№
про надання освітніх послуг
між ЗА П О РІЗЬ К И М НАЦ ІО НАЛЬНИ М УН ІВ Е РС И ТЕ Т О М
та ІН СТИТУТО М О Л ІЙ Н И Х КУЛЬТУР Н АЦ ІО Н А ЛЬН О Ї АК А Д Е М ІЇ АГРАРН И Х НАУК
УКРАЇНИ
д о г о в ір

«

9

»

2019 р.

м. Запоріжжя

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНА ЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, в особі ректора ФРОЛОВА МИКОЛИ
О ЛЕКСАНДРОВИЧА, який діє на підставі Статуту, далі - Виконавець, та ІНСТИТУТ ОЛІЙНИХ
КУЛЬТУР НАЦ ІОНА ЛЬНОЇ АКАДЕМ ІЇ АЕРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ, в особі директора Ш ЕВЧЕНКА
ІЕОРЯ АРКАДІЙОВИЧА, який діє на підставі Статуту, далі - Замовник, уклали цей договір про таке:
1. П РЕДМ ЕТ Д О Г О В О РУ
1.1 Предметом договору є надання освітньої послуги — викладання освітньої складової освітньонаукової програми підготовки доктора філософії для аспірантів Інституту олійних культур Національної
академії аграрних наук України (далі - Одержувачі).
Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника забезпечити викладання
освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії для аспірантів Інституту
олійних культур Національної академії аграрних наук України, а саме:
Навчальна дисципліна:
філософія науки (4 кредити СКТС, 40 годин аудиторного навантаження)
Термін навчання - до 31.12.2019 р.
Кадровий склад, що забезпечує викладання дисциплін - доктори наук, професори.
Кількість аспірантів - 2 особи.
Список осіб оформлюється додатком до цього договору.
1.2. Предмет за даним Договором визначено за кодом 80430000-7 Єдиного закупівельного словника
ДК 021:2015.
2. О Б О В ’ЯЗКИ ТА ПРАВА В И К О Н А В Ц Я
2.1. Виконавець зоб ов’язаний:
1) надати Замовнику освітню послугу на рівні стандартів освітньої діяльності третього (освітньонаукового) рівня вищої освіти;
2) забезпечити дотримання прав Замовника;
3) видати Замовнику документ про засвоєння аспірантами освітньої складової освітньо-наукової
програми підготовки доктора філософії з дисциплін, визначених п.1.1 цього договору, за формою,
встановленою Кабінетом Міністрів України за умови виконання аспірантами навчального плану;
4) інформувати Одержувачів про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її
якості та змісту, про його права та обов'язки під час надання та отримання зазначеної послуги шляхом
розміщення на офіційному сайті Виконавця (http://www.znu.edu.ua)
2.2. Виконавець має право вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в
розмірах та порядку, встановлених цим договором.
3. О Б О В ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗА М О ВН И К А
3.1. Замовник зобов'язаний своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку,
встановлених цим договором.
3.2. Замовник має право вимагати від Виконавця:
1) надання освітньої послуги Одержувачам на рівні стандартів освітньої діяльності третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти;
2) забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувачів;
3) видачі документа про засвоєння аспірантами освітньої складової освітньо-наукової програми
підготовки доктора філософії з дисциплін, визначених п.1.1 цього договору, за формою, встановленою
Кабінетом Міністрів України за умови виконання аспірантами навчального плану;
4) інформування Одержувачів про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги,
її якості та змісту, про його права та об ов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги.

4. О Б О В ’ЯЗКИ ТА ПРАВА О ДЕРЖ У ВА ЧІВ О С В ІТН Ь О Ї ПОСЛУГИ
4.1. Одержувачі зоб ов’язані дотримуватися обов’язків, передбачених статтею 63 Закону України
«Про вищу освіту» та Порядком підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України № 261 від 23.03.2016 р.
4.2. Одержувачі мають право отримувати освітню послугу на рівні стандартів освітньої діяльності
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти та, за умови виконання навчального плану, отримати
відповідний документ.
5. П Л А ТА ЗА Н АДАННЯ О СВІТНІХ П О СЛУ Г ТА П О Р Я Д О К РОЗРАХУНКІВ
5.1 Розмір плати за надання освітньої послуги - викладання освітньої складової освітньо-наукової
програми підготовки доктора філософії для Одержувачів встановлюється в національній валюті.
5.1.1 Загальна вартість освітньої послуги за цим договором складає 3200 грн. (три тисячі
двісті грн. 00 коп.) без ПДВ:
№
з/гі
1

Назва дисципліни
Філософія науки

Вартість на одну
особу,грн.
1600,0

Разом на одну особу

1600,0

ВСЬОГО на групу

3200,0

5.1.2. Замовник зобов'язується сплатити Виконавцеві плату за надані послуги, передбачені цим
Договором, протягом 3-х календарних днів з дати надання послуг на підставі рахунку та акту наданих
послуг, які складається Виконавцем та підписується виконавцем та Замовником.
5.2. Замовник має право оплатити навчання за Договором достроково.
5.3. У разі невиконання, або неналежного виконання Замовником умов Договору, Одержувачі
можуть взяти на себе о б о в ’язки п.п. 5.1.1 розділу 5 цього договору в частині сплати з власних коштів,
передбачених цим розділом платежів, без будь-яких майнових претензій до Виконавця.
6.

В ІДП О В ІДА Л Ь Н ІС ТЬ СТО РІН ЗА Н Е В И К О Н А Н Н Я АБО ЗА НЕНАЛЕЖ НЕ
ВИ КО Н АН Н Я З О Б О В ’Я ЗАН Ь
6.1.3а невиконання або за неналежне виконання зобов'язань цього Договору сторони несуть
відповідальність згідно із законом та цим договором.
6.2.3а несвоєчасну оплату освітніх послуг Замовник - юридична особа сплачує Виконавцю пеню в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України з несплаченої суми за кожен день
прострочення оплати, що діяла у період, за який сплачується пеня.
7. РОЗІРВАННЯ Д О Г О В О РУ
7. Договір розривається:
1) за згодою сторін;
2) у разі неможливості виконання
нормативно-правових актів, що змінили
незгоди будь-якою із сторін внести зміни
3)
у разі ліквідації юридичної

стороною Договору своїх зоб ов’язань у з в ’язку з прийняттям
умови, встановлені цим Договором щодо освітньої послуги, і
до Договору
особи - Замовника або Виконавця, якщо не визначений

правонаступник;
4) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов
договору.
8. Дія Договору
8.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами та діє до 31.12.2019 року.
Сторони встановили, що відповідно до ст. 631 ЦК України, умови цього Договору застосовуються до
відносин між ними, які виникли до його укладання.
8.2. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення,
яке мало місце під час дії цього Договору.
8.3. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у
цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою
до цього Договору.

8.4. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді,
цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
^
^ .
8.5. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей
Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до
цього Договору.
. . . .
8.6. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної
додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому
Договорі або у чинному законодавстві України.
9.
І Н Ш І УМ О ВИ Д О ГО В О РУ
9 . 1. Виконавець, Замовник та Одержувачі' надають взаємну згоду використовувати персональні
данні надані один одному з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних га
відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р.
Виконавець, Замовник та Одержувач повністю розуміють, що вся надана, інформація про
представників Одержувачів, Виконавця і Замовника, а також про Одержувачів є персональними даними,
тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого Представника та Одержувачів (далі
Представник та Одержувачі), котрі погоджуються з тим, що такі дані зберігаються у Виконавця та
Замовника для подальшого використання відповідно до низки статей Господарського кодексу України
та для реалізації ділових відносин між сторонами. Персональні дані Представника захищаються
Конституцією України та Закону України «Про захист персональних даних» №2297--Vl від 01.06.2010 р.
Права Представника та Одержувачів регламентуються ст. 8 Закону України «Про захист персональних
даних». Підпис на цьому та інших документах Виконавця, Замовника та Одержувачів означає
однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що Представник та Одержувачі
ознайомлені зі змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10. М ісцезнаходж ення та реквізити сторін
Замовник

Виконавець

Інститут олійних культур
Національної академії аграрних наук України
70417, Запорізька обл., Запорізький р-н,
сел. Сонячне, вул. Інститутська, 1

Запорізький національний університет
69600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66
т. (061)2287630 (відділ аспірантури і докторантури)

>»

Ідентифікаційний код юридичної особи 01296051
Розрахунковий рахунок 35219083000087 у УД К С У у
Х ортицькому районі м. Запоріжжя Запорізької
.. області М Ф О 820172

VIі. П.

Шевченко

М Ф О 820172, ЄД Р П О У 02125243.
р/р 31254283102045
в ДКС України, м. Київ
Л П Н 021252408267

М.О. Фролов

