МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ
між __________________________________________________________________
та Асоціацією «Блокчейн України»

м. Київ

«___» _________ 2018 р.

________________________________________________________в особі (посада, ПІБ),
який діє на підставі Статуту, іменована надалі – Сторона 1
Асоціація «Блокчейн України», в особі виконавчого директора _________________,
який діє на підставі статуту та етичного кодексу Асоціації, іменований надалі – Сторона
2, разом іменовані надалі Сторони, підтримуючи стратегічний курс України на
зміцнення професійних стосунків в індустрії блокчейн;
Прагнучи до утворення та подальшого налагодження зв'язків і співпраці між
професійними гравцями, суспільством та державними органами влади з метою всебічної
імплементації технології блокчейн, усвідомлюючи переваги та перспективи
використання технології розподілених баз даних в державному та приватному секторі з
метою забезпечення прозорості та відкритості економічних процесів домовилися про
наступне:
Стаття 1
Метою цього Меморандуму є співпраця Сторін щодо формування в Україні
сприятливих умов та придатної державної політики для стимулювання розвитку і
впровадження інновацій на основі технології розподілених реєстрів Blockchain;
Цей Меморандум не змінює та/або не замінює будь-які конституційні чи інші умови або
правила, підзаконні акти або політики, відповідно до яких були створені та діють
Сторони дійсного Меморандуму
Стаття 2
Для практичної реалізації положень цього Меморандуму, Сторони домовились щодо:







Проведення регулярних робочих зустрічей та створення спільних робочих груп з
метою опрацювання питань, що є предметом цього Меморандуму;
Обміну наявною у їх розпорядженні відкритою інформацією з питань, що є
предметом цього Меморандуму;
Проектування та організації заходів за участю всіх Сторін, а також будь-яких інших
урядових органів, залучених для повноти та багатофакторності опрацювання
питань, спрямованих на досягнення мети ;
Залучення відповідно до вимог чинного законодавства міжнародної інформаційної,
технічної та правової допомоги для досягнення спільної мети Асоціації;
Розробки, у разі необхідності, проектів нормативно-правових актів для
врегулювання відносин стосовно імплементації технології блокчейн;
Оприлюднення інформації про свою взаємодію в межах положень цього
Меморандуму, зокрема через проведення спільних заходів з питань, які становлять
взаємний інтерес;

Сторони домовилися призначити контактними особами наступних представників:
-;
-;
-;
-.
Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних
заходів для забезпечення ефективності та розвитку ділових зв'язків, сприяти розвитку
інших форм співпраці для досягнення зазначених у Меморандумі цілей.
Для реалізації положень Меморандуму Сторони можуть за взаємною згодою запросити
інші установи та організації, незалежно від власності та підпорядкування, окремих осіб,
створювати разом з ними тимчасові робочі групи, інші структури з метою досліджень та
підтримки співпраці в межах узгоджених напрямків.
Стаття 3
Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами й діє
впродовж дванадцяти (12) місяців, якщо він не буде достроково припинений однією зі
Сторін за тридцять (30) днів до дати втрати чинності цим Меморандумом, після
письмового повідомлення іншій Стороні.
Цей Меморандум не створює жодних зобов’язань для Сторін, а лише фіксує їхні наміри
на період співпраці.
Підтверджуючи угоду з викладеного вище, особи, уповноважені Сторонами, підписали
цей Меморандум про співпрацю та взаємодію.
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