МЕМОРАНДУМ
про співпрацю між Бурштинською міською радою
та Товариством з обмеженою відповідальністю «Лемберг-Агро»
Бурштинська міська рада, в особі міського голови Андрієшина Василя Михайловича,
який діє на підставі ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні» з однієї сторони та
Товариство з обмеженою відповідальністю «Лемберг-Агро» (надалі - ТзОВ «Лемберг- Агро»),
в особі директора Іванець Наталії Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, з іншої сторони (разом надалі
іменовані «Сторони»), уклали Меморандум про таке:
1. МЕТА СПІВПРАЦІ
Консолідація зусиль сторін щодо співробітництва на взаємовигідних умовах у сфері сприяння
залученню інвестицій, налагодження ділових контактів, активізації співробітництва, супроводу та
обслуговування інвесторів при реалізації інвестиційних проєктів на території Бурштинської міської
територіальної громади та впровадження благодійних ініціатив, базуючись на реальних потребах
громади.
2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СПІВПРАЦІ СТОРІН
У рамках Меморандуму Сторони прагнутимуть будувати свої відносини на підставі рівності,
партнерства і захисту прав та інтересів кожної зі Сторін.
Співпраця здійснюються на основі таких принципів:рівноправності; законності;
взаємодопомоги; взаємних інтересів; оперативності; раціональності; конфіденційності інформації,
отриманої під час співпраці.
3. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
1. Узгоджувати свої плани роботи стосовно впровадження заходів, спрямованих на досягнення
мети співпраці.
2. Здійснювати обмін необхідними матеріалами в рамках співпраці.
3. Дотримуватись законодавства України та напрямів діяльності, положень Сторін в усіх аспектах
співпраці, організації окремих заходів тощо,
4. ІНШІ УМОВИ СПІВПРАЦІ
Сторони можуть вносити зміни та доповнення попередньо повідомивши про це у 15-денний
термін.
Суперечки між Сторонами щодо тлумачення та застосування цього Меморандуму регулюються
шляхом переговорів і консультацій.
Уся діяльність, спрямована на досягнення мети Меморандуму повинна бути узгоджена і визначена
обома Сторонами.
Цей Меморандум є дійсним з дня підписання. Термін дії меморандуму є необмеженим. Дію
меморандуму може бути припинено, якщо будь-яка зі Сторін поінформує іншу сторону в письмовій
формі про своє бажання припинити дію цього Меморандуму. У такому разі дія меморандуму
припиняється через три місяці після написання такого листа. Припинення дії Меморандуму не припиняє
здійснення програм і проектів, які будуть започатковані протягом терміну його дії.
Меморандум укладений у 2-х оригінальних примірниках по одному для кожної із сторін.
5. ПІДПИСИ СТОРІН
Міський голова
Бурштинської міської ради

Директор Товариства з обмеженою
відповідальністю «Лемберг-Агро»
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Додаток №1

до меморандуму про співпрацю
від «___ »
2021р.

№
1

Заходи
Освіта: спортивний майданчик із

Співвідношення співпраці
Бурштинська м.р.

ТзОВ «Лемберг»

10 %

90%

10%

90%

10%

90%

10%

90%

штучним покриттям на території
старостинського округу с.Насташине
(місце уточнюється)
2

Поточний ремонт та підтримка доріг
місцевого значення на території
старостинського округу с.Насташине

3

Прокладання водогону на території
старостинського округу с.Насташине

4

Співфінансування заходів з благоустрою
закладів освіти, куль тури, охорони
здоров’я та релігійних споруд

