п або тимчасов1 робоч1 групи 13 
представник1в Сторш для решнзацп положень цього Меморандуму. 
3.2. Визначають контактних ос1б для проведения консультант 1 гпдготовки 

пропозищй щодо сп1лыюТ реал1защ1 завдань, визначепих Меморандумом; 
3.3. Проводять зустр1Ч1 кер1вництва Стор1н з метою обговорення питань 
щодо реал1зацп Меморандуму. 
3.4. Запрошують до сп1лыюТ д1яльност1 представниюв оргатв влади, 
м1сцевого самоврядування, 1нших громадських оргагпзацш та експерт1в, 
представник1в б1знесу. 
3.5. Готують та розм1щують в засобах масово!' 1пформацп сгпльн1 
шформащйш, консультатиып та 1НШ1 матер1али, що стосуються предмета 
Меморандуму. 
3.6.3д1Йснюють регулярний обм1н 1нформац1ею, матер!алами, документами з 
питань, що е предметом Меморандуму. 
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3.7.Узгоджують шип сшлый заходи в рамках Меморандуму; 
3.8.3д1йснюють контроль за викоианням сгплышх домовлепостей 
Меморандуму. 
3.9.Сторони можуть здшснювати сшвробггництво в будь-яких шших 
формах, що не суперечать дпочому законодавству Украши. 

4. ЗОБОВ'ЯЗАИНЯ СТОРШ 
4.1. АЦ АСУ зобов'язуеться: 
4.1.1. ГПдготувати сертифжованих тренер1в 13 числа сшвробтшюв системи 
ТПП Укра'ши в кшькосп не менше 20 ос1б для навчання кер1вниюв б1знесу 
з питань шдготовки шдприемств до державпих перев1рок, сертифшацп та 
заход1в ринкового контролю. 

4.1.2. Шдготувати сертифшованих тренер1в в репонах 13 представниюв 
репональних ТПП, вищих навчалышх заклад1в, профшышх НГО, 
галузевих асоц1ац1Й в кшькост1 не менше 120 ос1б, для навчання кер1вник1в 
б1знесу з питань шдготовки шдприемств до державпих перев1рок, 
сертиф1кац11 та заход1в ринкового контролю. 

4.1.3. Сприяти п1дготовц1 в репонах не менше 240 гпдприемств до 
перев1рок контролюючих орган1в. 

4.1.4. Провести не менше шж 10 стратепчних сес1й з питань анал1зу 
досвщу проходження перев1рок контролюючих оргагпв та шдготовки 
шдприемств до сертифкащТ у вщповщносп до евро1нтеграц1Йиих вимог до 
безпечпост! продуктов харчувапня за участю сертиф1кованих тренер1в та 
представник1в б1знесу. 

4.2. ТПП Укра'ши зобов'язуеться: 
4.2.1. Сприяти в оргашзацп та проведешп заход1в, передбачених п. 1.2. 
Меморандума, як на р1вш централыю'1 Торгово-промисловоУ палати Укра'пш, 
так 1 на р1В1и репональних торгово-промислових палат, в тому числ1, 
матер1алыю-тех1пчне забезпечення, 1иформування та залучення б1знесу 
до участ1 у треншгах, стратепчних сес1ях з анал1зу результатов перев1рок та 
планування шлях1в подальшого розвитку. 
4.3. Сторони беруть на себе зобов'язання збер1гати конфщенц1Йну 
шформащю, отриману в ход1 реал1зацп Меморандуму. 
4.4. Сторони зобов'язуються утримуватися в1д дш, як1 можуть запод1яти 
моральну, економ1Чну чи 1ншу шкоду 1НШ1Й Сторош. 
4.5. Кожна 31 Стор1н використовуе емблему чи логотип ппиоТ Сторони або 
будь-яку абрев1атуру, пов'язану з дпялыпстю щеК Сторони, лише за ТТ 
попередньоТ згоди. 
4.6. Для виконання своУх зобов'язань Сторони визначають уповноважених 
ОС1б. 

3 



5. Д1Я МЕМОРАНДУМУ 
5.1. Цей Меморандум не мае термшу дп I е дшсним з моменту його 
шдписання Сторонами. 
5.2. Сторони можуть припинити дно Меморандуму в будь-який час, 

письмово повгдомивши про це шшу Сторону не шзшше шж як за два мюяцд. 

6. ЗАКЛЮЧН1 ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Положения цього Меморандуму можуть бути змшеш або доповпеш 
тшьки за письмовою згодою Сторон та оформлеш додатковими угодами. 
Додатков1 угоди П1дписуються кожною з Стор1н 1 е частиною цього 
Меморандуму. 
6.2. Будь-як1 сп1р1п питания щодо тлумачення або застосувапня иоложень 
ц1еТ Угоди вир1шуватимуться Сторонами шляхом консультант та 
досягнення взаемно1 згоди. 
6.3. Цей Меморандум укладепо украпюькою мовою в двох прим1рниках, що е 
автентичними, по одному прим1рпику для кожно'Г 31 Стор1и. 

7. ШДПИСИ СТОРШ 

Перший вще-нрезидент 
Торгово-нромисловоТ нала ги Голова Правлпшя Аналп иного Центра 

рикова 


