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УГОДА 
про членство в «Житомирській обласній організації підприємців, 

роботодавців та орендарів» 
 
м.   Житомир                                                                                                “       ”  ____________ 2012р. 
 

 
«Житомирська обласна організація підприємців, роботодавців та орендарів», далі ЖООПРО, в 

особі Голови Демчика Євгенія Олександровича, що діє на підставі Статуту з одного боку, та 
________________________________________, далі Член ЖООПРО, в особі 
__________________________, що діє на підставі _______________, з іншого боку, надалі Сторони, уклали 
дану Угоду про наступне: 

 
1. Сторони укладають дану Угоду та стверджують про спільну зацікавленість у покращенні 

українського законодавства в сфері дозвільної, ліцензійної та регуляторної діяльності, спрощення процедур 
ведення бізнесу в Україні, покращення економічної та інвестиційної привабливості країни, у формуванні та 
розвитку середнього класу в Україні. 

2. Сторони зобов’язуються спільно діяти для досягнення загально узгоджених цілей, спрямованих на 
покращення економічного та підприємницького середовища, шляхом проведення спільних заходів та 
координації дій, а також паритетним виконанням обов’язків, визначених п.п. 3 - 5 цієї Угоди.  

3. Сторони зобов’язуються у процесі виконання намічених спільних цілей будувати свої 
взаємовідносини на підставі чесного ділового партнерства, врахування і захисту інтересів кожної Сторони.  

4. Сторони домовились, що ЖООПРО забезпечує узагальнення та оприлюднення інформації, наданої 
Членом ЖООПРО та іншими членами ЖООПРО, забезпечує обмін інформацією між членами ЖООПРО, 
координує спільні заходи членів ЖООПРО, інформує членів ЖООПРО про зміни в законодавстві та про 
проекти актів законодавства, які стосуються підприємницької діяльності. ЖООПРО також забезпечує 
підготовку необхідних членам ЖООПРО проектів рішень органів влади та вживає заходів для доведення їх 
до уповноважених органів влади, представляє інтереси членів ЖООПРО у органах влади. Крім цього, 
ЖООПРО забезпечує членів ЖООПРО юридичним супроводом їх діяльності, консультуванням та 
навчанням учасників чи працівників членів ЖООПРО. ЖООПРО також бере на себе зобов’язання 
приймати участь у відстоюванні та захисті законних прав членів ЖООПРО. 

5. Сторони домовились, що Член ЖООПРО зобов’язується сплачувати вступні та щомісячні членські 
внески у відповідності до Положення ЖООПРО; надавати ЖООПРО інформацію про умови ведення 
бізнесу, відомі Члену ЖООПРО, та їх зміну; ініціювати зустрічі, навчання та консультації, організовувати 
та підтримувати діяльність ЖООПРО у своїй галузі чи області; відстоювати позицію ЖООПРО; залучати 
до роботи у ЖООПРО інших суб’єктів підприємницької діяльності чи їх об'єднання. 

6. Сторони домовились, що в процесі співпраці можуть виконувати інші обов’язки та здійснювати 
діяльність, не передбачену п.п. 3 - 5 цієї Угоди, якщо вона не суперечить спільним цілям, визначеним п.1 
цієї Угоди і не шкодять інтересам жодної зі Сторін. 

7. Дія даної Угоди, складеної у двох оригінальних примірниках, розпочинається з дати укладання і не 
обмежена у часі. На підставі цієї Угоди ЖООПРО надає члену ЖООПРО Свідоцтво про членство. 

8. Підписавши данную Угоду про членство учасники надають згоду на обробку та використання 
персональних даних відповідно до правовідносин, які виникли з набранням чинності Закону України "Про захист 
персональних даних" та у відповідності до чинного законодавства України. 
 

СТОРОНИ:  
 

10031, м. Житомир, вул..Народицька, 21,  
офіс 38.  
Тел.. 0412 55 41 21 
 
Голова ЖООПРО:  
 
 
___________________________ / Демчик Є.О. / 
Підпис: М. П 
 

 

 

 


