
ДОГОВІР №___ 

про надання освітніх послуг 
 
 м. Київ         «______»___________201_____р. 

 

Національний  університет харчових технологій (НУХТ)  в особі ректора Шевченка 

О.Ю., який  діє на підставі Статуту, далі – Виконавець, фізична  особа 

_____________________________________________________________,  далі – Замовник,                                                                  
(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи –  законного представника Слухача ) 
та фізична особа _______________________________________________________________, 

далі – Слухач,   
                                           (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 

далі – сторони, уклали цей договір про наступне:   

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів  Замовника  надати 

освітню послугу, а саме:  підготовку до фахового вступного випробування за спеціальністю  

«___________________________________________________________________________» на 

Підготовчому відділенні Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності 

університету в період «___»________20__ р. по  «__» __________  20__ р. 
 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ  
2.1. Організувати курси з підготовки до  фахового вступного випробування за 

спеціальністю 

«___________________________________________________________________________».  

2.2. Надати Слухачу освітню послугу відповідно до програми підготовки до фахового 

вступного випробування зі спеціальності  

«___________________________________________________________________________» 
2.3. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до 

законодавства.  
2.4. Інформувати Замовника / Слухача про правила та вимоги щодо організації надання 

освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та 
отримання таких послуг та Правила внутрішнього розпорядку  університету. 

2.5. Проводити контрольні заходи протягом всього терміну навчання згідно з 
навчальними планами та пробне вступне фахове випробування. 

2.6.  У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого 
припинення) у зв'язку з ненаданням Слухачу освітньої послуги - повернути частину коштів, 
що були внесені  як попередня плата за надання освітньої послуги.  

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА  
3.1. Своєчасно вносити плату за  освітню послугу в розмірах та у строки, що 

встановлені цим договором. 

4. ОБОВ'ЯЗКИ  СЛУХАЧА 

4.1. У повному обсязі виконувати навчальний план. 

 

5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК  

РОЗРАХУНКІВ 

5.1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може 

змінюватись.  

5.2. Загальна вартість освітньої послуги за  весь період навчання Слухача становить 

_______________________________________ гривень без ПДВ.  

5.3. Замовник перераховує кошти на розрахунковий рахунок Виконавця у вигляді 

попередньої оплати  до «___»_________________20__р. 



6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ  

АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ  

6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони 

несуть відповідальність згідно з  чинним законодавством.  

6.2. При несвоєчасному внесенні плати за навчання  надання освітньої послуги 

припиняється, Слухач до навчальних занять не допускається. 

 

7. ПРИПИНЕННЯ  ДОГОВОРУ  

7.1. Дія договору припиняється:  

- за згодою сторін;  

- якщо виконання стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з 

прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо 

освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін до договору;  

- у разі несвоєчасного внесення плати за надання освітньої послуги;  

- за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.  

Юридичні адреси сторін: 

Виконавець  

НУХТ: 01601, Київ-33, вул. Володимирська, 68  

Код ЄДРПОУ 02070938 

UА958201720313201002201013768 

в  ДКСУ у м. Києві  

 

Ректор                                          О.Ю.Шевченко            

 

 

                                                                                                                                      

Замовник 

 ________________________________________ 

________________________________________ 
(домашня адреса) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

________________________________________ 

________________________________________ 
(дані паспорта) 

________________________________________ 
                (ідентифікаційний номер платника податку) 

 

ПІДПИС ________________________ 

 

 

Слухач 

_____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(ідентифікаційний номер платника податку) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

(дані паспорта) 

_____________________________________________________________________________ 
(поштова домашня адреса) 

Контактний телефон_________________________________________________________________________________________________ 

 

ПІДПИС  ____________________________ 

 Надаю згоду на підписання ______________________________ даного договору.   

       ( ПІБ Слухача)  

 _________________ / ______________/     (Згода надається у випадку недосягнення  

       (ПІБ , підпис законного представника)      Слухачем повноліття на час укладення договору)  

 


