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Міністерство оборони України, в особі Міністра оборони України
генерала армії України ПОЛТОРАКА Степана Тимофійовича, який діє на
підставі Положення про Міністерство оборони України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р'бку № 671 (далі
- "Міноборони"), з однієї сторони та
Всеукраїнська громадська організація "Товариство
військових
мисливців та рибалок Збройних Сил України" (далі - Товариство) в особі
виконуючого обов'язки голови САКІРА Олександра Михайловича, який діє на'
підставі Статуту, затвердженого рішенням Установчої Конференції засновників
Товариства від 04 березня 1992 року (зі змінами від 26 травня 2015 року),
з іншої сторони, які надалі, кожен окремо, іменуються "Сторона", а разом "Сторони", уклали цей Меморандум про наступне.
1. Предмет Меморандуму
1.1. В порядку та на умовах цього Меморандуму та на інших умовах, які
можуть бути письмово узгоджені Сторонами додатково, Сторони мають наміри
співпрацювати для цілей, передбачених Меморандумом, в наступних напрямках:
1.1.1. Виховання членів Товариства в дусі мисливської етики, дбайливого
відношення до природи та її багатств, неухильного дотримання законності про
охорону природи;
1.1.2. Проведення заходів по збереженню, збільшенню та збагаченню
мисливського фонду та рибних запасів
. 1.1.3 Здійснення будь-яких інших заходів, узгоджених Сторонами, які Сторони
можуть вважати необхідними для досягнення цілей Меморандуму.
1.2. Співпраця між Сторонами за цим Меморандумом має грунтуватись на
наступних принципах:
1.2.1. Вжиття та виконання Сторонами всіх залежних від них заходів та дій,
необхідних для досягнення цілей цього Меморандуму;
1.2.2. Відкритості та прозорості у відносинах між Сторонами;
1.2.3. Вільного та швидкого обміну між Сторонами інформацією, яка
стосується предмету цього Меморандуму.
2. Статус Меморандуму
2.1. Жодне положення цього Меморандуму не створює та не вважається
таким, що створює об'єднання або інший суб'єкт господарювання шляхом
об'єднання або спільну діяльність за участю Сторін.
2.2. Цей Меморандум становить дійсну домовленість про наміри Сторін
щодо предмету Меморандуму та заміняє собою всі інші попередні
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домовленості щодо його предмету, які мали місце та були чинними до дати
підписання цього Меморандуму.
3. Наміри Сторін
3.1. Міноборони має наміри:
3.1.k Сприяти Товариству у проведенні заходів щодо подальшого
розвитку мисливського та рибальського спорту, туризму, організації виїздів
колективів військових мисливців на полювання та рибальство, проведення
біотехнічних та господарських робіт;
3.1.2. Сприяти через засоби масової інформації популяризації історії і
вікових традицій Товариства, мисливського, рибальського та стрілецькостендового спорту, а також заходів з організації відпочинку,^впровадженню
здорового способу життя;
3.1.3. Сприяти у проведенні на договірних умовах необхідних
ветеринарно-профілактичних заходів на території мисливських та рибальських
господарств Товариства;
/
3.1.4. Сприяти Товариству для досягнення цілей цього Меморандуму з
урахуванням вимог Закону України "Про мисливське господарство та
полювання" та інших нормативно-правових актів;
3.1.5. Використовувати можливості Товариства, його бази відпочинку,
будинки мисливців і рибалок тощо, для реабілітації військовослужбовців,
учасників АТО.
3.2. Товариство має наміри:
3.2.1. Співпрацювати з Міністерством оборони України та Збройними
Силами України;
3.2.2. Задовольняти та захищати інтереси військових мисливців та
рибалок членів Товариства у реалізації їх прав на спеціальне використання
тваринного світу та рибних запасів на закріплених за Товариством мисливських
угіддях і водоймах;
3.2.3. Встановити пільги для військовослужбовців Товариства на
полювання, рибальство та на інші послуги, які надає Товариство;
3.2.4. Проводити роботу з військовослужбовцями та членами їх сімей,
працівниками
ЗСУ по інформуванню
мисливської етики,
бережного
відношення до природи, її багатства, неухильного дотримання вимог
законодавства про охорону навколишнього середовища, ведення полювання,
раціонального використання природних ресурсів;
3.2.5. Проводити заняття та змагання з мисливського та рибальського
спорту, стендової стрільби, виставки та польові випробування мисливських
собак, показові та колективні полювання, рибалку;
3.2.6. Організовувати видання книг, журналів, газет на природоохоронну
тематику;
3.2.7. Вживати заходи, спрямовані на здійснення соціальної адаптації,
психологічної та фізичної реабілітації військовослужбовців, учасників АТО та
членів сімей загиблих військовослужбовців Збройних Сил України;
3.2.8. Співпрацювати з інвесторами та благодійниками щодо залучення

коштів та матеріальних активів для фінансування та реалізації заходів в рамках
цього Меморандуму, без витрат бюджетних коштів;
3.2.9. Здійснювати щоквартальне звітування перед Міноборони (та за
окремими зверненнями його представників) про результати своєї діяльності із
наданням підтверджуючих документів;
3.2.10. Своєчасно інформувати Міністерство про будь-які обставини, які
можуть несприятливо вплинути на досягнення цілей цього Меморандуму.
4. Строк дії Меморандуму та порядок його припинення
4.1. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання
Сторонами та скріплення печатками і діє до 31 грудня 2017 року.
4.2. У разі, якщо жодна із Сторін не заявить про розірвання Меморандуму
за 30 календарних днів до закінчення строку його дії, Меморандум вважається
продовженим на кожен наступний календарний рік на тих же умовах.
4.3. Цей Меморандум може бути достроково припинений за взаємною
письмовою згодою Сторін.
,
4.4. Кожна зі Сторін має право припинити дію Меморандуму в
односторонньому порядку, повідомивши про це іншу Сторону письмово за
14 календарних днів, у випадку невиконання або неналежного виконання
Стороною своїх зобов'язань за цим Меморандумом.
5. Інші умови
5.1. Для ефективного та результативного виконання Меморандуму
Сторони домовились про необхідність налагодження тісної взаємодії та
постійного обміну інформацією.
5.2. Всі спори або розбіжності, які можуть виникнути у зв'язку з
укладенням, тлумаченням, застосуванням, припиненням або скасуванням
Меморандуму, підлягають вирішенню Сторонами у відповідності до вимог
чинного законодавства України.
5.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за
взаємною згодою Сторін та набирають чинність тільки після їх оформлення в
письмовій формі за підписами уповноважених представників Сторін та
скріплення печатками Сторін.
5.4. Цей Меморандум укладений українською мовою у двох примірниках,
по одному примірнику для кожної зі Сторін, кожен із яких має однакову
юридичну силу.
6. Підписи Сторін
МІНІСТЕРСТВО О Б О Р О Н И
Т О В А Р И С Т В О ВІЙСЬКОВИХ
РАЇНИ:
М И С Л И В Ц І В ТА РИБАЛОК
З Б Р О Й Н И Х СИЛ УКРАЇНИ:

