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Національний університет біоресурсів і природокористування України 
(іменоване в подальшому -  НУБіП України), в особі ректора Ніколаєнка Станіслава 
Миколайовича, що діє на підставі Статуту та Державне агентство розвитку туризму, в 
особі Голови М ар’яни Олеськів, яка діє відповідно до Положення про Державне 
агентство розвитку туризму України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 24 грудня 2019 року № 1162 (іменоване в подальшому -  ДАРТ), разом 
іменуються як СТОРОНИ, висловлюючи взаємну зацікавленість уклавши цей 
Меморандум про співпрацю (співробітництво) і домовилися про таке:

1. Мета та предмет Меморандуму
1.1. Метою підписання Меморандуму є об’єднання зусиль Сторін, спрямованих 

на реалізацію державної політики у сфері туризму та курортів й залучення нових 
кадрів.

1.2. Предметом цього Меморандуму є співпраця (співробітництво) Сторін, 
спрямована на набуття студентами НУБіП практичного досвіду роботи на державній 
службі та залучення нових кадрів у сферу туризму та курортів в рамках п. З Положення 
про Державне агентство розвитку туризму України, затверджене постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1162.

2. Напрями співробітництва Сторін
2.1. Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають такі напрями 

співробітництва:
1) організація спільних заходів;
2) сприяння у формуванні та підтримці позитивного іміджу ДАРТ;
3) запровадження ефективних механізмів співпраці в частині розвитку 

професійної компетентності;
4) сприяння спільним діям щодо формування та розвитку знань, умінь, навичок, 

способів мислення, поглядів, цінностей та підвищення компетентності учасників 
спільних заходів, для забезпечення конкурентоспроможності на ринку праці;

5) поширення інформації про наявні кадрові можливості з метою розвитку і 
самореалізації та проведення відповідних інформаційних кампаній.

3. Основні принципи співробітництва Сторін
3.1. У рамках цього Меморандуму Сторони прагнутимуть будувати свої 

відносини на підставі рівності, партнерства та захисту прав і інтересів кожної із 
Сторін.

Співробітництво здійснюється на основі наступних принципів:
- законності;
- рівноправності;
- взаємної вигоди;
- взаємодопомоги;
- взаємних інтересів;
- оперативності;
- дотримання суспільних інтересів;
- раціональності.
3.2. Сторони використовують можливості і засоби, при виконанні покладених 

завдань, у межах своїх компетенцій та повноважень.



3.3. Цей Меморандум не передбачає фінансових зобов’язань між Сторонами.

4. Організація співпраці
4.1. З метою реалізації цього Меморандуму, Сторони в межах наявних ресурсів 

та з урахуванням діючих повноважень:
4.1.1. Проводять спільні комунікативні заходи (робочі зустрічі, наради, круглі 

столи, відео-конференції тощо) для обговорення питань, пов’язаних із реалізацією 
мети цього Меморандуму;

4.2.2. Вживають спільних дій, спрямованих на інформування про діяльність 
Сторін у рамках Меморандуму;

4.3.3. Здійснюють, в межах законодавства, будь-які інші форми співробітництва 
для реалізації мети Меморандуму.

4.2. Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є 
конфіденційними, окрім випадків передбачених законодавством України, в тому числі 
Законом України «Про доступ до публічної інформації», та можуть надаватися 
зацікавленим третім особам у разі такої необхідності.

4.3. Меморандум є підставою для здійснення планів спільних дій.

5. Прикінцеві положення
5.1. Меморандум набирає чинності з дати його підписання всіма Сторонами та 

діє до 31.12.2025 р.
5.2. Меморандум може бути припинений за ініціативою однієї із Сторін у разі 

направлення письмового повідомлення за 1 (один) місяць до запланованої дати 
розірвання.

5.3. Цей Меморандум не є попереднім договором у розумінні статті 635 
Цивільного кодексу України і статті 182 Господарського кодексу України та не 
покладає на Сторони юридичних і фінансових зобов’язань.

5.4. Усі форми співробітництва та взаємодії Сторін, обумовлені цим 
Меморандумом, повинні здійснюватися відповідно до законодавства України.

5.5. Всі суперечки щодо тлумачення і застосування положень цього 
Меморандуму вирішуються між Сторонами шляхом переговорів.

5.6. Припинення дії цього Меморандуму не впливає на виконання і строки 
заходів, узгоджених у відповідності з його положенням та незакінчених на момент 
припинення його дії.

5.7. Меморандум укладений у двох примірниках на (2) двох сторінках, які мають 
однакову юридичну силу.

6. Адреси сторін

Національний університет біоресурсів Державне агентство розвитку туризму
і природокористування України України
03041. м. Київ 01001, м. Київ, вул. Прорізна, будинок

'^орони, 15 .------2


