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Національний університет «Запорізька політехніка» (далі - Університет) в
особі ректора ГРЕШТИ Віктора Леонідовича, який діє на підставі Статуту НУ
«Запорізька|політехніка», та Благодійна/організаціяз«Благодійний|фонд
«Відбудуємо нашу Україну» (далі - Фонд) в особі директора КЛЕНІНА Олега
Володимировича , що діє на підставі Статуту, разом іменовані Сторони, а кожна
окремо - Сторона, уклали цей меморандум(далі - Меморандум)про таке.

1. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА МЕМОРАНДУМУ
11. Предметом цього Меморандуму є співробітництво Університету та

Фонду у сферах науково-дослідної роботи, працевлаштування, стажування та
проходження практики здобувачів вищої освіти. навчально-методичної, соціально-
культурної та інших сфер діяльності. спрямоване на відновлення України від
наслідків війни.

12. Метою меморандуму є консолідація зусиль Сторін з питань науково-
консультаційної підтримки реалізації Державної програми із відбудови України
«Україна 2050».

2. НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
24. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними

напрямами:
2.1.1. Науково-дослідний: реалізація спільних науково-дослідних просктів і

розробок, що стосуються післявоєнного відновлення та розвитку України;
організація науково-дослідних груп для реалізації різних науково-дослідних та
пошуковихпроєктів, грантів, конкурсів та інших форм залучення інвестицій; спільне
проведення науково-практичних конференцій, семінарів, інших наукових заходів.

2412. Навчально-методичний: розроблення та|впровадження|нових
навчальних компонентів; обмін інформаційно-консультативними послугами.

2.13. Працевлаштування, стажування та проходження практики:
сприяти працевлаштуванню, стажуванню та виконанню програм практики
здобувачів вищоїосвіти та випускників Університету.

2.1.4. Взаємодія в соціально-культурній сфері: організація просктів у сфері
волонтерства, неформальної освіти, змістовного дозвілля, спорту, культури та
мистецтва.

22. Сторони можуть здійстовати Й іншудіяльність, не передбачену цим
меморандумом, однак спрямовануна досягнення його мети,

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
31. Сторони беруть на себе зобов'язання:
3.1.1. Активно співпрацювати на основі партнерства та взаємопідтримки у

напрямкувідновлення країпиувоєнний та післявоєнний періоди.
3.1.2. Забезпечувати обмін інформацією щодо діяльності Сторін з предмету

меморандуму.
32. Сторони мають право:



3.2.1 Виступати ініціаторами організаціїта здійснення наукових, освітніх та

соціально-культурних проєктів.
3.2.2 Надавати консультації одна одній з питань організації та проведення

спільних заходів.
3.23 Брати участь у відборі кандидатів для участі в спільних проєктах,

інформувати їх про умовиучасті в цих заходах.
3.24 Розміщувати інформацію про найменування, логотип та активне

посилання на офіційний сайт Сторони на власному офіційному сайті.

3.2.5 Проводити заходи. консультації з відповідною тематикою для

вирішення питань спільної діяльності.
3.2.6 Призначати контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за

зв'язок і співпрацю між Сторопами за конкретними сферами співпраці.
3.2 Дотримуватись умов, що ставляться Сторонами до кожного вилу

співпраці.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
Сторони несуть відповідальність за діяльність відповідно до цього

меморандуму в межах взятих на себе зобов'язань і в порядку. передбаченому

законодавством України. Усі спірні питання. які виникають між сторонами,

вирішуються шляхом переговорів з урахуваннямправ та інтересів сторін.

5. УМОВИ ДІЇ МЕМОРАНДУМУ
5.1. Цей меморандумскладений українською мовою у двох примірниках,які

зберігаються у кожноїзі Сторін і мають однакову юридичнусилу.
5,2. Меморандум укладенобез будь-яких фінансових зобов'язань сторін.
53. Меморандум набуває чинності з моменту його підписання обома

Сторонами та діє протягом 5 років. У разі припинення дії цього меморандумуЗ
ініціативи однієї зі Сторін, інша Сторона повинна бути проінформована письмово

про наміри його розірвання за15 днів.
5.4. Завзаємною згодою Сторін до цього меморандуму можуть бути внесені

зміни та доповнення.

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

Благодійна організація «Благодійний фонд Національний упіверситет
«Відбудуємо нашу Україну» «Запорізька політехніка»

03049, м, Київ, 69063, м. Запоріжжя,

пр. Повітрофлотський, б. 3, оф21 ського, 64


