ПАРТНЕРСТВО
«КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ»
Партнерства «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ» - твоя можливість отримати кращі
умови закупівель та вийти на якісно новий рівень кооперації у аграрній сфері.
Партнерства «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ» сформоване на основі напрацювань
проекту «КУПУЄМО РАЗОМ! 2.0».
НАША МЕТА:
Ø об’єднання зусиль для підвищення конкурентоздатності учасників партнерства
шляхом розвитку в українських умовах кращих моделей закупівельних груп та
кооперації
НАШІ ПРІОРИТЕТИ:
Ø аграрна сфера, сільське господарство та переробка сільськогосподарської продукції
НАШІ МОЖЛИВОСТІ:
Ø Рішення щодо отримання кращих умов закупівель та розвитку бізнесу
Ø Доступ до фінансових, інформаційних, організаційних, кадрових, маркетингових,
адвокаційних, тренінгових та інших можливостей
ЩО ПОТРІБНО АБИ ПРИЄДНАТИСЯ?
1. Підписати МЕМОРАНДУМ про створення партнерства
2. Проінформувати про власні інтереси та потреби (або шляхом заповнення
опитувальника або при безпосередній зустрічі)
РАДІ ВАШОМУ ПРИЄДНАННЮ
до партнерства
«КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ»!
Ми вже маємо представників у 5 областях України.
Ми розвиваємося. Кожен учасник для нас важливий. Більше учасників –
більше можливостей!
КУПУЮЧИ ТА РОЗВИВАЮЧИСЬ РАЗОМ МИ ДОПОМАГАЄМО ОДИН ОДНОМУ
Є питання?
Пишіть або дзвоніть:
siko1@ukr.net
+ 38 050 382 4661
Skype: ivan.sikora5
Facebook: Ivan Sikora (Іван Сікора), https://www.facebook.com/ivan.sikora.31
ініціатор та координатор партнерства «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ»,
уповноважений проекту «Купуємо разом! 2.0» www.kupuimorazom.org.ua

МЕМОРАНДУМ про створення партнерства «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ»
Метою партнерства «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ» є об’єднати зусилля для підвищення
конкурентоздатності учасників партнерства шляхом розвитку в українських умовах кращих моделей закупівельних
груп та кооперації.
визнаючи НЕОБХІДНІСТЬ:
важливості відновлення та побудови довіри між великими сільськогосподарськими виробниками, малим та
середнім бізнесом, постачальниками сільськогосподарської техніки, хімії та добрив, переробними підприємствами
та іншими партнерами;
налагодження співпраці із партнерами, які мають спільні цінності та погляди на розвиток бізнесу;
підвищення конкурентоспроможності українських сільськогосподарських виробників та переробних підприємств
на ринку у зв’язку з набуттям чинності Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом;
отримання найбільш вигідних умов закупівель та важливості покращення менеджменту;
отримання додаткових оборотних коштів та зменшення трансакційних витрат на маркетинг, доставку, зберігання,
упаковку, сервісні та гарантійні послуги;
ПРАГНУЧИ поєднати зусилля з метою
розвитку в українських умовах кращих моделей закупівельних груп та кооперації
ефективного представлення інтересів малого та середнього бізнесу у переговорах із великим бізнесом;
отримання кращих закупівельних цін, умови оплати та обслуговування;
залишатися юридично незалежними та при цьому бути частиною мережевої структури та отримувати всі відповідні
вигоди від партнерської мережевої співпраці.
уклали цей Меморандум про створення партнерства для наступного:
об’єднати зусилля для підтримки та підвищення конкурентоздатності учасників партнерства;
сприяння підтримці ініціатив учасників партнерства;
кращого та більш ефективного представлення інтересів учасників під час переговорів із третіми сторонами;
отримання кращих закупівельних цін за рахунок зниження власних витрат;
отримання кращих умов оплати, доставки, зберігання, обслуговування та продажу;
отримання доступу до кращих напрацювань партнерів та можливість їх спільно використовувати;
взаємної підтримки учасників партнерства.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Координатор партнерства «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ» є Іван Сікора, що уповноважений
проектом «Купуємо разом! 2.0» www.kupuimorazom.org.ua
2. Додатки до Меморандуму є його невід’ємною частиною.
3. З метою конкретизації напрямів та механізмів співпраці між Сторонами в рамках Меморандуму можуть
укладатися окремі угоди та протоколи, в тому числі із залученням третіх осіб. Зміни та доповнення до
Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін та оформлюються окремими протоколами, що
становитимуть його невід’ємну частину.
4. Для практичної реалізації цього Меморандуму, координації дій, узгодження позицій та вирішення питань,
що становлять спільний інтерес і випливають з цього Меморандуму, може бути створено Робочу групу, до
якої мають увійти уповноважені представники Сторін.
5. Меморандум укладено українською мовою у кількості примірників, що дорівнює кількості сторін, по
одному для кожної Сторони. Кожний з примірників Меморандуму є автентичним та має однакову
юридичну силу. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту його
припинення за угодою Сторін. З моменту набрання чинності цей Меморандум залишається відкритим для
підписання всіх заінтересованих сторін.
Підписи сторін, що приєдналися до партнерства «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ РАЗОМ»:
Цим підписом, погоджуюся із текстом МЕМОРАНДУМУ про створення партнерства «КУПУЄМО ТА РОЗВИВАЄМОСЯ
РАЗОМ»
Назва учасника
Назва юридичної
Контактна адреса, телефон,
Підпис та печатка (в
(Прізвище, Ім’я та Поособи, яку Ви
електронна пошта, веб-сайт чи
разі використання)
батькові)
представляєте та Ваша фейсбук сторінка (в разі наявності)
посада

