
ДОГОВІР № _______________ 
про надання послуг по вивченню іноземної мови 

 
   м. Київ                            «_____» ______________ 20_____ р. 

 
СТОРОНИ:  

Замовник: 
______________________________________________________________________, з однієї 
сторони, та Виконавець: фізична особа – підприємець Вільгаш Ірина Олександрівна, що діє 
на підставі державної реєстрації фізичної особи-підприємця від “20” серпня 2014 року, 
уклали цей Договір (далі – Договір) про наступне: 

 

1. Предмет договору 
1.1. Виконавець надає Студенту, який вказаний Замовником в п.1.2,  послуги, спрямовані на 

підвищення його рівня володіння іноземною мовою, Студент користується зазначеними 
послугами, а Замовник своєчасно оплачує їх вартість на умовах цього Договору. 

1.2. Студентом за цим договором є (ПІБ)____________________________________________ (у 
разі, якщо стороною договору, є особа, яка недосягла повноліття, договір в її інтересах 
укладається із відповідальною за неї особою (батьки, опікун, тощо). 
 

2. Характеристика послуг 
2.1. Програма, за якою надаються послуги, зазначена в Додатку №1 до даного Договору (далі 

–  Додаток №1)  (назва номенклатури, період навчання,  кількість годин, вартість). 
2.2. Тривалість програми та інших послуг: 

✓2.2.1. Початком семестру є перше заняття за розкладом групи, а закінченням – останнє 
заняття за розкладом групи. 
✓2.2.2. Кількість занять на тиждень визначається розкладом. 
✓2.2.3. Тривалість одного основного групового заняття складає 45 хвилин. 
✓2.2.4. Тривалість одного основного індивідуального заняття складає 55 хвилин 

✓2.2.5. Тривалість одного основного групового, або індивідуального заняття для дітей 
віком від 5 до 6 років складає 30 хвилин. 
✓2.2.6.Заняття починаються згідно із затвердженим розкладом. 

2.3.  Замовнику пропонується придбати комплект учбових матеріалів у відповідності до 
програми. Перелік матеріалів визначається після визначення рівня знань студента, та 
бажаного обсягу інформації, який студент жадає отримати. 
 

3. Розмір та порядок оплати 
3.1. Вартість послуг за умовами даного Договору зазначена у рахунку-фактурі, який 

сформовано згідно Додатку №1 - Прейскурант послуг. Вартість послуг встановлюється в 

національній валюті України. Всі платежі за цим Договором здійснюються в 
національній валюті України. Замовник підтверджує, що він ознайомлений із вартістю 
послуг, порядком їх оплати та повністю з ними згоден. 
Крім того, на момент підписання Додатку №1 сторони визначають та письмово зазначають, 
в Додатку №1, кількість занять на місяць, за які відповідно має бути проведений 
розрахунок. 

3.2. Оплата вартості послуг здійснюється в розмірі 100% передоплати загальної суми 
місячного платежу згідно з Додатком №1.  

3.3.Послуги 100% передоплати оплачуються (перераховуються) на розрахунковий рахунок 
Виконавця до 5-го числа кожного поточного  місяця. 



3.4.Моментом оплати вартості послуг вважається надходження грошових коштів на 
розрахунковий рахунок Виконавця. 

3.5.В разі невиконання та неналежного дотримання Замовником умов п. 3.2. та  3.3. 
цього Договору,  Виконавець залишає за собою право призупинити надання послуг. 

3.6.Додаткові платні послуги оплачуються Замовником окремо згідно з цінами, що є 
встановлені Виконавцем. 

3.7.Повернення 100% передоплати загальної суми місячного платежу здійснюється на 
письмову вимогу Замовника за умови, що від моменту підписання Договору та початку 
навчання Студентом не пройшло більше 7 календарних днів та Замовник виклав причини 
відмови від курсу в письмовій формі. При цьому відраховується сума оплачених коштів за 
фактично надані послуги. 
В усіх інших випадках оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються. 

3.8.Надання послуг, за які було сплачено кошти, здійснюється тільки у рамках місячної 
програми, та не може бути перенесено на майбутні місяці. 

3.9.У випадку пропуску Студентом 1 (одного) індивідуального заняття, за умови 
попередження Виконавця відповідними належними засобами зв’язку (телефон, 
електронна пошта) не пізніше ніж за 24 (двадцять чотири) години, Виконавець 
зобов’язується провести  1 заняття тривалістю 55 хвилин з даним Студентом за додатково 
узгодженим  графіком навчання,  але не більше 2 (двух) разів на місяць. 

3.10.У всіх інших випадках пропуску Студентом групових та / або індивідуальних занять 
із будь-яких причин оплачені кошти не повертаються. 

 
4. Обов’язки та права Виконавця 

4.1.    Виконавець зобов’язаний: 
4.1.1. Провести тестування Студента перед початком надання послуг. На підставі проведеного 

тестування повідомити Замовнику його орієнтовний рівень володіння іноземною мовою.  
Після  підписання договору надати йому інформацію щодо розкладу  навчання, та інше, 
що необхідне для отримання послуг відповідно до п. 1.1. 

4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та  програмою, проводити заняття зі Студентом. 
4.1.3. Формувати учбові групи у складі не більше 8 студентів. 
4.1.4. Визначити перелік учбових матеріалів у відповідності до програми, яку вивчає Замовник 

та надати цей перелік Замовнику в порядку п. 2.3. Договору. 
 

4.2.    Виконавець має право: 
4.2.1 Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за договором: 

 -у разі відсутності технічної можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються; 
 -у разі несплати Замовником 100% передоплати загальної суми місячного платежу 
згідно з п. 3.3. та 3.4.  

        -у разі наявності у Замовника перед Виконавцем заборгованості за надані послуги. 
4.2.2 Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору. 

Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень. 
4.2.3 У будь-який момент відмовити Студенту у надані послуг визначених у п.1.1. цього 

договору, у разі якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачу 
належно виконувати свої обов’язки, а студентам ефективно сприймати інформацію. В 
даному випадку грошові кошти, які були оплачені Замовником за надання послуг не 
повертаються. 

4.2.4 Змінювати час та  дні навчання за попередньою згодою Замовника. 
4.2.5 У разі форс-мажорних обставин та обставин непереборної сили Виконавець залишає за 

собою право припинити надання послуг по вивченню іноземної мови попередивши 
Замовника відповідними належними засобами зв’язку (телефон, електронна пошта, 
вайбер) та не враховуючи вартості занять. При цьому Виконавець повертає Замовнику 



оплачені кошти за непроведені заняття, або зараховує їх на наступний навчальний місяць 
згідно Додатку №1. 

4.2.6.На період надання Послуг змінювати викладача без попередження Замовника, якщо не 
змінюється час навчання та дні навчання. 

 
5. Обов’язки та Права Замовника 

5.1. Замовник зобов’язаний: 
5.1.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що 

надаються. 
5.1.2. Придбати визначений перелік учбових матеріалів у відповідності до програми, яку він 

має вивчати в порядку п. 2.3. Договору. 
5.1.3. Дотримуватися Правил поведінки під час навчання та перебування в приміщенні. 

 
5.2. Замовник має право: 
5.2.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до 

положень цього Договору. 
5.2.2. Змінювати час або дні навчання з попереднім узгодженням з Виконавцем. Такі зміни 

можуть бути прийняті у випадку можливості у Виконавця забезпечити надання послуг з 
урахуванням таких змін. 

5.2.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та 
перелік Послуг, які надаються. 

5.2.4.Змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше 
ніж за одну добу, поінформувавши Виконавця та отримавши належне підтвердження. 
У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається 
проведеним. 

 
6. Відповідальність Сторін 

6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть 
відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням 
зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 
порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

6.2. У випадку пропуску значної кількості занять, що не дозволяє забезпечити Виконавцем 
належне виконання своїх обов'язків, перенесення занять не відбувається. 

6.3. За ініціативою Замовника цей договір може бути розірваний достроково з попередженням 
про це Виконавця не пізніше початку другого заняття за розкладом поточного місяця або 
не пізніше 7 (семи) днів після реєстрації Договору. За наслідками визначеними Договором. 
При цьому відраховується сума оплачених коштів за фактично надані послуги. 
В усіх інших випадках оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються. 

6.4. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно 
до умов чинного законодавства. 

6.5. У разі не виконання Замовником розділу 3 Договору, Виконавець має право розірвати 
Договір в односторонньому порядку (попередивши про це Замовника за одне заняття), та 
вимагати оплати наданих послуг від Замовника. 
 

7. Строк дії договору та інші умови 
7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до виконання зобов’язань, 

взятих Сторонами цього Договору. 
7.2. Період дії надання послуг по вивченню іноземної мови, за умовами цього Договору, 

прописаний в Додатку №1. 
7.3. Умови договору можуть бути змінені за взаємною згодою обох сторін шляхом складання 

письмового документу (додаткової угоди). 



7.4. Виконавець може залучати третіх осіб для виконання своїх прав та обов’язків відповідно 
до законодавства України без погодження своїх дій із Замовником. 

7.5. Всі суперечності за цим Договором вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості 
досягнення згоди шляхом переговорів, спір вирішується відповідно до законодавства 
України. 

 
8. Місцезнаходження та реквізити Сторін 

 
«ВИКОНАВЕЦЬ» 

 
«ЗАМОВНИК» 

ФОП Вільгаш І. О. 
Виписка з ЄДРЮО  та ФОП 
Серія АВ №245862 від 20.08.2014 р. 
Витяг з реєстру платників єдиного податку 
від 21.08.2014 року №1414193400011 
р/р 26006052740685 в 
«ПАТ КБ ПРИВАТБАНК» 
ЄДРПОУ/ДРФО 2993913463 
МФО 300711 
 
 
Підпис ________________________________ 

 

 
 

 
ПІБ: ________________________________________ 
 
Паспорт: Серія _________ № ___________________ 
виданий ____________________________________ 
____________________________________________ 
Ідентифікаційний код _________________________ 
Адреса: _____________________________________ 
____________________________________________ 
Tелефон: ____________________________________ 
E mail :______________________________________ 

Підпис ______________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №1 
до договору про надання послуг 

по вивченню іноземної мови 
№______________________ 

 
 
 

Академічні програми 

місяць 

1-й семестр 2-й семестр 

Кількість навчальних 
годин 

Вартість, грн. місяць 
 Кількість навчальних 
годин 

Вартість, грн. 

вересень   січень   

жовтень   лютий   

листопад   березень   

грудень   квітень   

   травень   

      

      

 

Тип програми Вартість 

послуги індивідуального заняття з українським викладачем по програмі вивчення 
іноземної мови 

 

послуги групового заняття (2 студента) з  українським викладачем мови по програмі 
вивчення іноземної мови 

 

послуги групового заняття (від 3 до 8 студентів) з носієм мови по програмі вивчення 
іноземної мови 

 

послуги групового заняття  (від 3 до 8 студентів) з українським викладачем по програмі 
вивчення іноземної мови 

 

 
З розкладом занять ознайомлені та згодні. 
 
 
 

Виконавець ________________                        Замовник __     ____________ /______________/ 

 
                                                                                   Дата ___________________________ 


