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1. Прqдм,ет 49горорч

а саме:

TepMiH
Еавчашш

i.2. Разом сума договору стапOв птъ Jй)

_ Строк Еавчаýпя вЕзначаеться
у зв'язку iз закiнченЕrlм ýавчаIЕIя.

аь
см,п.4,2, цъого договору}.

датою зарах}ъаЕЕrt Замовrrика та датс)ю йоl,о вфахуеаIrЕя

Гlочаток ýавчанюI - у Mipy комплекгацii груп.
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ЗаИОВlТЛКу ЕавчальЕу цосJт)ту Fiдповiдно до ш. 1 догOвору_.

,*oooiui";;:.-'"'*' ДОТРИМfirЕЯ ПРаВ у"асплцсiв ýавча,,ъЕого цроцесу Bi;ryroBi;${o до
2.3. Як результат надаIшrI лосJг}т, видати Замоввику дакрJетrг, що Засвiд_.rуg факт,ПРОХОДКе-ЕШI fiаВrИЕНя (посвiдчекпя, .*цоцr"о,БЙоЙ*l ' ЩО ЗаСВiД-ЧУg

2.4.IнформуватЕ Замовнцка про щравила та в!Iмоги щодо орrанiзацii ýадаrrня навчальноi
ж:r.:, 

iT якостi та змiсry, шро црава i обов'язки *ropi, й ";J;ы ;Б;;; таких
?,5, У разi достроковою приIIиЕеЕЕ,I дii договору У зв'язку з Еенадаццям Замовпику навqалыrоiЖЖ;Жfrff" tаСТИЕУ КОПrГiВ, що були;;;";Ъ*;"r*;;,;;;;ередrя 

IIJI.LTa заЕ*даЕfiя
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ОТРИМЕtIIУ ЕавчальЕу IIосJrугу вi,lшlовi.що до рахупку_фактури} строки; вgтаffовлепi щlrл договорм.
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4.2, Загальна д,lговлрilа- BapTlcTb навча.lъноТ пос;Dт!{ стаЕOвить Ja Р грý,

6. Прgпиrr*цнд,дqговорy

6, i, Щя договору IIриIIиЕliеться:
- за згодою cTo;liH;
- ,iкltre tsиконанЕя стороною договор,y cBol_x зобов'язаýь е нейож:тивим

нормативЕO*правових aKTiB, що змЬилтi yldoвi{} ýстаýовленi договором щодо
бу_чь-яка зi cTopiH не погоjд}кусть9я яа вgесеIfiiя змiн до договору;

- у разi лiквiдацii юридт"Ifiоi особи Замовника або Виконавця, якIцо Ее
особа, що с i]paвoнacтyItниttoM лiквцованоi cTopclHlt:

_ за рiurеtтяям суду в разi систематIФшогФ Еоруýеная або невикоЕаilня умов догоВору,

7.1'Стopоýа-м8узгoшt(сli-n-.,J;ffiuoujun,нaвчaльнiшýсJIyгизгiдноз
цим дсговорсм. /

господарсъкi зобов'язання, що
3 cTaTTi 63i i]пвiльногo колексу
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Украни i ;дiкэть да <2>l ,/l/ Zфр.

у з,в'язку з пркйнятr,яп,t

навчаrьиоi rrсrслугио i

визЕаче,fiа юришчirа

((Bик$нАвЕтть>

Адреса; 40000 м.Суми, вул. ШиrшкарЬсъка,9
аы. аW""2:lьж,?2-1М2

5400

>>, м.Сулrtи,

N9 25784966

€АмоВнИк}>

fuJДец.tl
Алреса Цша

Код

мФО бавка

П.П; Кiдiменко


