
 
 

МЕМОРАНДУМ 

про партнерство та співпрацю 

 

Керуючись основними принципами ефективної взаємодії інститутів громадянського 

суспільства, прагненням впровадження реформ з метою підвищення темпів економічного 

розвитку національної економіки в контексті євроінтеграції, на виконання завдання захисту 

споживачів, усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на забезпечення 

продовольчої безпеки, впровадження концепції безпечності продуктів харчування «від лану 

до столу» та цінностей Зеленого курсу ЄС,  

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів 

«Споживча довіра», в особі голови правління Куликової Олени Олександрівни, яка діє за 

Статутом, з однієї сторони, та Громадська організація «Аналітичний центр Аграрного 

союзу України» в особі голови правління Старікової Лариси Валеріївни, з іншої сторони, 

у подальшому іменовані «Сторони», уклали цей Меморандум про нижчезазначене:  

І. Предмет Меморандуму 

Підписанням Меморандуму Сторони засвідчують, що діють на засадах паритетності та 

рівноправності у взаємовідносинах і мають наміри спрямувати зусилля на ефективне 

співробітництво з усіх напрямів діяльності, які становлять взаємний інтерес, у першу чергу 

щодо захисту прав споживачів харчових продуктів, застосування на практиці механізмів і 

інструментів забезпечення продовольчої безпеки держави, безпечності харчових продуктів, 

довкілля та високих стандартів життя громадян. 

ІІ. Основні завдання співпраці та шляхи взаємодії Сторін 

Усвідомлюючи необхідність поліпшення співробітництва як дієвого інструменту 

формування і реалізації державної політики в сфері продовольчої безпеки та актуальних 

аспектів виробництва харчових продуктів, Сторони визначили основні завдання співпраці та 

шляхи взаємодії у процесі їх реалізації: 

- проведення спільної роботи щодо удосконалення законодавства та методів державного 

регулювання в сфері продовольчої безпеки та виробництва харчових продуктів; 

- виявлення актуальних проблем забезпечення продовольчої безпеки та виробництва 

харчових продуктів та спільний пошук шляхів їх розв’язання; 

- обмін досвідом та інформацією з питань забезпечення продовольчої безпеки та 

виробництва харчових продуктів; 

- розробка та реалізація спільних заходів, ініціатив, проектів; 

- сприяння проведенню публічних заходів з питань забезпечення продовольчої безпеки та 

виробництва харчових продуктів, організованих Сторонами; 

- встановлення і розвиток контактів для співробітництва з питань забезпечення продовольчої 

безпеки та виробництва харчових продуктів між підприємствами, установами та 

організаціями аграрного сектору та харчового виробництва, організаціями, які опікуються 

правами споживачів харчових продуктів; 



- розвиток партнерства з питань економічного та інноваційного розвитку між вітчизняними 

та іноземними представниками аграрного сектору, харчового виробництва, спільнотою 

споживачів харчових продуктів. 

Сторони планують не менше, як раз на рік організовувати спільні зустрічі для актуалізації 

стратегічних напрямів співпраці. 

ІІІ. Прикінцеві положення 

Меморандум є відкритою угодою, до нього можуть приєднуватися інші громадські 

організації, які опікуються питаннями розвитку аграрного сектору, харчового виробництва, 

захисту прав споживачів харчових продуктів. 

Даний Меморандум не несе за собою будь-яких фінансових зобов'язань для кожної Сторони. 

Жодна із Сторін не має права передавати третій Стороні свої права та обов’язки за цим 

Меморандумом без письмової згоди іншої Сторони. 

Зміни та доповнення до Меморандуму вносяться за взаємною згодою Сторін у письмовій 

формі. 

Меморандум може бути доповнений і уточнений шляхом розробки і підписання додаткових 

угод до нього, що визначають конкретні заходи взаємодії між Сторонами. Такі доповнення 

дійсні у тому випадку, якщо вони  відповідають змісту цього Меморандуму, здійснені у 

письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін. 

Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів 

для забезпечення ефективності своїх зв’язків, всіляко сприяти розвиткові інших форм 

співробітництва для досягнення зазначених у Меморандумі цілей. 

Меморандум укладений у 2 примірниках, по одному для кожної  з Сторін, які мають 

однакову юридичну силу.  

Меморандум набирає чинності з моменту підписання уповноваженими представниками 

Сторін і діє, доки Сторони зацікавлені у продовженні співробітництва.  

Якщо будь-яка із сторін письмово повідомляє про свій намір припинити його дію, 

Меморандум втрачає чинність через тридцять днів з дня отримання такого повідомлення. 

 

Підписано в м. Києві 1 червня 2019 року.  

 

від ГО «Всеукраїнська асоціація з питань 

захисту прав споживачів «Споживча 

довіра»  

 

 

 

              

_____________________Куликова О.О. 

від ГО «Аналітичний центр Аграрного 

союзу України» 

 

 

 

 

 

___________________Старікова Л.В. 

      

                                                


