УГОДА
ПРО СПІВПРАЦЮ
«02» квітня 2018 року

м. Луцьк

Департамент агропромислового розвитку Волинської обласної державної
адміністрації, в особі директора Горбенка Юрія Мефодійовича, який діє на
, підставі Положення про департамент, затвердженого розпорядженням голови
ОДА від 12.02.2018 № 93 та Публічне акціонерне товариство «Державний
ощадний банк України», в особі начальника філії - Волинського обласного
управління АТ «Ощадбанк» Паскевича Андрія Івановича, який діє на підставі
Довіреності від шістнадцятого січня дві тисячі вісімнадцятого року, посвідченої
приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Івановою С.М.
зареєстрованої в реєстрі за №30 (далі - Сторони), ураховуючи те, що суб’єкти
малого та середнього підприємництва (бізнесу), які здійснюють свою діяльність в
межах Волинської області, вирішують економічні (створення конкурентного
середовища, функціонування капіталу, залучення іноземних інвестицій) та
соціальні (створення додаткових робочих місць) питання, що зумовлює
актуальність розвитку бізнесу, уклали цю Угоду про співпрацю (далі - Угода) про
таке:
Стаття 1.
Сторони, які підписали цю Угоду, в межах їх компетенції та відповідно до
своєї ролі в економічному житті Волинської області будуть прагнути розвивати
співробітництво для більш ефективного сприяння суб’єктам малого та середнього
підприємництва (бізнесу) (далі - МСБ) в питаннях застосування фінансових
інструментів підтримки інноваційної діяльності, інвестиційних проектів, грантів,
надання фінансових послуг, для оновлення матеріально-технічної бази
виробництва та послуг.

Стаття 2.
Сторони прагнуть розширювати можливості доступу суб’єктів МСБ до
кредитних ресурсів, у т.ч. шляхом:
- розробки та впровадження нових фінансових інструментів підтримки
діяльності суб’єктів МСБ, включаючи компенсацію відсотків за кредитами та
часткового погашення кредитів за рахунок коштів обласного бюджету на підставі
окремого документу, який буде визначати порядок та умови застосування
вказаних фінансових інструментів в рамках Комплексної програми розвитку
галузі АПК на 2016 - 2020 роки,

- залучення міжнародних фінансових організацій до кредитування суб’єктів
МСБ тощо,
- співпраця в частині залучення МСБ до фінансування в рамках державної
програми підтримки.

Стаття 3.
Сторони будуть в порядку, визначеному законодавством України,
обмінюватись інформацією в частині участі агропідприємств області у програмі
підтримки з державного бюджету, за попередньою домовленістю між собою
організовувати комунікації з підприємцями, проводити семінари, конференції та
інші заходи з метою ознайомлення ділових кіл з новими фінансовими
інструментами.

Стаття 4.
Сторони зобов’язуються під час виконання цієї Угоди не обмежувати
співробітництво дотриманням тільки тих домовленостей, що містяться в цьому
документі, але й підтримувати ділові контакти та вживати необхідних додаткових
заходів для забезпечення ефективності співробітництва та розвитку ділових
зв’язків між ними.

Стаття 5.
Ця Угода визначає загальні принципи співпраці Сторін та не накладає на
Сторони будь-яких фінансових чи інших зобов’язань. Фінансові та організаційні
питання співпраці та реалізації окремих проектів та завдань, будуть
реалізовуватися шляхом укладення окремих угод, спільно підготовлених,
погоджених та підписаних Сторонами.

Стаття 6.
Ця Угода вступає в силу з моменту підписання і діє до моменту письмового
повідомлення однією Стороною іншої Сторони про припинення дії цієї Угоди.
Усі зміни та доповнення до цієї Угоди повинні бути складені в письмовій
формі та підписані уповноваженими представниками обох Сторін.
За кожною із Сторін зберігається право розірвати Угоду або змінити її. У
цьому випадку Сторона-ініціатор зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону
не пізніше як за 60 діб.

Угоду у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, укладено
українською мовою.
Цю угоду підписали:
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