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ДОГОВІР № Д ______ 
про надання додаткових платних освітніх послуг  

між закладом вищої освіти  
та фізичною особою 

 
Заклад вищої освіти «Український католицький університет» (приватної форми власності) в особі           
ректора о. Богуслава Антоні Праха, що діє на підставі Статуту (далі – заклад), з однієї сторони та                 
замовник освітньої послуги  ______________________________________________________________  
                                                                                                                                 (прізвище, ім’я та по батькові) 
(далі – замовник), з іншої сторони для слухача (одержувача додаткової платної освітньої послуги)  
__________________________________________________________ (далі – одержувач), (далі – сторони) 
                                           (прізвище, ім’я та по батькові) 
уклали договір про нижченаведене. 

І. Загальні питання 
1.1. Предметом договору є надання додаткової платної освітньої послуги. Заклад бере на себе             
зобов’язання за рахунок коштів замовника здійснити надання одержувачу додаткової платної          
освітньої послуги, а саме - довузівської підготовки (далі - Послуга). 
1.2. Цей договір є публічним та розроблений відповідно до вимог Цивільного кодексу України,             
Закону України «Про освіту», Закону України “Про вищу освіту”. Заклад бере на себе обов’язок              
надати Послугу кожному, хто до нього звернеться. 
1.3. Умови цього Договору є однаковими для всіх осіб. Факт переказу коштів Замовником            
засвідчує повне і беззастережне прийняття умов цього договору, а також свідчить, що він розуміє              
значення своїх дій, всі умови договору йому зрозумілі, він не перебуває під впливом помилки,              
обману, насильства, погрози, і т. п. Вартість Послуги Закладу вважається оплаченою, якщо            
платіжною системою надана інформація про списання коштів у сумі 100% вартості Послуги Закладу з              
рахунку Замовника. 
1.4. Договір вважається виконаним належним чином, а Сторони такими, що у повному обсязі             
виконали свої зобов’язання, якщо Замовник оплатив вартість Послуги, та якщо протягом 3-х робочих             
днів з дня завершення надання Послуги жодною із Сторін не було подано іншій Стороні письмових               
зауважень або заперечень щодо цього. 
 

ІІ. Обов’язки та права сторін 
2.1. Заклад зобов’язаний: 

2.1.1. Надати одержувачу Послугу згідно з п. 1.1. договору; 
2.1.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до         
законодавства. 
2.1.3. Інформувати одержувача про правила та вимоги щодо організації надання Послуги, їх            
якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання Послуги. 

2.2. Заклад має право вимагати від замовника своєчасно внести плату за Послугу в розмірах та в                
порядку, встановлених цим договором. 
2.3. Замовник зобов’язаний своєчасно внести плату за надання Послуги в розмірах, у терміни та в               
порядку, встановлені цим договором.  
2.4. Замовник має право направляти закладу письмові запити стосовно перерахунків, пов’язаних з            
виконанням цього договору 
2.5. Одержувач зобов’язаний: 

2.5.1. Дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього        
розпорядку та кодексу академічної доброчесності закладу (що включає документи: Про візію           
та місію Українського католицького університету, Пам’ятка про цінності та ідентичність          
Українського католицького університету, Положення про духовну, громадянську й        
академічну свободу в Українському католицькому університеті, Етос Українського        
католицького університету, Положення про освітній процес, інші положення, які діють в           
УКУ). 
2.5.2. Виконувати навчальну програму та досягати визначених програмою результатів         
навчання. 
2.5.3. Виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності,           
виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені законодавством. 
2.5.4. Дбайливо ставитися до майна закладу. 



2 

2.6. Одержувач має права, визначені законом та внутрішніми документами закладу. 

ІІІ. Оплата за надання Послуги та порядок розрахунків 
3.1. Загальна вартість Послуги за весь строк навчання вказується у рахунку-акті. 
3.2. Оплата Послуги здійснюється Замовником виключно в гривні. Замовник здійснює оплату в            
безготівковій формі одноразовим платежем до 30-го жовтня поточного року на підставі отриманого            
від Закладу рахунку-акту. Замовник зобов'язаний при здійсненні оплати забезпечити заклад усіма           
необхідними деталями для ідентифікації платежу як оплати: Прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП           
слухача, за навчання якого здійснюється оплата, період, за який здійснюється оплата. Платежі,           
здійснені без дотримання вимог цього пункту не вважатимуться належно здійсненою оплатою. Датою           
здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на відповідний спеціальний реєстраційний          
рахунок закладу. 
3.3. У разі дострокового припинення (розірвання) цього договору кошти, що були внесені            
замовником як плата за надання Послуги, повертаються йому протягом п’яти банківських днів з дати              
письмового звернення замовника з вказанням банківських реквізитів та рахунку для повернення           
коштів у розмірі, пропорційному невикористаним середньомісячним витратам закладу на навчання         
здобувача на дату розірвання цього договору (середньомісячні витрати визначаються як вартість          
освітньої послуги за відповідний семестр / період навчання, поділена на кількість місяців в семестрі /               
періоді навчання). 
3.4. У разі відрахування здобувача до закінчення певного місяця, під час повернення коштів витрати              
закладу за цей місяць враховуються як за повний місяць. 
3.5. У випадку здійснення своєчасної оплати та відсутності письмового звернення від замовника про             
повернення коштів у зв'язку з достроковим припиненням (розірванням) цього договору за перший           
семестр у термін до 30 грудня відповідного року і за другий семестр у термін до 30 червня                 
відповідного року Послуга вважається наданою в повному обсязі за семестр/ період навчання, за який              
була здійснена оплата. 
3.6. Датою надходження звернення є дата реєстрації його у підрозділі загального діловодства закладу. 

ІV. Відповідальність сторін 
4.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених договором, сторони           
несуть відповідальність відповідно до закону. 
4.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за договором, якщо           
порушення стали наслідком непереборних обставин. При цьому строк дії договору може бути            
продовжено на час дії таких обставин та їх наслідків.  
4.3. У випадку не дотримання замовником (закладом) розмірів та/або термінів, та/або порядку оплати             
за надання Послуги (повернення коштів) на суми, що повинні бути сплачені (підлягають            
поверненню), нараховується пеня за кожний день затримки оплати (повернення) у розмірі 0,1            
відсотка від суми, яка має бути сплачена (повернута). 

V. Строк дії договору, порядок внесення змін, умови припинення та інші умови 
5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом усього періоду              
навчання або до дня повного виконання сторонами зобов’язань за договором. 
5.2. Зміни до договору вносяться за згодою сторін шляхом підписання додатків, які є його             
невід’ємною частиною. 
5.3. Договір припиняється (розривається): 

1) у разі завершення виконання сторонами своїх зобов’язань; 
2) за згодою сторін; 
3) у разі неможливості виконання сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям           
нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором, і незгоди будь-якої із           
сторін внести зміни до договору; 
4) у разі ліквідації закладу, якщо не визначений правонаступник; 
5) у разі відрахування одержувача; 
6) за рішенням суду в разі порушення або невиконання однією із сторін умов договору. 

5.4. Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу,            
один з яких надається замовнику, а другий зберігається у закладі. 
 

VI. Реквізити сторін 
6.1. Відомості про заклад: 

повне найменування: Заклад вищої освіти «Український католицький університет»  
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місцезнаходження: вул. Іл. Свєнціцького 17, м. Львів, 79011, Україна 
код згідно з ЄДРПОУ: 26205857 
засоби зв’язку: 
- номери телефонів (032) 240-99-49, 068 708 10 84, 240-99-40 (внутр. 3657); 
- адреса електронної пошти:  kursy@ucu.edu.ua; 
прізвище, ім’я та по батькові ректора: Прах Богуслав Антоні 
поточний рахунок: UA903253650000002600801703520 
код банку: ПАТ „Кредобанк” м.Львова , МФО 325365 
 

 
6.2. Відомості про замовника: 

прізвище, ім’я та по батькові  

серія (за наявності), номер паспорта громадянина України, ким i коли виданий  

  

місце проживання (реєстрації)   

  

реєстраційний номер облікової картки платника податків  

номер телефону                                                                       адреса електронної пошти 

 
3. Відомості про одержувача: 

прізвище, ім’я та по батькові  
 

Заклад Замовник 
  
________________ 

 (підпис) 
о.Богуслав Антоні Прах 

(ім’я, прізвище) 

________________ 
 (підпис) 

____________________________________ 
(ім’я, прізвище) 

 
МП (за наявності) 

 
 

 Одержувач 
  

 ________________ 
 (підпис) 

____________________________________ 
(ім’я, прізвище) 

 
 


