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ДОгОВIР (Бl?ДЖ.).nЁSGSf]Чr ,ц.G_э, а8 zоДt р.

про ндд&ння навчальших послуг

Комунальне обласне пiдприемство CyrucbKoT обласноi рали ,,Навчально_виробничий центр"о
в особi директора Кiдiменко Петра Петровичц що дiе gа пiдставi Статуту, (далli _
Виконавець) та

tд к,OýчФйлкq чr{ lлд. l-tt тц rляrдlЁ л/ ,{

iм'я, по батьковi особи
елtлл

ноТ особи, Еазва докумеЕта, що встtlllовдюе

icTb такоi осаби)

1.1. Виконавець бере uа себе зобоi'язаЕнrt за рахуýок коlггiв Замовнrжа здiйспитп навчаннrI,

5/OiOOO-2 .flm-hлrо, п оцlrr-tr)r)jr?шлi

Разом сума стаЕовитъ .eлrc,l цrл Qt9.1л tл .sL}Ъ
.оо км (див.п.4.2. цъого договору).

1.3. Мiсце навчашuI .ý

,Ф-,/

Заrrtовника та датою його вiдраtуваIlшt

Початок ЕавчаЕIuI - у мЫ комплектацii груп.

2. Обовlязкц Впкопавця
2.1. Надати Замовrмку навчаJБЕу посJrуry 

"iдповйо до п. 1 договору.
2,2.ЗабеiПетмтИ дотримаЕЕя праВ учасникЪ ЕавчаJьного цроцесу вiдповiдво до

законодавства.

2.3. ЯК рвультаТ наданнЯ послуг, видатИ ЗамовникУ докумеЕт, що засвiдчуе факт
проходжеЕня ЕавчаннrI (посвiдчення).

2.4.Iнформрати Замовпика про правила та вимOги щодо органiзацii надання навчальноi
послуги, ii якостi та змiсту, про права i обов'язки cTopiH пiд час наденЕя та отриманшI тtких
посJIуг.

2.5. У РаЗi ДОстрокового припиненfiя дiТ договору .у зв'язку з неiiадаirпям Замовнику павча*ьноi
послуп{ 

- поверIIуп{ частиfiу коштiв, Що буrм BHeceHi Замовником, як попередня плата за наданЕя
навчальноi посJfуги.

3. _Qбов'язки Замовппка

да.ili - Заtuовник, а разом - сторони, уклаJIи цей договiр про таке:



4. Умовп та порядок Dозпахчrrкiв
4.1. Розмiр плати встановлюеться за весь строк Еqдш&UI ocBiTgboi

змirдоватись.
4.2. ЗаГа-тьна договiрпа вартiстъ ЕавчальЕоi поо.тrуги стtлновить Чбi.о1э грн. без

ПffВ (cT.l 97 .|.2 Податкового Кодексу Украiни).
4.3. ЗамовЕик вносить плату Еа пототIний рахунок Виконавця fiротягом 5 бапкiвськлrх днiв

пiсля ЕацаЁня Виконавцем акту надаЕих посJIуг та рахуfiку-факryри за надавi посдуги.
4.4. Виконавець е платником податку на прибугок на загальних пцставах.

Iндивiдуальний подажовий Ns 0336337 1 8 t 90;
Номер свiдоцтва IuIатника ПдЕ ЛЬ 25784966.

5. Вцповцал.}вiсть сторiп за вевпкопаппя або пепалежве впкопапня зобов'язапь
5.1. За невикоýаýня або Ееналежне викоfiаIIЕя зобовоязань за цим доrовором сторони несухь

вlдповiдальнiсть, передбачену чиЕIIЕм закоflодавством Украiни.
, 5.2. За несвЬечасне (неповне) проведенЕrI розрасункiв за наданi пOсJrупr Замовrrик -
сшIачуе Виконавцю пеЕю у розмiрi пе нижче подвiйgот облiковоi ставки нБу, яка дiе на момент
виIIикýенIUI заборгованостi, вiд Еесплачеfiоi суми наданих посJIуг за кожев деЕь црострочеЕого
шIатежу.

б. Прппиценпя договоDч

6.| . Пя договору прЕIIинrtсться:
- за згодою cTopiн;
- якщо викопання стороЕою доювору cBoix зобов'язаць е неможпшвим у зв'язку з прийняттям

Еормативно-IIравових aKTiB, що змiниrпr уi(ови, BcTarroB,IeEi договорм щодо навчшtьноi rrосrrупао i
буль-яка зi cTopiн яе trогоджуеться IIа вЕесеЕшI змiн до договору;

- у разi лiквiдацii юридичноi особи Заrrсовника або Виковавця, якщо ве визfiачеЕа юридшна
особа, що е прЕlвонаступпиком лiквiдовапоi сюроЕи;

- За РiШенвлrl суду в разi систематичного порушеншI або веЪиконанпя умов договору.

7; Додатковi чмо/и
7.1. Сторонами узгоджено розмiр договiрноТ цiни на ваданi навчальнi послуги згiдно з

ЦИМ договором.
7.2. Умови укладе.ного договору поширюються на госполарськi зобовrязанfiяо що

виникди у сторiп з KJ{> ,В 20d! р. вiдповiдно до ч.3 cTaTTi 631 Щивiльного
кодексу Украiни i дiють до (_а_} 204L р.

8. Юридqчпi ддреси i р.9квiзптп cTopiн

Адреса

(ВИКОНАВЕIЬ>

коп (пАвчАльно_виFоБнIдIиЙ ImrITB}
Адреса: 40000 м.Суми, вул. Шишкарiвська, 9
тг.д1.012-2-|M2,6r*52
КодеlFГIОУ0З363370,
рф UA б 1 3375б800000260о130095я00
}Iшаm
Фiлiя

посл}п,t 1 Ее може

{,r.Суми,

25,784966
пцстtlвах

шн
CBi

П.П. КИiмепко

-

&sл

кЗАМоВНИК>>

находхеýцrI банка:

е

бilлФ


