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ФедерацiТ Голубченка Анатолiя Костянтиновича з однiеТ сторони та
Громадська спiлка <ВсеукраТнська асоцiацiя мисливцiв та користувачiв
мисливських угiдь> (далi - Асоцiацiя) в особi вiце-президента АсоцiацiТ
Червоного Вiкгора Олександровича з iншоТ сторони, далi разом
Сторони,

уклали цей Меморандум та домовилися про таке:
Стаття 1. Мета i предмет Меморандуму
'1.1 . Метою цього Меморандуму е консолiдацiя зусиль CTopiH для

напрацювання та вирiшення актуальних питань законодавства УкраТни
про мисливське господарство та полювання, про захист тварин вiд
жорстокого поводження, про тваринний cBiT, пiдтримки мисливцiв та
користувачiв мисливських угiдь у забезпеченнi Тх законних прав та
забезпечення вiдкритостi дiяльностi органiв державноТ влади у
згаданих сферах.

1.2, Предметом цього Меморандуму е координацiя зусиль та
спiльна дiяльнiсть CTopiH задля досягнення мети Меморандуму, що
здiйснюеться шляхом пiдготовки та реалiзацiТ спiльних заходiв та
проектiв.

Стаття 2, Напрями спiвпрацi CTopiH
2.1, 3адля досягнення мети цього Меморандуму Сторони

домовляються про спiвпрацю за такими напрямами:
2.1.1. обговорення актуальних проблем законодавства УкраТни

про мисливське господарство та полювання, про захист тварин вiд
жорстокого поводження, про тваринний cBiT, у першу чергу щодо
мисли вського собакiвн и цтва ;

2.1.2, аналiз причин порушень законодавства органами влади,
що забезпечують реалiзацiю державноТ полiтики у сферi лiсового та
мисливського господарства, та iнших центральних органiв виконавчоТ
влади вiдповiдно до Тх повноважень пiд час прийнятгя рiшень та aKTiB

щодо мисливського господарства та полювання, захисту тварин вiд
жорстокого поводження, у першу чергу щодо мисливського
собакiвництва, пiдготовка узгоджених пропозицiй вiдповiдним органам
державно'[ влади щодо попередження випадкiв таких поруцень;

2.1.З, аналiз судовоТ практики lлодо оскаржень дiй
бездiяльностi, рiшень органiв влади,

lлодо оскаржень дIи чи
що забезпечують реалiзацiю
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державноТ полiтики у сферi лiсового та мисливського господарства, у
сферi охорони навколишнього природного середовища та iнших
центральних органiв виконавчоТ влади вiдповiдно до Тх повноважень, у
першу чергу щодо мисливського собакiвництва;

2.1.4, органiзацiя спiльних заходiв шляхом проведення
конференцiй, ceMiHapiB, круглих столiв, зустрiчей та iнших публiчних
заходiв.

Gтаття 3. Форми спiвпрацi CTopiH
3.1. Сторони Меморандуму заявляють про згоду та готовнiсть

прийняти TaKi зобов'язання:
3.1.1. активно та оперативно спiвпрацювати на ocHoBi

партнерства, взаемодопомоги та взаемопiдтримки;
З.1.2. сприяти створенню сприятливого правового,

органiзацiйного та iнформацiйного середовища для спiвпрацi CTopiH;
3.1.3, з метою пiдвищення ефекгивностi дiяльностi CTopiH, а

також спiвпрацi мiж ними, забезпечувати iнформацiйний обмiн щодо
дiяльностi CTopiH з актуальних питань лiсового та мисливського
господарства, охорони навколишнього природного середовиlла,
тваринного cBiTy, захисту тварин вiд жорстокого поводження,
м исли вського соба Ki вн и цтва ;

3.1.4. органiзовувати спiльнi, в тому числi, публiчнi заходи для
обговорення актуальних питань застосування законодавства у сферi
лiсового та мисливського господарства, охорони навколишнього
природного середовиlла, тваринного cBiTy, захисту тварин вiд
жорстокого поводження, мисливського собакiвництва, а також заходи,
спрямованi на обмiн досвiдом мiж Сторонами.

Стаття 4. Органiзацiя спiвпрацi CTopiH
4.1, 3 метою реалiзацiТ цього Меморандуму Сторони:
4.1.1. визначають контактних осiб для проведення консультацiй i

розроблення пропозицiй щодо органiзацi't спiльних заходiв;
4.1.2, проводять зустрiчi з метою обговорення питань щодо

реалiзацiТ Меморандуму, обмiну iнформацiею про дiяльнiсть CTopiH;
4.1.3, беруть на себе зобов'язання зберiгати конфiденцiйнiсть

персональноТ iнформацiТ, що стала вiдома у зв'язку з реалiзацiею
Меморандуму, зокрема вiдповiдно до вимог законодавства УкраТни;

4,1.5, беруть на себе зобов'язання утримуватись вiд дiй, якi
можуть заподiяти моральну, економiчну чи iншу шкоду iншiй CTopoHi.

Стаття 5. Прикiнцевi положення
5.1. Цей Меморандум набирае чинностi з дня його пiдписання

Сторонами та укладаеться строком на один piK. Дiя Меморандуму
автоматично продовжуеться на наступний рiчний TepMiH, якщо жодна зi
CTopiH не пiзнiше як за мiсяць до припинення дiТ Меморандуму
письмово не повiдомить iншу Сторону про свiй HaMip припинити його
дiю.



5,2, Сторони можуть достроково
Меморандуму у будь-який час, письмово
Сторону не пiзнiше нiж за мiсяць.

5.3, Будь-якi змiни i доповнення

припинити дiю цього
повiдомивши про це iншу

вносяться тiльки за письмовою згодою
до цього Меморандуму

CTopiH i стають його
невiд'емною частиною.

5.4, Будь-якi спiрнi питання щодо тлумачення або застосування
положень цього Меморандуму вирiшуються Сторонами на дружнiй
ocHoBi шляхом проведення консультацiй та переговорiв.

Вчинено у MicTi Киевi ((_)) листопада 2018 року украТнською
мовою у двох примiрниках (по одному примiрнику кожнiй зi CTopiH),
кожен з яких мае однакову юридичну силу.
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