ПРОЕКТ
МЕМОРАНДУМ
про взаєморозуміння та співробітництво між Урядом, представниками
товаровиробників та торговельних мереж щодо збільшення пропозиції
товарів вітчизняного виробництва
Уряд, представники товаровиробників та торговельних мереж (далі –
Сторони),
визнаючи необхідність об’єднання зусиль на збільшення пропозиції товарів,
вироблених українськими товаровиробниками;
відзначаючи, що відновлення вітчизняної промисловості та збільшення
обсягів виробництва товарів з високою доданою вартістю, зокрема харчових
продуктів, - є одним із ключових завдань, що стоять сьогодні перед країною;
розуміючи
важливість
безперебійного
продовольчими та непродовольчими товарами;

забезпечення

населення

намагаючись розширити співробітництво та створити умови для розвитку у
сфері виробництва та торгівлі товарів вітчизняного виробництва;
домовилися про наступне.
Стаття 1
Метою цього Меморандуму є організація взаємодії та співробітництва
Сторін для збільшення у торговельних мережах пропозиції товарів, вироблених
українськими товаровиробниками, в тому числі під брендом “Створено
Захисниками”; популяризації споживання та просування вітчизняних товарів на
українському ринку.
Стаття 2
У рамках цього Меморандуму взаємодія і співробітництво Сторін
здійснюється шляхом:
реалізації та просування в торгівельних мережах товарів, вироблених
вітчизняними товаровиробниками, в тому числі товарів під брендом “Створено
Захисниками”;
забезпечення наявності продукції вітчизняного виробництва в продажу в
повному асортименті або не менше 50% від всієї продукції, яка виробляється;
сприяння формуванню прозорого конкурентного середовища в роздрібній
торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, виробленими
українськими виробниками, на основі дотримання норм українського
законодавства.
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Стаття 3
Для практичної реалізації положень цього Меморандуму, забезпечення
активної співпраці на основі партнерства, взаємодопомоги та взаємної підтримки,
Сторони домовились:
визначити контактних осіб для полегшення комунікації;
розробляти пропозиції про внесення змін до законодавства України;
проводити регулярні консультації та інші комунікативні заходи для
обговорення питань, пов’язаних з реалізацією заходів у рамках співробітництва,
узгодження дій, спрямованих на покращення якості співпраці, а також для
розгляду поточних і перспективних питань взаємодії;
обмінюватися необхідною інформацією, що відноситься до мети цього
Меморандуму;
сприяти організації співпраці органів державної влади з суб’єктами
мережевої роздрібної торгівлі, діяльність яких спрямована на підтримку та
розвиток сфери популяризації споживання товарів, вироблених в Україні у
воєнний та післявоєнний періоди;
організовувати та проводити спільні публічні заходи з актуальних питань,
які належать до предмету та цілей цього Меморандуму та свою взаємодію в
межах положень цього Меморандуму на офіційних сайтах Сторін;
здійснювати будь-які інші форми співпраці, що попередньо узгоджені
Сторонами.
Стаття 4
Цей Меморандум не обмежує співробітництво з іншими державними
органами та організаціями у сферах, охоплених Меморандумом.
Сторони визнають можливість перегляду умов цього Меморандуму, в тому
числі розширення напрямків і способів співробітництва.
Стаття 5
Меморандум набирає чинності з дня його підписання та діє безстроково.
Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки за
письмовою згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною.
Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього
Меморандуму вирішуються Сторонами шляхом проведення консультацій та
переговорів.
Дію Меморандуму може бути припинено за рішенням будь-якої зі Сторін
шляхом направлення іншим Сторонам письмового повідомлення не менше ніж за
30 (тридцять) календарних днів до дати припинення його дії.
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У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які були розпочаті на
підставі або відповідно до умов цього Меморандуму і не завершені протягом
строку його дії, продовжуються і завершуються згідно з умовами, які були раніше
узгоджені Сторонами за винятком випадків, коли завершити ці заходи
неможливо.
Цей Меморандум підписали:

