
ДОГОВIР (БЮДЖ.)лъ8OS l3 д, ,rд.&r, 08 20Д р.

про надання навчальних послуг

КомуЕальне обласне пiдприемство CyMcbKoi обласноi рали о,НавчальЕо-виробrичий центр",
в особi диркrора Кiдiменко Потра Петрович4 що дiс на пiдставi Сiатуrу, (даrlf _
Виконавець) та

,t9.11.tý.-юL l-ttl й
(прiзвиrце, iм'я, п9 батьковi фiзичноi особи

t

або повна

4ъý

Еазва докумеIпа" що встаIiовлю€

правоздатнiсть такоi особи)

1.1. Еиконавець бере на себе зобовдязанЕя за рахунок коштiв Замовпика здiйснити навчання,
<а(_ CI2l дl5 gо5,10000 а Пщ .f 4и з_ц/офед,tJнOi мJиатовgц елQh'Qм'оуt в

1.2. Разом сумадоговору становитъ sлдc( с(_ аС)
(див.п.4.2. Iрого договору).

Еа юриличноi

@тогgт

далi - Замоввик , а разом - стороЕи, уклаJlи цей договiр про тtк€:

1. Предмет договорч

1.З. Мiсце навчаншI \,lЛ . -д_аr,(

строк IIавчаншI визначаеться датою зарахрання Замовника та датою його вiдрахування
у зв'язку iз закiнченЕrlм навчанюI.

Початок ЕавчаIпtя - у Mipy комплектацii груп.

2. Qýов'язкп Впкопавця
2.1" Надати Замовниху навчаJIьну цосJIугу вiдповiдrо до п. 1 договору.
2.2. ЗабезпетIити дотримаЕЕя пРав учасникЬ навqаJIьного цроцесУ вiдповiдно до

законодавства.

2.3. ЯК результаТ ЕаданнЯ посJIуг, tsидатИ За.тrловникУ докуN[еItт, що засвiдчуе факг
проходжеЕнrI IIавчаI$ш (посвiдчення).

2.4.Iнформувати Замовника про правила та вимоги щодо органiзацii ЕаданшI навчальноi
послуги, ii якостi та змiсту, про права i обов'язки cTopiH пiд час надаЕня та отримання таких
посJIуг.

2.5. У разi достРоковогО приfiиfiенIrя дii договору у зв'язку- з fiенаданням Замовfiику навчаJ-гьЕоi
послуги - повернупr часш{Еу коштiво що були BHeceHi Заruовником, як попередня плата за надання
rrавчальноi посJrуп4.

3. Обов'язки Замовнпка " 
,

3.1. СвоеЧасно вIIосити плетУ за отриману навчальну trослуry вцповiдно до рахуЕку-фактури
у строки, встановленi цим договором, з,2.виконувашл вимоги закоЕодtlвства та Статуry Виконавця з органiзашii наданнrl

. 3.r. Замовник забезпечуе с8оечасну явку сJIухачiв на навчанкя.



4. УцQЕп та.порядок розппхупкiЬ

4.1. Розмiр плати встаIIовJIюетъся за весь стрк ЕаданЕя ocBiTнboi посJIупr i не може
змiнюватлrсь.

грн. без
ПДВ (ст.197 .|.2 Податкового Кодексу Украiни).

4.3. Замовник вноситъ плату Еа потоtIний рахунок Виконавця протяrом 5 бапкiвських дпiв
пiсля Еадання Виконавцем акту надапих ilосJrуг та рахунку_факryри за наданi послуtи.

4.4. Виконавець е платЕикоil{ подажу на прибуток Еа загальних пiдставах.
Iндивiдуальпий подажовий ЛЪ 0336337 1 8 l 90;
Номер свiдоцтва IuIатника ПДВ М 25784966.

5. Вiдповiдальпiсть cTopiB за вевпкопеппя або пепалежпе впкопашня з.обов'язапь

5.1. За ЕевикоЕаýня або EeHaJIeжýe виконання зобов'язань за цим договором сторни Еес}ть
вiдповiдальнiсть, передбачену чинним закоfiод€лвством Украiни.
, 5.2. За несвоёчасне (неповry) провеленiul розрасункiв за rrаданi пOсJrуги Замовник -

сплачуе Виконавцю пеfiю у розмiрi не rrижче подвiйноi облiковоi ставки НБУ, яка дiе на момент
виlIикненЕIя заборгованостi, вiд несплаченоi суми Еаданшх посJIуг за кожен деýь ЕрострочеЕого
платежу.

б. Прппшпенвя договоDу

6.1. Дiя договору цршIинrtеться:
- за згодою сторiя;
- якщо виконанЕя стороЕою договору cBoix зобов'язапь с неможливим у зв'язку з прийвяттям

нормативнс-правових aKTiB, що змirtиrш умови, BcTaнoeпeпi договорм щодо навчальноi пошrупао i
буль-яса зi cTopiн не погоджу€ться на BHeceIfifi змiн до договору;

- у разi лiквiдацii юридичноi особи Заrrtовника або Виконавця, якщо gе визначеЕа юридична
особа, що е правоЕаступником лiквiдовапоi сюроЕи;

- за рiшенвям суду в разi систýматиIшого порушення або HeBtaKoHElHIи умов договору..

?: Додатковi чмовd
7.1. СторонамII узгод}кеЕо розмiр договiрноi цiни на наданi навчальнi послуги згiдно з

цим договором.
7.2. Умови

виIlикли у cTopiн
укладеного договору поширюються на господарськi зобовОязаЕЕяо що
з к Ёо а8_ 20а:_ р. вiдповiдно до ч. 3 cTaTTi 631 Щивiльного

кодексу Украiни i дiють до (Л> lL 20ДL р.

8. Юппдпчпi rдреси i пеквiзитп cTopig

(ЗАмоВник}

Шr dtrи !-t7eп. w /

Алреса

Код е.ЦРПОУ

Фiлiя СоУ АТ

IПН: 033б33718l90
Свйоцтзо


