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ёнАду)

та
Асоцiацiею <<УкраiЪська Асоцiацiя проектних органiзацiЬ>

м. Киiв

Харкiвський нацiональний автомобiльно-дорожнiй унiверситет( ХНАДУ), в особi
в. о. Ректора Холирева Сергiя Яковича та Асоцiацiя <УкраiЪська Асоцiацiя проектних
органiзацiй> в особi Президента Олiйника Вадима Юрiйовича, даrri Сторони, беручи до
уваги функцii та компетенцiI cTopiH, дiючи вiдповiдно до законодчlвства Украiни та cBoix
статутних цiлей i завдань, з огляд/ на зацiкавленiсть CTopiH у розвитку рiвноправного
Спiвробiтництва з питань реалiзацii проектiв булiвничтва, реконструкцii, капiтапьного та
пОточного реплонтiв об'ектiв iнфраструктури, зокрема автомобiльних дорiг, а також:

прагнучи лоброчесностi, професiонапiзму i iнновацiям у сферi проектування
дорожнього булiвничтва та покращення якостi робiт i посrryг у будiвництвi,

ДбаЮчи про пiдвищення якостi професiйних ocBiTHix посJIуг, ефективного
фОРмУвання компетентностi i професiйноiсвiдомостi та приведення практики навчання
вiдповiдно до потреб дорожньо - булiвельного ринку,

Сприяючи покращенню правовiй iнформованостi та науковiй дiяльностi в сферi
ДОРОжнього проектування, будiвництва та усвiдомлюючи, Iцо встановлення ефективного
СпiвРОбiтництва через механiзм постiйних i прозорих KoHTaKTiB та обмiну iнформацiею
вiдповiдае iHTepecaM CTopiH,

уклали цей Меморандум про наступне:

1. Головною метою даного Меморандуму е консолiдацiя творчого потенцiалу,
заIryчаючи до дiапоry Bcix, хто е експертами в cBoii гаIryзях та на думку яких можна
посилатися при проведеннi рiзного роду дослiджень, сприяння гармонiзацii та
реформуванню украiъського законодавства з використанням досвiду розвинених
демократичних краiъ та кращих мiжнародних практик щодо впровадження системи
органiзацii та виконання проектних, ремонтно-будiвельних робiт, з урахуванням
потенцiйних ризикiв, що потребують дета.гlьнiшого вивчення, опрацювання та мiнiмiзацii.

2. Сторони зЕUIвляють, що положення цього Меморандуму сJryжать основою
для: обмiну iнформацiею, обмiну досвiдом, спiвпрацi експертiв, органiзацii ceMiHapiB,
iнформацiйно-навчшlьних сесiй, тренiнгiв, конференцiй, та iнших форм дiловъго
спiвробiтництва, участi представникiв cTopiH у конференцiях, ceMiHapax та iнших заходах,
якi проводитимуться Сторонами, утворення робочих груп та забезпечення ix дiяльностi.

3. СторонИ сприяютЬ пiдвищенню ефективностi використаIrня iнвестицiй, що
спрямовуЮться на реалiзацiю проектiв дорожнього господарства, розробленню заходiв,
спрямованих на покраrцення якостi у проектуваннi' будiвництвi об'ектiв iнфраструкцри,
зокрема автомобiльних дорiг, забезпечення прозоростi та вiдкритостi iнформацiТ проiх
виконання.

4. Сторони надаватимуть взаемну допомоry та пiдтримку щодо спiвпрацi з
державними органами, мiжнародними органiзацiями, у тому числi мiжнародними
фiнансовими органiзацiями, представництвами мiжнародних органiзацiй в YKpaiHi,
неурядовими мiжнародними та всеукраiнськими органiзацiями, громадськими
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об'еднаннями (спiлками), асоцiацiями, засобами масовоi iнформацii, мiжнародними
партнерЕll\,rи тощо.

5. Сторони будують взаемовiдносини на умовах piBHocTi, чесного партнерства
та зtжисту iHTepeciB кожноi iз CTopiH, узгоджуючи своi позицiТ шляхом переговорiв та
консультацiй.

6. Сторони, за погодженням, рекJIамують одна одry в засобах масовоi
iнформацii, розмiщують логотипи, контактну iнформацiю, короткий опис дiя.тьностi та
iнформацiю про заходи на cBoii web-pecypcax, Facebook-cTopiHкax, тощо.

7. Сторони погодилися, що з метою реапiзацiТ спiльних проектiв вони
визначать контактних осiб (уповноважених представникiв), контакти яких булуть
повiдомленi Сторонам шляхом листування впродовж 14 днiв з дня пiдписання цього
Меморандуму.

8. Сторони, за необхiднiстю, створюють спiльнi робочi групи для виконання
окремих робiт, розроблення пропозицiй щодо спiльноi дiяльностi, делеryють cBoix
представникiв для участi в заходах, якi сторони ведуть самостiйно.

9. Сторони дiйшли згоди, що надапi сфера застосування цього Меморандуму
може бути переглянута шляхом письмового iнформування CTopiH. У разi HMBHocTi
попередньоi письмовоТ згоди Bcix CTopiH текст цього Меморандуму або будь-яка його
частина можуть бути переглянутi, змiненi чи доповненi Сторонами. Зазначенi змiни та
доповнення, у разi ix взаемного погодження, набуватимуть чинностi з визначеноi
Сторонами дати.

10. Буль-якi спiрнi питання чи розбiжностi щодо тлумаченЕя або застосування
положень цього Меморандуму вирiшуватимуться Сторонами шляхом проведення
взаемних консультацiй.

l1. Щей Меморандум укладений на невизначений строк та набувае чинностi з

дня його пiдписання Сторонами.

12. Текст Меморандуму скJIадеЕий в двох примiрниках украiЪською мовою.
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