
                                                                               
УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

Івано-Франківської області 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 серпня 2022 року                                                                                            № 20/37-22 

м.Бурштин 

 

Про погодження умов Меморандуму  

про співпрацю і партнерство між 

Бурштинською міською радою  

та ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ»   
 
 

Розглянувши звернення директора департаменту економічного розвитку, 

промисловості та інфраструктури Івано-Франківської обласної державної адміністрації 

Івано-Франківської обласної військової адміністрації Сергія Подошви (вих. лист № 07.1-

12/588) щодо залучення на територію громади підприємства легкої промисловості, 

враховуючи лист директора ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ» Бориса Ушакова до директора 

департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації Івано-Франківської обласної військової адміністрації 

Сергія Подошви (вих. лист № 1/07-2022) про сприяння, підтримку у розміщені та запуску 

виробництва, керуючись ст. ст. 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада  
 

вирішила: 
 

1. Погодити умови Меморандуму про співпрацю і партнерство між Бурштинською 

міською радою та ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ» (додається). 

2. Уповноважити міського голову Андрієшина Василя Михайловича на підписання 

Меморандуму про співпрацю і партнерство між Бурштинською міською радою та ТОВ 

«ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ». 

3. Координацію за виконанням даного рішення покласти на відділ житлово-

комунального господарства і обліку комунального майна (Ірина Герт). 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського 

голови Івана Драгуна. 

 

 

    Міський голова                                                                   Василь АНДРІЄШИН 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            ПОГОДЖЕНО 

рішення міської ради  

                                                                                                            від 26.08.2022 № 20/37-22 

 

Меморандум про співпрацю і партнерство 

між Бурштинською міською радою та ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ» 

 

м. Бурштин                         «______» ___________2022 р. 

 

Бурштинська міська рада, в особі міського голови Андрієшина Василя 

Михайловича, який діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», (далі - «Сторона1»), з однієї сторони та ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ», в особі 

директора Ушакова Бориса Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, (далі - «Сторона 

2»), з другої сторони, які спільно за текстом іменуються Сторони, з метою створення 

належних умов для залучення на територію Бурштинської міської територіальної громади 

підприємства легкої промисловості та інвестицій, провадження господарської діяльності та 

реалізації спільних проектів, уклали цей Меморандум про партнерство та співробітництво 

для досягнення вказаної мети на засадах об’єднання можливостей Сторін: 
 

1. Загальні положення 
 

1. Меморандум про співпрацю і партнерство між Бурштинською міською радою та 

ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ» (далі – Меморандум) визначає відносини та напрямки 

співробітництва між сторонами у розвитку галузі легкої промисловості та економіки 

територіальної громади. 

2. Мета Меморандуму – визначення напрямів співпраці між Сторонами для розвитку 

виробничого та інвестиційного потенціалу громади в секторі легкої промисловості, 

покращення перспектив економічного розвитку Бурштинської територіальної громади,  в 

якій Сторона 1 планує здійснити свою діяльність. 

3. Предметом Меморандуму є направлена на досягнення його мети, спільна 

діяльність Сторін, що здійснюється у форматі узгодження позицій із ключових питань, 

підготовки та реалізації спільних заходів, проектів, програм тощо. 

4. З метою здійснення конструктивного співробітництва Сторони домовились про 

взаємодію й надання взаємних консультацій. 
 

2. Основні напрями співпраці Сторін 
 

1. Сторони заявляють про намір сприяти здійсненню заходів із залучення на 

територію Бурштинської міської територіальної громади підприємства легкої 

промисловості та реалізації спільних проектів для економічного і соціального розвитку 

громади. 

2. Співпраця в рамках даного Меморандуму передбачає наступні заходи: 

- всебічна підтримка у розміщенні виробничих потужностей та запуску швейного 

виробництва на території Бурштинської міської територіальної громади; 

- створення нових робочих місць; 

- збільшення податкової бази  в громаді; 

- розвиток економіки Бурштинської міської територіальної громади; 

- розвиток інвестиційного потенціалу Бурштинської міської територіальної громади; 

- реалізація спільних соціальних проектів та програм. 

3. Сторони є рівноправними та незалежними одна від одної у своїй діяльності. 
 

3. Організація співпраці Сторін 
 

1. З метою реалізації Меморандуму Сторони, в межах наявних ресурсів та за 

потреби: 

- створюють постійні або тимчасові групи з представників Сторін. 

- в зручний для Сторін спосіб визначають контактних осіб для проведення 

консультацій і підготовки пропозицій щодо спільної реалізації завдань визначених 

Меморандумом. 

https://opendatabot.ua/p/9GPM965


- проводять регулярні зустрічі Сторін з метою обговорення питань щодо реалізації 

Меморандуму. 

- запрошують до спільної діяльності представників інших органів виконавчої влади, 

місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських організацій та експертного 

середовища. 

- здійснюють регулярний обмін інформацією, матеріалами, документами з питань, 

що є предметом Меморандуму. 

- узгоджують інші спільні заходи в рамках Меморандуму. 

2. Сторони можуть здійснювати співробітництво в будь-яких інших формах, що не 

суперечать законодавству України. 

3. Сторони погодили, що надання приміщень комунальної власності для розміщення 

виробничих потужностей підприємства на території Бурштинської міської територіальної 

громади відбувається шляхом їх оренди і вирішується відповідно до норм чинного 

законодавства України, та право оренди виникає після підписання договору оренди. 

4. Сторони зобов’язуються утримуватися від дій, які можуть заподіяти моральну, 

економічну чи іншу шкоду іншій Стороні. 
 

4. Набрання чинності Меморандуму 
 

1. Цей Меморандум підписаний Сторонами «___» __________  2022 року в місті 

Бурштині. Меморандум складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

і зберігаються у Сторін. 

2. Меморандум набирає чинності з моменту підписання Сторонами та є дійсним до 

прийняття ними рішення про його припинення чи тимчасове призупинення. 

3. Сторони можуть припинити дію Меморандуму в будь-який час, письмово 

повідомивши про це іншу Сторону не пізніше, ніж за два місяці до бажаної дати 

припинення. 
 

5. Прикінцеві положення 
 

1. Положення цього Меморандуму можуть бути змінені або доповнені тільки за 

письмовою згодою Сторін та оформлені додатковими угодами, які набувають чинності у 

спосіб, визначений п. 4.2. Меморандуму, і стають невід’ємною частиною Меморандуму. 

2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього 

Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та досягнення взаємної 

згоди. 

3. Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно відносинами 

незалежних сторін. 

4. Кожна Сторона має право співпрацювати з іншою стороною з будь-яких питань, 

подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з положень цього 

Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін укладати інші угоди з іншими 

особами. 

5.. Цей Меморандум не накладає на Сторони ніяких фінансових наслідків або інших 

зобов’язань для будь-кого з них. 
 

6. Підписи та реквізити Сторін 
 

Сторона 1 Сторона 2 

Бурштинська міська рада 

Україна, 77111, Івано-Франківська обл.., 

Івано-Франківський р-н, м. Бурштин, 

вул. Січових Стрільців, 4 

Р/Р 

________________________________ 

Код ЄДРПОУ  04357466 

 

Міський голова                  

В. М. Андрієшин _________________ 

М.П. 

ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-ЗАХИСТ» 

Україна, 07400, Київська обл.,м. Бровари, 

вул. Броварської сотні,3 

 

Р/Р 

________________________________ 

Код ЄДРПОУ  44153163 

 

Директор 

Б. А. Ушаков __________________ 

М.П. 



 

 

 

 


