
Додаток І до иаказу J///(~~д (j)I/ tJJ'' 1' 7-
ДОГОВІР № __ 

про надання освітніх послуг 

від<< __ » ________ _ 

Націо11аJ1ь1111іі тех11іч1111іі у11іверс11тет Украї1111 <<К11ївсь1ruіі 11олітех11і•11111іі і11сп11)'Т імені Ігоря Сікорського» 
дерJ1сав11а фop.tfa влас11ості, 11ідпорядhj'вmтя: J\Іі11істерству оспіт11 і 1iayкi1 Украї1111 

року 

вособі __________ -;----------:------:--------------------------------
(посада. прізвище, ім 'я, по бать~..·ові декаиа фщ.·ультетуІдиректора і11ст11111ут)~ 

ЯКІ Ііі діє на 11ідставі Доручення ректора № від'-------~ (далі в11конавсuь) та 

(прізвище, ім'я. 110 бать~..·ові фізи•11ю1· особи або повие 1ш1l\Іе11ува1111я юридичиоі" особи, в особі директора (П/Б директора) та иазва до~..у.\Іеи;па, 
що встаиовлює правоздатиість юридичиої особи, яка замовляє освітию послугу) 

(далі - замовнвк) дЛЯ ------------:-----------------------------------
(прізвище. і.\І 'я, 110 батькові фізичиої особи) 

(далі - одержувач), разом іменовані Сторон11. а кожна окремо - Сторона, уклшш uen договір про такс: 

ПРЕДІ\ІЕТ ДОГОВОРУ 
1. Предметом договору с 1~алш111я освіn1ьої nослуп1. 
в 11конавеuь бере на себе зобов'яза1111я за рах,·1юк коштів замовннка "Jдіnсн11т111ш1~ан11я одержувачу освіт11ьої nослуг11. а саме: 

освітня послуга 

форма навчання 

місце та строк нада1111я освітш.ої 
(ІОСЛуГІІ 

стуr1і111. вищої освітн 

назва сnсuіаль1юсті 

обскr и..1а•tа.1ьноrо НО81.1ІП3ЖСКН.. Uоб)·аача DJСШОЇ ОСІІПt І 

кре.~ит2.< Єr.роn.:Гtе•кої iqic:.:urrнoї 1')13Нсфсрко-

І<;\kОПИ•І•ІІ3.1•ІІОЇ СІІСТСШІ 

ОБОВ'ЯЗКІІ ТА ПРАВА ВІІКОІІАВЦЯ 

2. Виконавець зобов'язаний: 
І) надати одержувачу освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені державні стандарти 

надання освітньої послуги); 

2) забезпеч11ти дотримання прав замовника та одержувача; 
3) видат11 одержувачу документ про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка (якщо відповідно до законодавства за 

освітньою (науковою) програмою передбачено видаLІУ такого документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в 

обсязі, необхідному для -щобуrтя певного ступеня вищої освіти; 
4) інформувати одержувача про правила та вимопt шодо організщії надшшя освітньої послуг11, її якості та змісту, про його права 

і обов'язки під час надання та отримання зазначеної послуги. 

З. Виконаве11ь мас право: 
З. І. вимагати від замовника свосt~ас1ю в1юсип1 плату за освітню послугу в розмірах та в порядку. встановлених цим договором; 
3.2. відрахувати одержувача за невиконання або неналежне виконання вимог законодавства України та умов цього договору, в 

тому числі в разі несвосчасного внесення плати за освітню послу1-у. 
ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА 

4. Замовник зобов'язаю1й свосчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором. 
5. Замовник має право вимагати від виконавця: 
І) надання освітньої 1юслуги одержувачу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені державні стандарти 

надання освітньої послуги); 
2) забезпечення дотримання своїх прав, а також прав одержувача; 
З) видачі одержувачу документа про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка (якщо відповідно до законодавства за 

освітньою (науковою) програмою передбачено видаt1у такого документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в 

обсязі, необхідному для здобуrтя певного ступеня вищої освіти; 
4) інформування одержувача про правила та в11~10111 щодо ор1·анізації надання освітньої послуги, її якості та змісту. про його 

права і обов'язк11 під час 1шдш111я та отримання зазначеної 11ослуп1. 

ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ОДЕРЖУВАЧА ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ 
6. Одержувач зобов'язаний дотримуватися обов'язків. передбачених статтею 63 Закону Україин «Про вищу освіту», виконувати 

інші вимоги зшюнодавства Україин. Статуту Університету. Положення про організацію освітнього процесу в Університеті, Правил 
внутрішнього розпорядку Університету. Кодексу •~есті Університету та інших нормативних аІ\-rів КПІ ім. Ігоря Сікорського. 

7. Одержуваt1 мас права, передбачені статтею 62 Закону Україин «Про вишу освіту». 

ПЛАТА ЗА НАДАІІІІЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
8. Розмір nлати за надшшя освіпн.ої послуги встановлюєrься в національній валюті, при цьому ю1конавеuь має право змінювати 

розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і 11е біm.ше як 11<1 офі11ій1ю визначений рівень інфляції за попередній календарний 
рік з обов'язковим інформуванняІ\1 про 11с замовншш. 

9. Загалиш nартісп. освітньої послуги за весь строк 11авчшшя стшююпь (без урахування інфляції): 

(сума цифралш і словаш1) 

Вартість першого року навчання ( ІО місяців) складає грн. ___________________ гривень. 
(су.ма цифрами і словалт) 



Вартість освітньої послуги за кожен наступний рік навчання складасться із вартості попереднього року навчання, збільшеної на 
рівень інфляuії за попередній календарний рік. 

1 О. Замовник вносить плату безготівково (щороку, щосе.местрово. щомісяця) не 
пізніше 1 О днів з початку чергового обумовленого терміну оплат11, крім першого внеску, який вноситься 11е пізніше І О вересня першого 
року отримання освітньої послуги. 

Оплата освітніх послуг вважасться здійсненою належним чином у де111, фактичного зарахування коштів на потоt1ний рахунок 

виконавuя. 

10.1. Кожний навчальний рік складасться з двох семестрів. Для фінансових розрахунків осінній семестр ( _ місяuів) починасться 
закінчусться вес11яш1й ( _ місяців) починасться і закінчується 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОІІАІІІІЯ АБО ІІЕІІАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 
11. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за ц11м договором сторони несуть відповідальність згідно із законом та 

uим договором. 

12. За несвоєчасну оплату освітніх послуг замовник сплачує nиконавuю 11еню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від 
несплаченої суми за кожний день прострочення. 

13. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення в11ко1швцем договірних зобов'язань або з ініuіативи 
замовника, у разі відрахування одержувача освітньої послуги (крім випадків, кол11 одержувач відрахований у зв'язку з невиконанням 
обов'язків, визначених статтею 63 Закону України «Про вищу освіту») кошти, що були внесені замовнико:--1 як плата за надання освітньої 
послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання договору. 

14. У разі дострокового розірвання договору у зв'язку з поруше1111ям замовш1ко:\1 договір1111х зобов'язань або невиконанням 
одержувачем обов'язків, визначених статтею 63 Закону України «Про вищу освіту». конпи. що були внесені замовником, залишаються у 
виконавця та використовуються для вико1ш1111я його статутних завдаю,. 

РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

15. Договір розривасться: 
І) за згодою сторін; 
2) у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов'язань у зв'язку з прий11ятт·яl\1 11орматив110-правов11х аk.їів, що 

змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору; 
3) у разі ліквідаuії юридичної особи - замовника або вико11ав11я, якщо не визначений правонаступник; 
4) у разі відрахування з навчального закладу одержувача згідно із законодавством; 
5) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов договору. 
16. Дія договору тимчасово пришшясться у разі надання одержувачу освітю,ої послуп1 акаде:-.1ічної відпустки відповідно до 

законодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни до договору. 
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

17. Усі спори, що виникають з цього договору або пов'язані з ним, вирішуються шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди 
- в судовому порядку. 

ІНШІ УМОВИ 

18. Договір набуває чишюсті з моменту його підписання Сторонами. 
19. Договір складасться у 4-х примірниках, які мають однакову юридичну силу. 
20. Внесення змін та доповнень до щ.ого договору допускасться виключно шляхом укладення додаткової угоди в письмовій 

формі за підписами Сторін. 
І\ІІСЦЕЗНАХОДЖЕІІІІЯ ТА РЕКВІЗІІТІІ СТОРІН: 
ВИКОІ ІАВЕЦЬ (ФАКУ ЛЬ ТЕТ/11-ІСТІ ПУТ) 

Наііме1t)'в1ш11я, адреса, телефон Рскnіз11п1 

Наніо11аль1111й тех11ічш1й у11іверс1ІТІ.'Т Украї1111 
«К11ївсью1іі політехні 111шй і11ст1пуr 

імені Ігоря Сікорського» 

Факультс...vr/і11ст1П)'Т 

пр-т. Перемог11, 37м. Київ, 03056 
тел.: 

ЗАІ\ІОВІІІІК 

Наі1мс11ува1111я (ПІБ), паспорт, ІПІІ, телефон Рекnіз11т11 (для юр11д11 111тх осіб)/Адреса для фіз11•11111х осіб 

Для фіЗІІ'ІІІІІХ осіб: 
ПІБ 

Паспорт серія No 
Для фіз11•11тх осіб: 

Кол1t і юtм в1ща1111іі Адреса: 

/ПН: 

Ітt>п. 

З дoronoDoм ознайомле1111й (а) ОДЕРЖУВАЧ 

ПІБ, адреса, телефо11, пас1юрт, ІПІІ (ідс11т11фіканіn1111n код) 

Прізвище, ім'я та по 

батькові 

Паспорт серія ~о Ів11да1111n: 

/ПН ~л.: 

Адреса 

. Пр11мпка. Стаття 63. Обов яж11 ос1б, яю 1щочаrоться у в11щ11х 11аочаль~111х закладах 
І. Особи, які навчаються у в11щ11х 11ав•1аль1111х закладах, зобоР'язані: 

ПідПІІСІІ 

Декан факультету/ 

Д11реЮ'Ор інст1пуrу 

Бухгалтер 

ПідПІІС 

ПідПІІС 

І) дотр1~муват11ся в11мог законодавств~, ста1?'ТУ та прав11л внутрішнього розпорядку вищого 11аР•1альtюго закладу; ~ 
2) 1нtконувап1 в11мог11 з о~орон~t лраш. тех111ю1 безпек11, в11роб1111•сої санітарії. прот11пожеж1юї безпеюt, передба•1е11і від110відн1~м11 праnилам 11 та іІІструкціям11 ; 

3) в11ко11уватн ВІІМОГІІ ОСВІТІ/ЬОІ (ІІ<І)'КОРОЇ) програм11. 
~ 


