
1 

ДОГОВІР 
про надання додаткових платних освітніх послуг  

між закладом вищої освіти  

та фізичною (юридичною) 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  

Особа, вказана в рахунку як замовник (та одержувач) освітньої послуги (далі – 

Замовник та/або Одержувач), з іншої сторони (далі – сторони) 
                                           

уклали цей договір про таке. 

І. Загальні питання 

1. Предметом договору є надання додаткової платної освітньої послуги. 

1.2. Заклад бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити надання 

одержувачу додаткової платної освітньої послуги, а саме: Послуги з довузівської підготовки 

(курси довузівської підготовки для вступу на магістерські програми) з 11 січня 2021 р. до 30 

червня 2021 р. 

 

ІІ. Обов’язки та права сторін 

2. Заклад зобов’язаний: 

2.1. Надати одержувачу послуги згідно з п.1, 1.2. цього договору. 

2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до 

законодавства.  

2.3. Видати одержувачу сертифікат внутрішнього зразка закладу про прослуханий курс лекцій 

після закінчення навчання та за умови виконання навчальної програми з предмету у повному 

обсязі. 

2.4. Інформувати одержувача про правила та вимоги щодо організації надання послуг, їх якості 

та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання та отримання таких послуг. 

3. Заклад має право вимагати від замовника своєчасно вносити плату за додаткову платну 

освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором, та відмовитись від 

надання освітньої послуги у разі невиконання Замовником його обов’язків або якщо поведінка 

Замовника перешкоджає Закладу належним чином виконувати обов’язки за цим Договором, а 

іншим одержувачам освітньої послуги її одержувати. 

4. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за надання додаткової платної освітньої 

послуги в розмірах, у терміни та в порядку, встановлені цим договором.  

5. Одержувач зобов’язаний: 

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). 

5.2. Виконувати навчальну програму та досягати визначених програмою результатів навчання. 

5.3. Виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, 

виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені законодавством. 

5.4. Дбайливо ставитися до майна Закладу. 

6. Одержувач також має права, визначені законом та внутрішніми документами Закладу. 

ІІІ. Оплата надання додаткової платної освітньої послуги та порядок розрахунків 

7. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній 

валюті. 

8. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання визначається у рахунку. 

9. Заклад виставляє Замовнику рахунок, відповідно до якого Замовник вносить плату у 

безготівковій формі. 
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10. Якщо Замовник і Одержувач є однією і тією ж особою, в рахунку він вказується як 

Замовник. 

11. Замовник вносить плату одноразово не пізніше ніж до 5 лютого 2021 р. або дворазовим 

платежем до 5 березня 2021 р., якщо Замовник повідомляє про потребу у відтермінуванні 

оплати. 

12. Замовник зобов'язаний при здійсненні оплати вказати усі необхідні деталі для 

ідентифікації платежу як оплати згідно цього Договору: прізвище, ім'я, по-батькові, РНОКПП 

Одержувача, за навчання якого здійснюється оплата, період, за який здійснюється 

оплата. Платежі, здійснені без дотримання вимог цього пункту не вважатимуться належно 

здійсненою оплатою.  

13. Датою здійснення оплати вважається дата зарахування коштів на відповідний спеціальний 

реєстраційний рахунок Закладу. 

14. У разі дострокового припинення (розірвання) цього договору не з вини Закладу кошти, що 

були внесені Замовником як плата за надання додаткової платної освітньої послуги, не 

повертаються, а залишаються у Закладу для виконання його статутних цілей. 

ІV. Відповідальність сторін 

15. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених договором, 

сторони несуть відповідальність відповідно до закону. 

16. 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.  

17. У випадку не дотримання замовником розмірів та/або термінів, та/або порядку оплати за 

надання платної освітньої послуги на суми, що повинні бути сплачені, нараховується пеня за 

кожний день затримки оплати у розмірі 10 відсотків від суми, яка має бути сплачена. 

V. Строк дії договору, порядок внесення змін, умови припинення та інші умови 

18. Договір вважається виконаним належним чином, а Сторони такими, що у повному обсязі 

виконали свої зобов’язання, якщо Замовник оплатив рахунок, та якщо протягом 3-х робочих 

днів з дня закінчення терміну надання освітньої послуги жодною із Сторін не було подано 

іншій Стороні письмових зауважень або заперечень щодо цього. 

19. Оплата Замовником рахунку, що виставлений Закладом відповідно до умов цього 

договору, означає ознайомлення Замовника з умовами цього договору та прийняття 

Замовником його умов. 

19.1 Договір вважається укладеним з моменту отримання на рахунок Закладу оплачених 

коштів. 

20. Цей договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання 

сторонами своїх зобов’язань. 

21. Місцезнаходження та реквізити сторін визначаються у рахунку, що виставляється 

Закладом. 

22. Зміни до договору вносяться за згодою сторін шляхом підписання додатків, які є його 

невід’ємною частиною. 

23. 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; 

7) Закладом в односторонньому порядку у випадку порушення замовником зобов’язань за цим 

договором. 


