ДОГОВ1Р
ПРО СШВРОБ1ТНИЦТВО
м. КиУв

17 травня2013р.

Всеукрашська громадська оргашзащя «УкраТнський союз промисловшв \ пщприемщв», дал!
- УСПП, в особ! Президента Кшаха Анатшпя Кириловича, який д!е на шдстав! Статуту, з одшеУ
сторони.та
Асощащя «Незалежна асоц!ашя банк!в УкраТни», дал! - НАБУ, в особ! Виконавчого директора
Мамедова Серия Геннадшовича, який д!е на шдстав! Статуту, з шшоУ сторони, разом - «Сторони»,
уклали цей Догов1р про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Сторони в межах своУх статутних завдань та в порядку, визначеному чинним законодавством
УкраУни, мають нам!ри здшснювати сшвробшшцтво з питань розвитку та реал1защУ промисловоУ,
шноващйно-швестицшноТ 1 банк1вськоУ пол!тики, удосконалення фшансово-кредитно'Г 1 податковоУ
систем, оптим!защУ структури нац10нальноУ економ!ки, залучення кредитних ресурав та 1нвестищй
в економ!ку УкраУни.
1.2. Сторони прагнуть будувати своУ взаемов!дносини на принципах взаемовипдного партнерства
та захисту штерес!в один одного.
1.3. Конкретн! форми сп!вроб!тництва Сторш визначатимуться в окремих договорах, що будуть
укладатися Сторонами.
2. НАПРЯМКИ СШВРОБ1ТНИЦТВА СТОРШ
2.1. Для реал1защУ цього Договору Сторони визначають наступи! завдання:
- забезпечення створення сприятливого поля для розвитку шдприемництва та банювськоУ системи
УкраУни;
- участь у шдготовщ проект!в документе законодавчих та нормативно-правових акт!в,
1н1ц1йованих сторонами, з питань, що е предметом цього Договору та сприяння Ух шдтримц! у
Верховнш Рад! УкраУни, Кабшет! М1н1стр!в УкраУни, Адм1н!страшУ Президента УкраУни та шших
органах законодавчоУта виконавчоТ влади;
- сп!льна шдготовка та можливе сприяння у реал!зац1У програм та проект!в з питань промисловоУ,
фшансовоУ, податковоУ та швестицшноУ пол!тики, тощо на нащональному та репональному р!внях;
- обм!н шформащею необх!дною для реал1зац1У цього Договору;
- взаемна дрпомога Стор1н у захист! 1 представництв! сп!льних штерес!в в органах державноУ
влади;

- взаемне 1нформування про запланован! заходи (програми, проекти, сем шар и виставки та ш.), яю
спрямоваж на сприяння розвитку шдприемництва в Украш!, залучення швестицж та розвиток
банювськоУ системи;
- сшльне проведения семшар!в, конференщй, круглих стол!в з питань, яю е предметом цього
Договору;
- на виконання предмету цього Договору Сторони домовились зд!йснювати сшвробггництво в
оргашзацп фшансування проект!в, яю становлять для них сшльний штерес.
2.2. При здшсненн! сшвробггництва у в1дпов1дност1 з цим Договором Сторони домовилися про
створення РобочоТ групи.
В1дб1р програм та проект!в, яю становлять сшльний штерес та можуть бути предметом сшвпрац!
Стор1н, розробка та узгодження плажв спшьних д!й, яю в1дпов!дають предмету Договору,
зджснюеться Робочою групою.
Робоча трупа формуеться 1з представник!В НАБУ та УСПП на паритетних засадах. Р1шення
РобочоТ групи носять рекомендащйний характер та мають бути затвердженими повноважними
органами Сторш.
Склад та повноваження РобочоТ групи затверджуеться Сторонами та оформляються В1дпов1дпою
Додатковою угодою до цього Договору.
3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ
3.1. При здшсненн! сп1вроб1тництва Сторони вир!шили:
- зд!йснювати пост1йний обмш нэявною у Тх розпорядженн! 1нформац1ею з питань, що
становлять обошльний !нтерес, за винятком шформацп, яка становить державну, банювську
або комерцшну таемницю;
- проводити спыьш консультаций встановлювати необхщш зв'язки з третями особами та
1нформувати один одного про результат цих контактов;
- за сшльною згодою залучати до виконання цього Договору трет! сторони.
3.2. Сторони зобов'язуються
Договору зобов'язання.

належним чином виконувати взят! на себе в1дпов!дно до цього

3.3. Жодна Сторона не мае право передавати третш особ! своТ права та обов'язки за цим Договором
без письмовоТ згоди на це шшоУ Сторони.
4. КОНФЩЕНЩЙШСТЬ
4.1. 1нформащя, яку одна з! Сторш вщносить до конф1денодйноТ, 1 про що письмово пов!домляе
шшу Сторону, е конфщенцшною 1 для шшоТ Сторони. Кожна 31 Стор1н Договору зобов'язуеться
забезпечувати умови конф1денщйност! 1 виключення можливост! запод!яння кожною з\ Стор1н
1нш1й Сторон! будь-якоТ шкоди своТми д1ями.

5. СТРОК ДП ДОГОВОРУ
5.1. Цей Догов1р набувае чинност! з моменту и шдписання Сторонами I д!е протягом трьох рок!в.
5.2. Строк ди Договору автоматично подовжуеться на наступний трир!чний термш, якщо жодна 1з
Сторш за мюяць до заюнчення термшу дп договору не повщомить письмово шшу Сторону про
припинення дп Договору.
6. ПРИКШЦЕВ1 ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Цей Догов1р укладено украУнською мовою у двох орипнальних прим!рниках, по одному для
кожно'Г 1з Сторш, яю мають однакову юридичну силу.
6.2. Цей Догов1р, в залежност! В1Д зм1сту сшльно'Г д!яльност1 Стор1н, може бути доповнено або
змшено.
6.3. Змши та доповнення до Договору набувають чинност) шсля оформления Ух вщповщною
Додатковою угодою у письмовому вигляд! 1 шдписання повноважними представниками Стор1н.
6.4. Вс1 суперечки м!ж
переговор!в.

Сторонами

стосовно

виконання

Договору

вир!шуються шляхом

7. РЕКВ13ИТИ ТА П1ДПИСИ СТОРШ
Незалежна асоц1ац!я банк!В Укра'ши
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