Меморандум про співпрацю
підписаний 7 квітня 2022 року у Варшаві
(далі – «Меморандум»)
між

Бізнес-омбудсменом України
(бізнес-омбудсмен)
Романом Ващуком
і
Речником малого та середнього бізнесу Польщі
(Речник МСБ)
Адамом Абрамовичем

Преамбула
враховуючи:
1. Подібність функціоналу сторін цього Меморандуму,
2. Необхідність підтримки діяльності бізнес-омбудсмена у зв'язку з конфліктом в Україні,
3. Транскордонні проблеми українських та польських підприємців,
4. Статутні завдання Речника МСБ у сфері захисту прав мікро, малого та середнього бізнесу,

Сторони цього Меморандуму погоджуються про наступне:

§1
Предметом Меморандуму є співпраця між бізнес-омбудсменом та Речником МСБ.

§2
Відповідно до цього Меморандуму сторони висловлюють намір співпрацювати у таких
напрямках:
а) зменшення масштабів загрози для підприємців внаслідок конфлікту в Україні;
б) поглиблення економічного співробітництва між Україною та Республікою Польща,
в) забезпечення прав підприємців,
г) захист приватної власності,
ґ) підтримка економічної свободи та вільного ринку,
д) ініціативи, спрямовані на економічний розвиток та ліквідацію наслідків військових
дій,
е) ініціативи у сфері законодавства, що стосується економіки,
є) просування принципу свободи економічної діяльності, неупередженості та рівного
ставлення, принципів започаткування, здійснення або припинення господарської
діяльності на території Республіки Польща та України, сталого розвитку та принципу
чесної конкуренції та поваги до ділової доброчесності, а також відповідних інтересів
підприємців,
ж) наукове співробітництво з економічних питань.

§3
Сторони Меморандуму декларують:
а) організаційне співробітництво в межах наявних можливостей діяльності,
б) обмін інформацією про становище підприємців в Україні та Республіці Польща,
в) співпрацю у сфері допомоги підприємцям, які працюють на території України та
Республіки Польща.

§4
1. Меморандум є безоплатним і не створює жодних фінансових зобов'язань для іншої
сторони. Кожна сторона самостійно покриває витрати, пов'язані з діяльністю, що
провадиться з метою виконання Меморандуму.
2. Сторони погоджуються, що детальні питання щодо реалізації спільних ініціатив та
детальні принципи покриття витрат цих підприємств визначатимуться окремими
домовленостями.

§5
1. Цей Меморандум укладено на невизначений термін.
2. Будь-які зміни до Меморандуму вносяться в письмовій формі, інакше вони є недійсними.
3. Кожна сторона має право розірвати Меморандум з попередженням за 1 місяць, що настає
наприкінці календарного місяця, наступного за місяцем розірвання.
4. Меморандум може бути розірвано без дотримання терміну попередження за письмовою
згодою сторін.
5. Спори, пов’язані з тлумаченням та застосуванням Меморандуму, будуть вирішуватися
шляхом взаємних консультацій.
6. Меморандум складено у двох однакових примірниках, по одному для кожної сторони.
7. Меморандум набирає чинності з дня його підписання.

Бізнес-омбудсмен України

Речник МСБ

