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Меморандум
про співпрацю між Міністерством освіти і науки України,
Товариством з обмеженою відповідальністю «Захід-Схід Консалтінг»
і громадською організацією «Міжнародний клуб ділових людей»

ш

м. Київ

Міністерство освіти і науки України в особі Гарбарука Ігоря
Миколайовича, заступника Міністра освіти і науки України, що діє на підставі
Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 630 (зі змінами),
наказу Міністерства освіти і науки України від 04.01.2021 № 10, Товариство з
обмеженою відповідальністю «Захід-Схід Консалтінг» в особі Андросюка
Юрія Євгеновича, що діє на підставі Статуту, громадська організація
«Міжнародний клуб ділових людей» в особі Андросюка Юрія Євгеновича, що
діє на підставі Статуту, (далі - Сторони) беручи до уваги функції та
компетенції Сторін, прагнучи до рівноправного співробітництва, домовилися
про таке:
Мета і предмет Меморандуму
1. Метою цього Меморандуму є сприяння розвитку вищої, фахової
передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти і науки, наукової,
науково-технічної діяльності для задоволення потреб дорожньо-будівельної
галузі у кваліфікованих кадрах і результатах прикладних наукових досліджень
та забезпечення її інноваційного розвитку та підвищення рівня
конкурентоспроможності.
2. Сферою, в якій планується розвиток співпраці закладів освіти,
наукових установ, виробничих підприємств і організацій в рамках цього
Меморандуму, є виробництво сіркополімерів (екологічних будівельних і
дорожньо-будівельних матеріалів нового покоління), сіркобетонів (Нанобетонів) та виробів з них і сіркоасфальтобетонів (Нано-асфальтів), а також
високоенергетичних альтернативних продуктів для транспорту та екологічно
чистих ресурсозберігаючих технологій тощо.
3. Предметом Меморандуму є спільна діяльність Сторін задля
досягнення його мети, що здійснюється у формі спільних заходів та проектів,
включаючи залучення партнерів до міжнародних заходів і проектів.

Напрями співпраці Сторін
4. Сторони розвиватимуть співпрацю в таких основних напрямках:
4.1. Створення умов для вдосконалення системи підготовки кадрів для
будівництва з урахуванням перспектив розвитку сіркополІмерної галузі та
широкого застосування сіркополімерів, а також енергетики, альтернативних
джерел енергії, транспорту та інших галузей економіки.
4.2. Формування мережі навчально-практичних центрів з вивчення
екологічних будівельних матеріалів нового покоління з використанням
нанотехнологій, технічних інновацій в енергетиці (у тому числі
альтернативній) та транспорті на базі закладів професійної (професійнотехнічної) освіти.
4.3. Оновлення змісту стандартів вищої, фахової передвищої та
професійної (професійно-технічної) освіти з метою забезпечення
відповідності кваліфікацій випускників закладів освіти запитам сучасного
ринку праці в будівельній та дорожньо-будівельній галузях, екології,
екологічній та енергетичній безпеці,
енергетиці, раціональному
природокористуванні, хімічній, нафтохімічній галузях.
4.4. Реалізація інноваційних моделей забезпечення якісної практикоорієнтованої підготовки кадрів для енергетики, техніки та суміжних сфер,
будівництва, зокрема, освітніх програм за дуальною формою здобуття освіти,
розроблення, апробація, впровадження у освітній процес інноваційних
методик і практик навчання, а також розвиток академічної мобільності.
4.5. Організація підготовки навчальної літератури з використання та
застосування сіркополімерних матеріалів і технологій у будівництві,
екологічної безпеки, раціонального природокористування, технологій захисту
довкілля, транспорту, хімічної технології паливно-мастильних матеріалів.
4.6. Забезпечення можливостей для професійного розвитку наукових,
науково-педагогічних і педагогічних працівників шляхом організації
стажування на підприємствах відповідних галузей.
4.7. Проведення наукових досліджень та впровадження їх результатів на
підприємствах відповідних галузей.
4.8. Проведення спільних заходів (конкурсів, семінарів, конференцій,
тренінгів, майстер-класів за результатами інноваційної діяльності), а також
впровадження інших форм просування і популяризації екологічно чистих
сіркополімерних матеріалів та технологій, ресурсозберігаючих технологій у
транспорті, енергетиці, хімічній та будівельній галузях.
4.9. Розроблення, апробація та впровадження інформаційно-навчальної
платформи (інтернет-сторінки) для реалізації профорієнтаційної діяльності,
обміну досвідом роботи, навчальними матеріалами (презентаціями,
навчальними фільмами та ін.).
4.10. Надання консультативної допомоги з питань:
- забезпечення сіркополІмерної галузі кваліфікованимй^кадрами;
- екологічної безпеки;

- раціонального природокористування;
- технологій захисту навколишнього середовища;
- екологізації видів транспорту;
- стандартизації, технічному регулюванні, хімічної технології
матеріалів для будівництва, паливно-мастильних матеріалів.
4.11.
Взаємний обмін інформацією про діяльність Міністерства освіти і
науки України, товариства з обмеженою відповідальністю «Захід-Схід
Консалтінг», громадської організації «Міжнародний клуб ділових людей» з
питань, що стосуються розвитку вищої, фахової передвищої, професійної
(професійно-технічної) освіти.
Організація співпраці Сторін
5. Сторони будують взаємовідносини на умовах рівності, чесного
партнерства та захисту інтересів кожної із Сторін.
6. З метою підвищення ефективності діяльності, Сторони забезпечують
інформаційний обмін з актуальних питань вищої, фахової передвищої,
професійної (професійно-технічної) освіти.
7. Спірні питання, що можуть виникнути між Сторонами щодо
тлумачення або застосування положень цього Меморандуму, вирішуються
шляхом переговорів та консультацій.
8. У випадках, не передбачених цим Меморандумом, Сторони керуються
законодавством України.
Інші умови Меморандуму
9. Усі зміни та доповнення до цього Меморандуму вносяться за
взаємною письмовою згодою Сторін, оформляються окремими додатками,
завіряються підписами уповноважених представників Сторін і є невід’ємною
частиною Меморандуму.
10. Усі форми співробітництва та взаємодії Сторін, обумовлені цим
Меморандумом, будуть здійснюватися на підставі окремих договорів,
укладених з дотриманням вимог законодавства України.
11. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри,
що не призводить до юридичних або фінансових зобов’язань для будь-якої зі
Сторін. У разі, якщо виконання положень Меморандуму вимагатиме
фінансових витрат, кожна Сторона несе власні витрати самостійно, якщо інше
не буде погоджено Сторонами.
12. Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання і діє
до 31 грудня 2025 року. Дія Меморандуму автоматично продовжується на
наступний п’ятирічний термін, якщо жодна зі Сторін не пізніше ніж за три
місяці до припинення дії Меморандуму письмово не повідомить іншу Сторону
про свій намір припинити його дію.
Сторони можуть достроково припинити дію цього Меморандуму у будьякий час, письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за три
місяці.

У разі припинення дії цього Меморандуму заходи, які було розпочато на
підставі Меморандуму і не завершено протягом строку його дії,
продовжуються і завершуються згідно з умовами, що були раніше погоджені
Сторонами, за винятком випадків, коли завершити ці заходи неможливо.
13.
Меморандум укладено у трьох автентичних примірниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін.
Реквізити та підписи Сторін
Міністерство освіти і науки України
01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10
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