м. Вишневе
_____.______.20___р.

ДОГОВІР
про надання консультаційних послуг з англійської мови

Громадянин(ка) _____________________________________________(далі Слухач), з одного боку, та ФОП
Мовчан Софія Сергіївна (далі Виконавець), з другого боку, (разом іменовані – Сторони) уклали цей
Договір про таке:
1. Предмет Договору
1.1 Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Слухача надати консультаційні
послуги з англійської мови (далі– “Пакет послуг”) на території Виконавця.
2. Регулювання питань стосовно занять та оплати
2.1. Сторони погоджуються, що:
2.1.1 тестування та врегулювання розкладу відбувається до здійснення першої оплати;
2.1.2 Пакет послуг надається за фіксованим розкладом (п. 5);
2.1.3 перша консультація - пробна і є платною, якщо Слухач має намір продовжити
користуватися послугами Виконавця. В іншому разі, перша консультація є безкоштовною;
2.1.4 перша оплата здійснюється Слухачем до наступної консультації, після пробної. Сума
розраховується за ту кількість консультацій, яка планується в місяці відповідно до розкладу (п.
5), включно з пробним заняттям;
2.1.5 кожна наступна оплата здійснюється Слухачем до останнього числа поточного місяця за
наступний місяць (але не пізніше ніж до 10 числа). Вартість Пакету послуг, що зазначена у п. 5 діє
до завершення курсу, або дії Договору;
2.1.6 консультація, яка припадає на офіційний вихідний день, не проводиться і не оплачується.
2.2. Пакет послуг у групі надається відповідно до умов зазначених в п.2.1. даного Договору та з
урахуванням наступних умов:
2.2.1 допускається пропуск консультацій Слухачем, зі збереженням оплати, але не більше ніж
25% консультацій за 1 місяць. Слухач має повідомити адміністратора не менше ніж за 1 годину до
запланованого часу проведення консультації;
2.2.2 якщо Слухач не повідомив адміністратора про пропуск консультації, в терміни зазначені в
пункті 2.2.1, консультація вважається проведеною, а вартість не підлягає поверненню;
2.2.3 у разі пропуску Слухачем консультації з поважної причини, оплата за таку консультацію(ї)
зберігається і зараховується на наступний період оплати. Поважною причиною вважається
хвороба, доказом якої є медична довідка надана адміністратору;
2.2.4 В разі недоукомплектування групи (менше ніж 3 студента), Виконавець залишає за собою
право прийняти рішення про закриття такої групи.
2.2.5 Допускається перенесення консультації за ініціативою всіх учасників групи, але не більше
ніж 25% консультацій за 1 місяць. Учасники групи мають попередити адміністратора, не менше
ніж за 12 годин до запланованого початку проведення консультації. Таке заняття
відпрацьовується у повній мірі у погоджений Сторонами час.
2.3 Індивідуальні консультаційні послуги та Пакет послуг у мінігрупі керуються умовами п.2.1.
Договору, а також наступними пунктами:
2.3.1 допускається перенесення консультацій за ініціативою Слухача, але не більше ніж 25%
консультацій за 1 місяць. У такому разі Слухач має повідомити адміністратора мінімум за 3
години до запланованого часу проведення консультації;
2.3.2 якщо Слухач не повідомив адміністратора про пропуск консультації, в терміни зазначені в
пункті 2.3.1, консультація вважається проведеною, а вартість не підлягає поверненню;
2.3.3 допускається зміна розкладу консультацій до початку нового періоду оплати послуг за
згодою обох Сторін. Зміна розкладу в період надання послуг є неможливою;
2.4 Пакет послуг, які надаються дистанційно, регулюється Додатком 1 цього Договору.
3. Обов’язки та права Виконавця
3.1 Обов'язки Виконавця:
3.1.1 надавати якісно та в повному обсязі консультаційні послуги передбачені п.1 цього
Договору;
3.1.2 інформувати Слухача про зміни стосовно послуг, якими користується Слухач;

3.1.3 повернути Слухачу кошти за не проведені (але сплачені) консультації, у разі дострокового
припинення дії Договору за ініціативою Виконавця
3.2 Права Виконавця:
3.2.1 не надавати послуги Слухачу у разі відсутності оплати за ці послуги;
3.2.2 Виконавець залишає за собою право змінити викладача;
3.2.3 не допускати до занять Слухача з ознаками хвороб, які можуть передаватися
повітряно-крапельним чи контактним шляхом;
3.2.4 не повертати кошти за сплачені, але не проведені консультації, у разі розірвання Договору
за ініціативою Слухача.
4. Обов’язки та права Слухача
4.1 Обов'язки слухача:
4.1.1 Своєчасно сплачувати Пакет послуг в розмірах і в строки встановлені Договором;
4.1.2 Повідомляти про пропуск консультації в терміни, зазначені в п. 2.2, 2.3 та 4.2 Договору.
4.1.3 Самостійно забезпечити себе комплектом підручників.
4.1.4 Дотримуватися розкладу занять і дбайливо ставитися до наданого Виконавцем інвентарю.
4.2 Права Слухача:
4.2.1 Слухач має право призупинити вже сплачений Пакет послуг на 2 або 3 тижні зі
збереженням графіку занять та тарифу, але не більше ніж 6 тижнів за 1 курс::
4.2.1.1 Слухач має попередити адміністратора не пізніше ніж за 3 дні до призупинення і за 3
дні до відновлення консультацій про свої наміри.
4.2.1.2 розклад, зафіксований у п.5, зберігається за Слухачем, а оплата зараховується на
наступний період за умови дотримання п. 4.2.1.1 цього Договору
4.2.1.3 консультації вважаються проведеними, а оплата не повертається, якщо Слухач не
дотримався умов зазначених в пункті 4.2.1.1, або призупинив заняття більше ніж на 3 тижні.
4.2.2 Слухач, що отримує Пакет послуг у групі має право на 15-хвилинні індивідуальні
відпрацювання за кожну пропущену консультацію з поважної причини (п. 2.2.3). Слухач
узгоджує розклад відпрацювання з адміністратором.
5. Розклад надання консультаційних послуг та розрахунок вартості консультацій
№ п/п
1
2
3
4

Кількість занять
на тиждень

Розклад надання консультаційних послуг
Дні тижня
Час проведення консультації

Розрахунок вартості консультацій
Вартість 1-ї консультації
Вартість за ______ консультацій за
місяць*

6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
6.2. У разі знищення чи пошкодження Слухачем наданого Виконавцем інвентарю, Слухач
відшкодовує вартість даного інвентарю.
7. Форс-мажор
7.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань,
передбачених Договором, якщо це невиконання стало наслідком випадку або обставин
непереборної сили, що не залежать від волі Сторін та знаходяться поза сферою їх контролю.
Такими обставинами є: стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани,
руйнування в результаті блискавки, тощо); обставини суспільного життя (війни, блокади,
громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти, тощо), аварії систем життєзабезпечення
(енергопостачання, каналізації, водопостачання, теплопостачання) тривалістю понад 2 доби, а
також видання органів державної влади чи місцевого самоврядування (в т.ч. введення карантину),
інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів (далі "форс-мажор").

7.2 Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором
та/або додатковими угодами внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити іншу
Сторону про їх виникнення протягом 72 год.
8. Припинення дії Договору
8.1. Дія Договору припиняється за ініціативою Виконавця:
8.1.1 за умови зміни фіксованого розкладу Виконавцем і одночасної відмови з боку Слухача
внести зміни до Договору;
8.1.2 у разі припинення діяльності Виконавця.
8.2 за ініціативою Слухача, якщо Слухач порушує строки оплати Пакету послуг;
8.3 за згодою Сторін;
8.4 якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям
нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо даних послуги, і
будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору;
8.5. за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов Договору.
9. Прикінцеві положення
9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.
9.2. За фізичну особу, яка не має повної дієздатності, Договір підписують її батьки або інші законні
представники.
9.3. Всі зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін,
що оформлюється додатковою угодою.
9.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по
одному для кожної із Сторін.
9.5. Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року, No.
2297-VI Слухач надає згоду на обробку персональних даних та їх використання в цілях
координування співпраці та надання додаткової інформації щодо послуг Виконавця.
9.6 У випадку, якщо Слухач не заперечує відео- та фотозйомку (під час заповнення анкети або в
іншій письмовій формі), Виконавець залишає за собою право проводити відео-, фото- зйомку
навчального та розважального процесу за участю Слухача та використовувати відзнятий матеріал
в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному сайті в межах, що не порушують чинне
законодавство України та загальноприйняті соціальні норми. У разі, якщо Слухач заперечує проти
відео- та фотозйомки, Слухач інформує письмово про цей факт Виконавця особисто або
адміністратора.
9.7 Сторони погоджуються, що оплата Слухача являється визнанням отримання консультаційних
послуг і Слухач не має претензій по об’єму, якості та строкам надання послуг.
10. Реквізити Сторін
Виконавець:
ФОП Мовчан Софія Сергіївна
Виписка з єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців № 2 068 000 0000 047020
ІПН: 3531606085
ТЕЛЕФОН ОТРИМУВАЧА: 063 677 60 80
БАНК: АТ КБ "Приват Банк"
ЄДРПОУ:3
 531606085
IBAN:UA733206490000026000052772981

Виконавець: ____________ ФОПМовчан С.С..

Слухач:
(ПІБ )____________________________________________
( ПІБ студента, який/яка буде навчатися)
_________________________________________________
 e-mail: __________________тел. ___________________
Місце проживання:_____________________________

Слухач: ___________ ________________________________
(підпис)
(ПІБ)

