
 

 

  

ДОГОВІР №__________ 

про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти 

та фізичною (юридичною) особою 

по навчанню іноземців і осіб без громадянства 
 

м. Київ                                                                         «       » __________ 20___ року 

 

 Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародна академія екології та медицини» (далі - 

Виконавець), який є платником податку на прибуток підприємств на загальних умовах, в особі 

в.о.ректора Грідчіна Сергія  Васильовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і 

 

          

  

  

                                                                                                        другої сторони (далі - Замовник) 

 (прізвище, ім’я,по-батькові фізичної особи (повне найменування юридичної особи), яка 

замовляє освітню послугу) 

  

      

                                                                                         третьої сторони (далі - Одержувач) 

(прізвище, ім’я,по-батькові фізичної особи,яка не являється громадянином України) 

а разом іменовані Сторони, уклали цей Договір про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти 

та фізичною (юридичною) особою на навчання іноземців та осіб без громадянства (далі – Договір) про 

наступне 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Предметом Договору є навчання у закладі вищої освіти. 

Виконавець приймає на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника здійснити надання 

Одержувачу освітньої послуги, а саме: 

- зарахувати (поновити) вступника на навчання на ____ курс після виконання вимог прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти, правил прийому та укладення договору; 

- здійснити підготовку вступника за ___________________ формою здобуття освіти за 

освітньою програмою_____________________________ за спеціальністю 

____________________________ (спеціалізація__________________) для здобуття ступеня 

вищої освіти______________________; 

- забезпечення створення належних умов для отримання правил і норм охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства. 

 

1.2. Освітня програма є _______________________________ строком до______________ 
    (акредитованою або неакредитованою) 

1.3. Обсяг освітньої програми _______ кредитів Європейської кредитної трансферно- 
         (кількість)           

накопичувальної системи 

 

1.4. Після зарахування до закладу вступник отримує статус здобувача вищої освіти 

(далі-Здобувача, Одержувача) 

 
1.5.  Одержувачем (Здобувачем) освітньої послуги є особа, на користь якої укладено Договір, 

яка не є громадянином України, але має право на отримання вищої освіти. 

1.6. Укладанням  даного Договору Сторони погодили, що у відповідності до ч. 3 ст. 631 Цивільного 

кодексу України умови даного Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його 

укладання, а саме з моменту зарахування Одержувача на навчання відповідно до наказу Виконавця. 

Строк дії Договору: з «___» _____  20___ р.  по «___ » ______  20___  р.  



 

 

    
 
 _______________    _____________   _____________ 
      (Виконавець)        (Замовник)      (Одержувач) 



 

 

Agreement No __________ 

between Highest Education Institution and Natural (Legal) Person  

on Educational Services to Foreigners and Stateless Persons 

 
 

Kyiv                                                                         «       » __________ 20___ year 

 

 Private Higher Educational Institution "International Academy of Ecology and Medicine" (further - the 

Contractor), which is a payer of corporate income tax on general terms, represented by Acting Rector Hridchin 

Serhii Vasylovych, acting on the basis of the Statute, on the one hand, and 

 

          

  

  

                                                                                                        the other party (further - the Customer) 

 (last name, first name, patronymic of a natural person (full name of a legal entity), 

which orders an educational service) 

 

  

      

                                                                                         third party (furtherer - the Recipient) 

(surname, name, patronymic of a natural person who is not a citizen of Ukraine) 

and together the named Parties, have concluded this Agreement on the provision of educational services 

between the higher education institution and an individual (legal entity) for the training of foreigners and 

stateless persons (further - the Agreement) on the following 

 

1. SUBJECT OF THE AGREEMENT 

1.1. The subject of the Agreement is education in a higher education institution. 

 The Contractor undertakes to provide the Recipient with educational services at the expense of the 

Customer, namely: 

- enroll (renew) the entrant to study for ____ course after fulfilling the requirements for admission to 

higher education, the rules of admission and conclusion of the contract;  

- to prepare the entrant for ___________________ form of education according to the educational 

program _______________________________ for the specialty ____________________________ 

(specialization __________________) for obtaining the degree of higher education 

________________________;  

- ensuring the creation of appropriate conditions for obtaining rules and regulations on labor protection, 

safety and industrial sanitation in accordance with the law. 

 
 1.2. The educational program is _______________________________ for up to ______________ 

           (accredited or non-accredited) 

 1.3. The scope of the educational program _________ loans of the European Credit Transfer 

                  (number) 

 storage system 

 
 1.4. After enrollment the entrant receives the status of a applicant for higher education (further - the 

Applicant, the Recipient) 

 
 1.5. The Recipient (Applicant) of an educational service is a person in whose favor the Agreement has 

been concluded, who is not a citizen of Ukraine, but has the right to receive higher education. 

 1.6. By concluding this Agreement, the Parties agreed that in accordance with Part 3 of Art. 631 of the 

Civil Code of Ukraine, the terms of this Agreement apply to the relationship between them, which arose before its  

conclusion, namely from the moment of enrollment of the Recipient for training in accordance with the order of 

the Contractor. 

 Term of the Agreement: from "___" _____ 20___ to "___" ______ 20___ 



 

 

 

_______________   _________________   ________________ 
(Provider)               (Principal)     (Recipient) 



 

 

 2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ 

2.1.  Виконавець зобов'язується: 

2.1.1. Cтворити умови для ознайомлення вступника та законного представника з 

ліцензією на провадження освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію 

освітньої програми, правилами прийому, відомостями про обсяг прийому за кожною 

спеціальністю та освітнім рівнем, кількістю місць, виділених для вступу на пільгових 

умовах; 

2.1.2. Здійснювати навчання здобувача на рівні стандартів вищої освіти відповідно 

до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та інших вимог законодавства;  

2.1.3 Оприлюднювати на офіційному веб-сайті закладу, інформаційних стендах та в 

будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань 

та необхідність дотримання здобувачем вимог законодавства, статуту та правил 

внутрішнього розпорядку закладу; 

2.1.4.  Видати здобувачу документ про вищу освіту за умови виконання ним 

освітньої програми в обсязі, необхідному для здобуття відповідного ступеня вищої 

освіти, та наявності акредитації освітньої програми на момент завершення навчання 

здобувача. 
2.1.5. Інформувати Замовника і Виконавця про правила та вимоги щодо організації надання 

освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов'язки під час надання та отримання зазначеної 

послуги. 

2.1.6.  Забезпечити, у разі необхідності, на час навчання місцем у гуртожитку Одержувача, за умови 

своєчасної сплати їм за проживання у порядку, передбаченому законодавством. 

2.1.7.  Забезпечити своєчасне надання документів у відповідні органи або підрозділи Державної 

міграційної служби України для оформлення посвідки на проживання Одержувача в Україні на період 

навчання після оплати Замовником освітньої послуги не менше ніж за один семестр навчального року 

протягом п’яти календарних днів з дати укладення цього Договору. 

2.1.8. Забезпечити захист персональних даних. 

 

2.2.  Виконавець має право: 

2.2.1. Вимагати від Здобувача виконання освітньої програми; 

2.2.2 Прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання 

індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою за умови 

володіння усіма здобувачами, які вивчають відповідні дисципліни, англійською мовою;  

2.2.3.  Вимагати від Одержувача виконання умов цього Договору, правил внутрішнього 

розпорядку Виконавця. 

2.2.4.  Вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та у 

порядку згідно п.2.1.7, п. 5.1, п. 5.4. встановленим  цим Договором.  

2.2.5.  Вимагати від Замовника виконання умов цього Договору. 

2.2.6. Встановлювати  форми організації освітнього процесу та види навчальних занять 

2.2.7.  Розірвати Договір і відрахувати Одержувача в односторонньому порядку відповідно до п. 7.2 і 

7.5 Договору, а також у разі порушення Одержувачем паспортно-візового режиму, нормативно-правових 

актів України і Правил внутрішнього розпорядку Виконавця.  

2.2.8. Вимагати від Одержувача внесення оплати за отримані освітні послуги у випадку ухилення 

Замовника від виконання зобов’язань передбачених п. 3.1.1. та п. 3.1.2. даного Договору. 

2.2.9. Надавати здобувачу додаткові освітні послуги та інші послуги відповідно до 

законодавства на підставі окремих договорів. 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА 

 

З.1. Замовник зобов'язується: 

3.1.1. Своєчасно вносити плату за освітні послуги в розмірах і в строки, в відповідності до  

п.2.1.7, п. 5.1, п. 5.4.  цього Договору. 

3.1.2. Сплачувати Виконавцеві вартість додаткових платних освітніх послуг, що надаються 

Виконавцем Одержувачу згідно додатку №1, що є невід’ємною частиною даного Договору 

3.1.3. Відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду Виконавцю або юридичній особі, на базі якого 



 

 

відбувався освітній процес, якщо вона заподіяна з вини Одержувача. 

     
_______________    _____________   _____________ 
      (Виконавець)        (Замовник)      (Одержувач) 

2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CONTRACTOR 

 

2.1. The Contractor undertakes:  

2.1.1. Create conditions for acquainting the entrant and legal representative with a license to 

conduct educational activities, certificates of accreditation of educational programs, admission rules, 

information on the amount of admission for each specialty and educational level, the number of places 

allocated for admission on preferential terms; 

2.1.2. Carry out training of the applicant at the level of higher education standards in accordance 

with the licensing conditions of educational activities and other legal requirements;  

2.1.3 Publish on the official website of the institution, information stands and in any other way 

information about the implementation of their rights and obligations and the need for the applicant to 

complying with the laws, statutes and rules of internal labor regulations of the institution; 

 2.1.4. Issue a document on higher education to the applicant, provided that he / she completes the 

educational program to the extent necessary to obtain the appropriate degree of higher education, and the 

availability of accreditation of the educational program at the time of completion of the applicant's 

education. 

 2.1.5. Inform the Customer and the Contractor about the rules and requirements for the 

organization of educational services, its quality and content, the rights and obligations during the 

provision and receipt of this service. 

 2.1.6. Provide, if necessary, for the duration of training place in the dormitory of the Recipient, 

subject to timely payment for their accommodation in the manner prescribed by law. 

 2.1.7. Ensure timely submission of documents to the relevant bodies or departments of the State 

Migration Service of Ukraine for registration of the Recipient's residence permit in Ukraine for the 

period of study after payment by the Customer for at least one semester of the academic year 

 2.1.8. Ensure the protection of personal data. 

2.2.9. Provide the applicant with additional educational services and other services in accordance 

with the law on the basis of separate agreements. 

 

            2.2. The Contractor has the right to: 

            2.2.1. Require the Applicant to complete the educational program; 

            2.2.2 Decide to teach one, several or all disciplines, perform individual tasks and conduct tests in 

English, provided that all applicants who study the relevant disciplines, in English; 

            2.2.3. Require the Recipient to comply with the terms of this Agreement, the rules of procedure 

of the Contractor. 

            2.2.4. Require the Customer to timely pay for educational services in the amount and in 

accordance with paragraph 2.1.7, paragraph 5.1, paragraph 5.4. established by this Agreement. 

            2.2.5. Require the Customer to comply with the terms of this Agreement. 

            2.2.6. Establish forms of organization of the educational process and types of training sessions 

 2.2.7. Terminate the Agreement and deduct the Recipient unilaterally in accordance with 

paragraphs 7.2 and 7.5 of the Agreement, as well as in case of violation by the Recipient of the passport 

and visa regime, regulations of Ukraine and the Rules of Procedure of the Contractor.  

 2.2.8. Require the Recipient to pay for the received educational services in case of evasion of the 

Customer from fulfilling the obligations provided for in paragraph 3.1.1. and item 3.1.2. of this 

Agreement.  

 2.2.9. Provide the applicant with additional educational services and other services in 

accordance with the law on the basis of separate agreements. 

 

3. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE CUSTOMER 



 

 

 

 3.1. The customer undertakes: 

 3.1.1. Timely pay for educational services in the amount and on time, in accordance with 

item 2.1.7, item 5.1, item 5.4. of this Agreement. 

  

_______________   _________________   ________________ 
(Provider)               (Principal)     (Recipient) 

 



 

 

3.1.4. В випадку змін договірних відносин між Замовником та Одержувачем письмово 

інформувати в 5-ти денний термін Виконавчця. 

 

3.2. Замовник має право вимагати від Виконавця: 

3.2.1. навчання здобувача на рівні стандартів вищої освіти та відповідно до ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності. 

3.2.2. Забезпечення дотримання своїх прав, а також прав Одержувача. 

3.2.3. Видачі Одержувачу документа про вищу освіту державного зразка за умови виконання 

Одержувачем освітньої програми в обсязі, необхідному для отримання певного ступеня вищої освіти та 

відсутності фінансової заборгованості Замовника/Одержувача за надані послуги перед Виконавцем. 

3.2.4. Інформувати Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, 

її якості та змісту, про його права і обов'язки під час надання та отримання зазначеної послуги. 

3.2.5. Оприлюднення на офіційному веб-сайті закладу, інформаційних стендах та в будь-який 

інший спосіб інформації про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань та необхідність 

дотримання здобувачем вимог законодавства, установчих документів та правил внутрішнього 

розпорядку закладу. 

3.2.6. Вимагати забезпечення персональних даних. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОДЕРЖУВАЧ. 

4.1.  Одержувач зобов'язується: 

4.1.1. Дотримуватися вимог законодавства України, статуту та правил внутрішнього розпорядку 

Виконавця та кодексу академічної доброчесності закладу. 

 4.1.2.  Виконувати освітню програму, індивідуальний навчений план та досягти  визначених 

освітньою програмою результатів навчання; 

4.1.3. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної 

безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями. 

4.1.4.  Виконувати вимоги освітньої програми. 

4.1.5.  Згідно чинного законодавства (при необхідності проведення процедури визнання в Україні 

документів про освіту Одержувача, виданих навчальними закладами інших держав) надати Виконавцю 

письмову інформацію протягом першого семестру навчання здійснення Одержувачем визнання 

іноземного документа про освіту в Україні. У разі встановлення невідповідності автентичності наданого 

Одержувачем документа про освіту або ж невиконання  зобов’язання по нострифікацію документів про 

освіту  Виконавець відраховує Одержувача, при цьому Одержувач не має фінансових претензій до 

Виконавця. 

4.1.6.  У кожному навчальному році, протягом першого місяця навчання за свій рахунок проходити 

медичний огляд, за результатами якого надавати Виконавцю документ встановленої законодавством 

України форми. 

4.1.7.  Купити за свій рахунок медичний одяг та здайливо ставитися до майна закладу. 

4.1.8.  Не допускати дій, які можуть завдати шкоди честі та гідності званню Здобувача Приватного 

вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини». 

4.1.9.  У разі відрахування з навчального закладу, Одержувач у встановлені законодавством строки, 

зобов'язаний знятися з реєстраційного обліку за місцем проживання, передати вид на проживання в 

Україні співробітникові відділу по роботі з іноземцями та особами без громадянства і виїхати за 

призначенням або з України.  

4.1.10.  Дотримуватися вимог положення про організацію навчального процесу та положення про 

порядок ліквідації студентами академічної заборгованості.  

4.1.11. Здійснити оплату за отримані освітні послуги Виконавцеві (в т.ч. вартість додаткових 

платних послуг згідно додатку №1) у випадку ухилення Замовника від виконання зобов’язань 

передбачених п. 3.1.1. та п. 3.1.2. даного Договору. Оплата може бути здійснена особисто та/або третіми 

особами. У випадку поступлення грошових коштів від Отримувача освітніх послуг або третіх осіб, що 

отримані та перевищують оплату за навчання згідно договору за один семестр, грошові кошти 

зараховуються на розрахунковий рахунок Виконавця та використовуються виключно для надання 

подальших освітніх послуг та додаткових платних послуг згідно вимог діяльності Академії. 

4.1.12. У разі зміни персональних даних інформувати про це Виконавця   

4.2. Здобувач має права, визначені законом та установчими документами Виконавця: 

4.2.1. Безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту. 



 

 

4.2.2.  Безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, навчальною, науковою та  

спортивною базами Виконавця. 

 

_______________       _____________   _____________  
        (Виконавець)              (Замовник)        (Одержувач) 



 

 

3.1.2. To pay to the Contractor the cost of additional paid educational services provided by the 

Contractor to the Recipient in accordance with Annex №1, which is an integral part of this Agreement 

 3.1.3. To reimburse the material damage caused to the Contractor or the legal entity on the 

basis of which the educational process took place, if it was caused through the fault of the Recipient. 

 3.1.4. In case of changes in the contractual relationship between the Customer and the 

Recipient, inform the Contractor in writing within 5 days. 

 

 3.2. The Customer has the right to demand from the Contractor: 

 3.2.1. training of the applicant at the level of higher education standards and in accordance 

with the license conditions of educational activities. 

 3.2.2. Ensuring compliance with their rights, as well as the rights of the Recipient. 

 3.2.3. Issuance to the Recipient of a document on higher education of the state standard, 

provided that the Recipient fulfills the educational program in the amount necessary to obtain a certain 

degree of higher education and no financial debt of the Customer / Recipient for services provided to the 

Contractor. 

 3.2.4. Inform the Recipient about the rules and requirements for the organization of 

educational services, its quality and content, about his rights and responsibilities during the provision 

and receipt of this service. 

  3.2.5. Publication on the official website of the institution, information stands and in any other 

way information about the realization of their rights and fulfillment of obligations and the need for the 

applicant to comply with the laws, constituent documents and internal regulations of the institution. 

3.2.6. Require the provision of personal data. 

 

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE RECIPIENT. 

 4.1. The recipient undertakes: 

 4.1.1. Adhere to the requirements of the legislation of Ukraine, the statute and rules of 

procedure of the Contractor and the code of academic integrity of the institution. 

  4.1.2. Implement the educational program, individual curriculum and achieve the learning 

outcomes defined by the educational program; 

 4.1.3. Comply with the requirements of labor protection, safety, industrial sanitation, fire 

safety, provided by the relevant rules and instructions. 

 4.1.4. Comply with the requirements of the educational program. 

   4.1.5. According to the current legislation (if necessary, the procedure of recognition in 

Ukraine of the Recipient's education documents issued by educational institutions of other countries) 

provide the Contractor with written information during the first semester of training by the Recipient to 

recognize a foreign educational document in Ukraine. In case of discrepancy between the authenticity of 

the educational document provided by the Recipient or non-fulfillment of the obligation to nostrify the 

educational documents, the Contractor shall deduct the Recipient, and the Recipient has no financial 

claims against the Contractor. 

 4.1.6. In each academic year, during the first month of training at his own expense to undergo a 

medical examination, the results of which provide the Contractor with a document established by the 

legislation of Ukraine. 

 4.1.7. Buy medical clothes at your own expense and be sympathetic to the property of the 

institution. 

 4.1.8. Do not allow actions that may harm the honor and dignity of the title of Applicant of the 

Private Higher Educational Institution "International Academy of Ecology and Medicine". 

  4.1.9. In case of expulsion from the educational institution, the Recipient is obliged to deregister 

at the place of residence, transfer the residence permit in Ukraine to the employee of the department for 

work with foreigners and stateless persons and leave Ukraine by appointment. 4.1.10. Adhere to the 

requirements of the regulation on the organization of the educational process and the regulation on the 

procedure for liquidation of academic debt by students. 

 4.1.11. Make payment for the received educational services to the Contractor (including the cost 



 

 

  

_______________   _________________   ________________ 
(Provider)               (Principal)     (Recipient) 



 

 

4.2.3.  Користування виробничою, культурно-освітньої, побутовою, оздоровчою базами Виконавця в 

порядку, передбаченому його статутом. 

4.2.4.  Участь у науково-дослідних роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, 

представлення своїх робіт для публікації. 

4.2.5. Участь у діяльності органів громадського самоврядування, органів студентського 

самоврядування Виконавця. 

4.2.6. Брати участь у розробці індивідуальних навчальних планів;   

4.2.7. Навчання з дозволу керівництва Виконавця за індивідуальним графіком за умови внесення 

відповідної плати за навчання, що оформляється додатковою угодою Сторін. 

4.2.8.  Канікулярну відпустку. 

4.2.9.  Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і 

громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо 

4.2.10. Академічна відпустка або перерва в навчанні із збереженням окремих прав здобувача вищої 

освіти. 

4.2.11.  Захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства. 

4.2.12.  Безкоштовне відпрацювання протягом встановленого строку пропущених з поважних 

причин занять. 

4.2.13.  Дотримання прав, передбачених статтею 62 Закону України «Про вищу освіту». 

4.2.14. Внесення оплати Виконавцю за надання Одержувачу додаткових платних освітніх послуг. 

Здійснення оплати за додаткову освітню послугу Одержувачем звільняє Замовника від зобов'язань по 

сплаті за неї. 

4.2.15. Вимагати забезпечення захисту персональних даних. 
 

5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 

5.1. Фінансування навчання та загальна вартість освітньої послуги за весь термін навчання 

здійснюється в гривнях відповідно до офіційного курсу встановленого Національним банком України 

еквівалентною  ___________ тисяч   доларів (________________________доларів.) 

При цьому, Виконавець має право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на 

рік. 

 

Вартість освітньої послуги, окремо за кожний календарний рік становить: 

Академічний рік Курс  Вартість освітньої послуги 

(USD) 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

5.2.  Вартість освітньої послуги, яка наведена в п. 5.1 та п. 5.2 Договору, не враховує: 

• оплату за проживання в гуртожитку; 

• додаткових платних освітніх послуг, що наведені у Додатку №1 до Договору, який є 

невід’ємною частиною даного Договору. 

5.3.  Замовник вносить оплату в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця,  

 

одноразово (посеместрово) _____________ _______________________________________  

(щорічно) 

але не пізніше ніж за п’ять календарних днів до початку наступного навчального періоду, з 

урахуванням п. 2.1.7 та п. 2.2.4 цього Договору. 



 

 

У випадку не здійснення Замовником оплати у визначений даним пунктом Договору строк,  

_______________   ____________   _____________ 
       (Виконавець)     (Замовник)      (Одержувач) 

 



 

 

of additional paid services according to appendix №1) in case of evasion of the Customer from 

fulfillment of obligations provided by clause 3.1.1. and item 3.1.2. of this Agreement. Payment can be 

made in person and / or by third parties. In case of receipt of funds from the Recipient of educational 

services or third parties received and exceeding tuition fees under the agreement for one semester, the 

funds are credited to the current account of the Contractor and used exclusively for further educational 

services and additional paid services according to the Academy. 

4.1.12. In case of change of personal data to inform about it the Executor  

 

4.2. The Applicant has the rights defined by law and the constituent documents of the 

Contractor:  
4.2.1. Safe and harmless conditions of study, work and life.  

4.2.2. Free use of libraries, information funds, educational, scientific and 

sports facilities of the Contractor. 

           4.2.3. Use of production, cultural-educational, household, health-improving bases of the Executor 

in the order provided by its charter. 

           4.2.4. Participation in research papers, conferences, symposia, exhibitions, competitions, 

presentation of their works for publication. 

           4.2.5. Participation in the activities of public self-government bodies, student self-government 

bodies of the Contractor. 

4.2.6. Participate in the development of individual curricula;  

4.2.7. Training with the permission of the Contractor's management according to an individual 

schedule, subject to the payment of the relevant training fee, which is formalized by an additional 

agreement of the Parties.  

4.2.8. Vacation.  

4.2.9. Moral and / or material encouragement for academic success, research and social work, for 

artistic and sports achievements, etc.  

4.2.10. Academic leave or a break in studies with the preservation of certain rights of the 

applicant for higher education. 

           4.2.11. Protection against all forms of exploitation, physical and mental violence. 

           4.2.12. Free practice during the established term of classes missed for good reasons. 

           4.2.13. Observance of the rights provided by Article 62 of the Law of Ukraine "On Higher 

Education". 

           4.2.14. Payment to the Contractor for providing the Recipient with additional paid educational 

services. Payment for additional educational service by the Recipient releases the Customer from the 

obligation to pay for it. 

           4.2.15. Require protection of personal data. 

 

5. FEES FOR THE PROVISION OF EDUCATIONAL SERVICES  

AND THE PROCEDURE OF CALCULATIONS 

 5.1. Tuition funding and the total cost of educational services for the entire period of study is 

carried out in UAH in accordance with the official exchange rate set by the National Bank of Ukraine 

equivalent to ___________ thousand dollars (________________________ dollars.) In this case, the 

Contractor has the right to change the amount of tuition fees not more than once a year. The cost of 

educational services, separately for each calendar year is: 

 

Academic Year Course Tuition fee 

(USD) 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  



 

 

 

_______________   _________________   ________________ 
(Provider)               (Principal)     (Recipient) 



 

 

Одержувач зобов’язується здійснити оплату Виконавцеві за освітні послуги передбачені даним 

Договором протягом десяти календарних днів з моменту початку навчального періоду. 

5.4.  Оплата за навчання здійснюється у національній валюті України гривні, при цьому 

сума, що підлягає сплаті, визначається за офіційним курсом долара США (USD), встановленим 

Національним банком України на день проведення відповідного платежу. У разі несвоєчасного 

внесення платежу Виконавець має право перерахувати розмір оплати згідно з офіційним курсом 

Національного банку України, встановленим на день здійснення платежу. 

5.5. Виконавець в односторонньому порядку має право змінити розмір оплати за навчання, з 

урахуванням п.5.1 Договору, про що повідомляє Замовника шляхом направлення йому 

письмового повідомлення за чотирнадцять днів до настання таких змін.  

5.6. Розмір додаткових платних освітніх послуг наведено в Додатку №1, є невід’ємною 

частиною до Договору про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти та фізичною 

(юридичною) особою по наданню освітніх послуг іноземним громадянам і особам без 

громадянства. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО 

НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

 

6.1.  В разі невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором Сторони 

несуть відповідальність згідно з вимогами чинного законодавства України та цього Договору. 

6.2. Здобувач може бути  відрахований із закладу з підстав, визначених статтею 46 

Закону України «Про вищу освіту», в тому числі за порушення умов Договору.  

6.3. За несвоєчасну оплату освітніх послуг Замовник виплачує Виконавцю пеню в розмірі 

0,1 відсотка від несплаченої суми за кожен день прострочення. 

6.4. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за 

договором, якщо порушення стали наслідком обставин непереборної сили. При цьому 

строк дії договору може бути продовжено  на час дії таких обставин та їх наслідків. 

 

7. ПРИПИНЕННЯ (РОЗІРВАННЯ) ДОГОВОРУ 

7.1.  Дія Договору припиняється після повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за 

цим Договором.      
7.2.  Договір розривається: 

• у разі звершення виконання сторонами своїх зобов’язань; 

• за згодою сторін 

• в разі неможливості виконання Стороною Договору своїх зобов'язань у зв'язку з 

прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо 

надання освітніх послуг, і незгоди будь-якої із Сторін внести зміни до Договору; 

• у разі ліквідації юридичної особи - Виконавця, якщо не визначений правонаступник; 

• у разі відрахування Одержувача з навчального закладу згідно з законодавством України; 

• за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із Сторін 

умов Договору; 

• у разі невиконання Замовником та/або Одержувачем умов даного Договору щодо розміру 

та терміну сплати за освітні послуги (в т.ч. вартість додаткових платних послуг згідно додатку 

№1, що є невід’ємною частиною даного Договору). 

• в інших випадках, передбачених цим Договором та законодавством України. 

7.3.  Дія Договору зупиняється у разі надання здобувачу академічної відпустки згідно із 

законодавством на весь строк такої відпустки. Допуск до навчання здобувача після 

завершення строку академічної відпустки здійснюється згідно з наказом закладу, який 

видається на підставі заяви здобувача. 

7.4.  У разі дострокового розірвання Договору внаслідок порушення Виконавцем договірних 

зобов'язань або за ініціативою Замовника, у разі відрахування Одержувача освітньої послуги 

(крім випадків, коли Одержувач відрахований у зв'язку з невиконанням обов'язків, визначених  



 

 

 
_______________    _____________   _____________ 

       (Виконавець)         (Замовник)      (Одержувач) 

 



 

 

5.2. The cost of educational services, which is listed in paragraph 5.1 and paragraph 5.2 of the 

Agreement, does not take into account: 

• payment for accommodation in a dormitory; 

• additional paid educational services listed in Annex №1 to the Agreement, which is an integral part of 

this Agreement. 

 5.3. The Customer makes payment in non-cash form to the current account of the Contractor, 

once _____________ _______________________________________ 
(semesterly) (annually) 

but not later than five calendar days before the beginning of the next academic period, subject to 

paragraph 2.1.7 and paragraph 2.2.4 of this Agreement. In case of non-payment by the Customer within 

the period specified in this clause of the Agreement, _______________ ____________ _____________ 

  5.4. The Recipient undertakes to pay the Contractor for the educational services provided for in 

this Agreement within ten calendar days from the beginning of the training period. 5.4. Tuition is paid in 

the national currency of Ukraine, the hryvnia, and the amount to be paid is determined at the official 

exchange rate of the US dollar (USD), set by the National Bank of Ukraine on the day of payment. In 

case of late payment, the Contractor has the right to transfer the amount of payment in accordance with 

the official exchange rate of the National Bank of Ukraine, set on the day of payment. 

 5.5. The Contractor has the right to unilaterally change the amount of tuition fees, taking into 

account paragraph 5.1 of the Agreement, which notifies the Customer by sending him a written notice 

fourteen days before such changes. 

 5.6. The amount of additional paid educational services is given in Annex №1, is an integral 

part of the Agreement on the provision of educational services between a higher education institution 

and an individual (legal entity) for the provision of educational services to foreign citizens and stateless 

persons. 

 

6. LIABILITY OF THE PARTIES FOR NON-COMPLIANCE OR 

IMPROPER PERFORMANCE OF OBLIGATIONS 

 

 6.1. In case of non-fulfillment or improper fulfillment of obligations under this Agreement, the 

Parties shall be liable in accordance with the requirements of the current legislation of Ukraine and this 

Agreement.  

 6.2. The applicant may be expelled from the institution on the grounds specified in Article 46 

of the Law of Ukraine "On Higher Education", including for violation of the terms of the Agreement. 

   6.3. For late payment of educational services, the Customer pays the Contractor a penalty of 

0.1 percent of the unpaid amount for each day of delay. 6.4. The parties shall be released from liability 

for breach of contractual obligations if the breach is the result of force majeure. In this case, the term of 

the contract may be extended for the duration of such circumstances and their consequences. 

 

7. TERMINATION (TERMINATION) OF THE AGREEMENT 

 7.1. The Agreement shall be terminated after the Parties have fully fulfilled their obligations 

under this Agreement. 

 7.2. The contract is terminated: 

 • in case of fulfillment of obligations by the parties; 

 • by agreement 

   • in case of impossibility for the Party to fulfill its obligations in connection with the adoption 

of regulations that have changed the conditions established by the Agreement for the provision of 

educational services, and the consent of either Party to amend the Agreement;  

   • in case of liquidation of the legal entity - the Executor, if the legal successor is not defined;  

   • in case of expulsion of the Recipient from the educational institution in accordance with the 

legislation of Ukraine;  

   • by a court decision in case of systematic violation or non-fulfillment by one of the Parties of 

the terms of the Agreement; 



 

 

   

_______________   _________________   ________________ 
(Provider)               (Principal)     (Recipient) 



 

 

статтею 63 Закону України «Про вищу освіту») кошти, внесені Замовником як плата за надання 

освітньої послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, наданої на дату 

повідомлення про розірвання Договору. 

7.5.  У разі дострокового розірвання Договору в зв'язку з порушенням Замовником 

договірних зобов'язань або невиконанням Одержувачем обов'язків, визначених статтею 73 

Закону України «Про вищу освіту», розрахунок коштів ведеться з дати подачі заяви 

Одержувачем або наказу про відрахування за поданням деканату.  
 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР) 

 

8.1.  Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов'язань за цим Договором у випадках, якщо невиконання стало наслідком обставин, що 

знаходяться поза сферою контролю невиконуючої Сторони (стихійне лихо, екстремальні погодні 

умови, військові дії, пожежі, страйки, втручання з боку влади, ембарго), далі - форс-мажор. При 

цьому Сторони звільняються від відповідальності на строк дії цих обставин або можуть 

відмовитися від виконання цього Договору частково або в цілому без додаткової фінансової 

відповідальності. Строк дії форс-мажорних обставин підтверджується Торгово-промисловою 

палатою України. 

8.2.  Сторона, для якої виконання зобов'язань за Договором стало неможливим, повинна в 

письмовій формі повідомити про це іншу Сторону не пізніше ніж за 30 календарних днів з 

моменту настання зазначених обставин.  

 
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами і діє протягом 

усього періоду навчання або до дня повного підписання додатків, які є його невід’ємною 

частиною. 

9.2. Зміни до договору вносяться за згодою сторін шляхом підписання додатків, які є 

його невід’ємною частиною. 

9.3. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами під час виконання 

Договору, вирішуються шляхом переговорів. Якщо вирішити суперечки шляхом переговорів 

неможливо, вони підлягають розгляду в установленому чинним законодавством України 

порядку. 

9.4.  Виконавець не несе відповідальності за негативні результати атестації Одержувача, в 

тому числі державної, а також за невиконання Одержувачем навчального плану з вини 

останнього.  

9.5.  Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, 

тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 

регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також 

звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів 

добросовісності, розумності та справедливості. 

9.6.  Цей Договір складений українською та англійською мовами у чотирьох автентичних 

примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу. 

9.7.  Всі зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони складені у письмовій формі, 

підписані всіма Сторонами, оформлені у вигляді додаткової угоди, що є невід'ємною частиною 

Договору.  

9.8.  Сторони домовилися вважати умови Договору комерційною таємницею і не 

розголошувати її без взаємної згоди. 

9.9.  Додаток №1 до Договору є його невід'ємною частиною для виконання його 

Сторонами. 



 

 

9.10. Замовник та Одержувач несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними 

у  

 
_______________    _____________   _____________ 

       (Виконавець)         (Замовник)      (Одержувач) 



 

 

• in case of non-fulfillment by the Customer and / or the Recipient of the terms of this Agreement 

regarding the amount and term of payment for educational services (including the cost of additional paid 

services according to Annex №1, which is an integral part of this Agreement). • in other cases provided 

by this Agreement and the legislation of Ukraine. 

 7.3. The Agreement is suspended in the case of granting academic leave to the applicant in 

accordance with the law for the entire term of such leave. Admission to the applicant's studies after the 

end of the academic leave is carried out in accordance with the order of the institution, which is issued 

on the basis of the applicant's application.  

7.4. In case of early termination of the Agreement due to breach of contractual obligations by the 

Contractor or at the initiative of the Customer, in case of deduction of the Recipient of educational 

services (except for cases when the Recipient is expelled due to failure to fulfill obligations specified 

Article 63 of the Law of Ukraine "On Higher Education") funds paid by the Customer as payment for 

the provision of educational services are returned to him in the amount of payment for part of the service 

provided on the date of notice of termination of the Agreement. 7.5. In case of early termination of the 

Agreement due to breach of contractual obligations by the Customer or non-fulfillment by the Recipient 

of the obligations specified in Article 73 of the Law of Ukraine "On Higher Education", the funds are 

calculated from the date of application by the Recipient. 

 

8. CIRCUMSTANCES OF FORCE MAJEURE (FORCE MAJOR) 

 

8.1. The Parties shall be released from liability for partial or complete non-performance of 

obligations under this Agreement in cases where the non-performance was due to circumstances beyond 

the control of the non-performing Party (natural disaster, extreme weather conditions, hostilities, fires, 

strikes, government intervention). , embargo), then - force majeure. In this case, the Parties are released 

from liability for the duration of these circumstances or may refuse to perform this Agreement in part or 

in whole without additional financial liability. The term of force majeure is confirmed by the Chamber 

of Commerce and Industry of Ukraine. 

8.2. The Party for which the fulfillment of obligations under the Agreement has become 

impossible, must notify the other Party in writing no later than 30 calendar days from the date of 

occurrence of these circumstances. 

 

9. FINAL PROVISIONS 

 

9.1. The agreement comes into force from the moment of its signing by the parties and is valid 

during all period of training or till the day of full signing of appendices which are its integral part.  

9.2. Amendments to the contract are made by agreement of the parties by signing the annexes, 

which are an integral part of it. 

9.3. All disputes and disagreements that may arise between the Parties during the implementation 

of the Agreement shall be resolved through negotiations. If it is impossible to resolve disputes through 

negotiations, they shall be considered in accordance with the procedure established by the current 

legislation of Ukraine.  

9.4. The Contractor shall not be liable for the negative results of the Recipient's attestation, 

including the state one, as well as for the Recipient's non-fulfillment of the curriculum due to the latter's 

fault. 

           9.5. All legal relations arising from or related to this Agreement, including those related to the 

validity, conclusion, performance, amendment and termination of this Agreement, interpretation of its 

terms, determination of the consequences of invalidity or breach of this Agreement, are governed by this 

Agreement and relevant norms of the current legislation of Ukraine, as well as customs of business 

turnover, which are applied to such legal relations on the basis of the principles of good faith, 

reasonableness and fairness. 

          9.6. This Agreement is drawn up in the Ukrainian and English languages in three authentic copies,  

 



 

 

_______________   _________________   ________________ 
(Provider)               (Principal)     (Recipient) 



 

 

цьому Договорі даних та реквізитів, зобов'язуються протягом 10 (десяти) календарних днів у 

письмовій формі повідомити Виконавця про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик 

настання пов'язаних з цим негативних наслідків. 

9.11. Даний договір втрачає юридичну силу , не тягне претензійних наслідків для Сторін на 

підставі розділу 7 ,,Припинення (розірвання  )договору’’ або з моменту вручення документу про 

вищу освіту з додатком відповідної спеціальності. 

 
10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН  

ВИКОНАВЕЦЬ                                          

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародна академія екології та 

медицини» 

02091, м. Київ, Харківське шосе, 121 

Розрахунковий рахунок:  

323052990000026002026706958 (UAH) 
в АТ КБ  «Приватбанк»  

в  місці   Києві 

МФО 529900 

  

ІНН 37857335  

  
Тел.: + 38 094 92-61-357 

           

 

 

 

ЗАМОВНИК 

     

  

 

(прізвище, ім’я,по-батькові фізичної особи або повне 

найменування юридичної особи) 

               

   
 

  

 

(серія і номер паспорта, ким і коли виданий – для фізичних осіб; 

банківські реквізити – для юридичних осіб) 

  
(реєстраційний номер облікової картки платника податків / 

ідент. код ЄДРПОУ) 

 
(адреса / місцезнахождення) 

  В.о.   ректора   

 

 
 

 

           Сергій Грідчін 
   

 

  

  

Проректор   _________    Микола Щирук           

 

 (підпис, М.П.)  (ПІБ) 

 

ОДЕРЖУВАЧ 

ПІБ    

Паспорт:      №    виданий       

Адреса:    

Контактний тел.:     

Підпис         «____» ________ 2020р. 

 

 

Примірник Договору отримав (ла): _____________________________________________ 
(підпис, ПІБ, дата) 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 

_______________    _____________   _____________ 
       (Виконавець)         (Замовник)      (Одержувач) 



 

 

               

each of which has the same legal force. 

          9.7. All changes and additions to the Agreement are valid if they are made in writing, signed by 

all Parties, executed in the form of an additional agreement, which is an integral part of the Agreement. 

          9.8. The Parties agree to consider the terms of the Agreement a trade secret and not to disclose it 

without mutual consent. 

          9.9. Annex №1 to the Agreement is an integral part of its implementation by the Parties. 

          9.10. The Customer and the Recipient are fully responsible for the correctness specified by them 

in this Agreement data and details, undertake within 10 (ten) calendar days in writing to notify the 

Contractor of their change, and in case of failure to report the risk of related negative consequences. 

          9.11. This agreement loses its legal force, does not entail claims for the Parties on the basis of 

section 7 "Termination (termination) of the agreement" or from the moment of delivery of the document 

on higher education with the addition of the corresponding specialty. 

 

10. LOCATION, DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES 

Provider  Principal 

International Academy of Ecology and 

Medicine, Private Higher Education 

Institution 

   

     

  

  
(full name of natural or legal person) 2091 Kyiv, Kharkivske Chaussee 121 

Current accounts:  

323052990000026002026706958(UAH) 
 At Private bank  
 

MFO 305299 

  

  
Tel: + 38 094 926-13-57 

  

 

 

Acting Rector 

 

 
   

    
 

  

 
(passport series and number, date of issue and issuing authority for 

natural persons; or banking details for legal persons) 

    

 (taxpayer card registration number / EDRPOU identification code) 

     

                           

 (address) 

 
 

        

    Serhii  Hridchin                     
   

 

 

  

Vicerector___________Mykola Schyruk 
 (signature, stamp)  (full name) 

Full name:       

Passport:       No        Issued         

Address:   

Contact phone No:      

Signature   “____” ___________ 2020р.  

I read the Internal Regulations  “____” ______ 2020р. 

 (signature)  

 

I read the Dormitory Accommodation Rules 

   

“____” ______ 2020р.  

 (signature)  



 

 

I received one copy of the Agreement: 

_____________________________________________________________________________ 

___________   _________________   ________________ 
          (Provider)     (Principal)               (Recipient) 



 

 

Додаток №1 
До договору  №____ від «___»_______ 20___ року 

Про надання освітніх послуг між закладом вищої 

освіти та фізичною особою (юридичною) особою по 

навчанню іноземців і осіб без громадянства 

протокол № _______   від «___»_______ 20___ року. 

наказ        № _______   від «___»_______ 20___ року. 

 

 

Вартість додаткових платних послуг 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 

 

 

№ Найменування послуг Вартість послуги без ПДВ 

1 Оформлення студентського квитка 150/300 гривень 

2 Оформлення дублікату студентського квитка 300 гривень 

3 Оформлення дублікату залікової книжки 500 гривень 

4 Оформлення академічної довідки 750 гривень 

5 Оформлення дублікату академічної довідки 500 гривень 

6 Оформлення довідки про успішність 400 гривень 

7 Оформлення документів про освіту державного зразка 

(диплом) з додатком 

200 гривень 

8 Оформлення дублікату документів про освіту 

державного зразка (диплом) 

1000 гривень 

9 Оформлення додатку до диплому про вищу освіту 200 гривень 

10 Оформлення дублікату додатку до диплому про вищу 

освіту 

1000 гривень 

11 Дострокове розірвання Договору з ініціативи студента 7500 гривень 

12 Організація підготовки  та складання  практично-

орієнтованого іспиту другої спроби КРОК-1 

4000 гривень  

13 Організація підготовки  та складання  практично-

орієнтованого іспиту КРОК-2 

800 у.о.  

14 Організація підготовки  та складання   стандартизованого 

тестового державного екзамену  

800 у.о.  

15 Оформлення дублікату сертифікату КРОК-1, КРОК-2 1000 гривень 

16 Проведення  нострифікації  іноземних документів про 

освіту на продовження освіти в Україні.  

5000 гривень 

17  Додаткова плата за пропуски в процесі навчання та 

відпрацювання пропусків за 1 (одну) годину 

Згідно встановленої плати 

ПВНЗ «МАЕМ» 

18 Інші платні послуги по рішенню керівництва ПВНЗ 

«МАЕМ» 

Згідно встановленої плати 

ПВНЗ «МАЕМ» 

 

 

 

 
_______________   _________________   ________________ 



 

 

     (Виконавець)           (Замовник)    (Одержувач) 



 

 

Addition №1 
     

     To the contract  
    between Highest Education Institution and Natural (Legal) Person  

    on Educational Services to Foreign Citizens and Stateless Persons 
    Рrotocol №1 from 27.08.2020y. 

    Оrder №59-Од from 27.08.2020y. 

  

 

 

The cost of additional paid services 

PHEE “International Academy of Ecology and Medicine” 

 

№ Name of services 

 

The cost of services in UAH 

1 Registration of a student ticket 150/300 uah 

2 Making a duplicate student card 300 uah 

3 Registration of a duplicate of a credit book 500 uah 

4 Registration of Academic Reference 750 uah 

5 Duplicate Academic Reference 500 uah 

6 Making a certificate of success 400 uah 

7 Registration of documents on education of a 

state standard (diploma) with an appendix 

200 uah 

8 Registration of a duplicate of documents on 

education of a state standard (diploma) 

1000 uah 

9 Applying for a higher education diploma 200 uah 

10 Making a duplicate of the appendix to the 

diploma of higher education 

1000 uah 

11 Early termination of the Agreement on the 

initiative of the student 

7500 uah 

12 Organization of the preparation and compilation 

of a practical test of the second attempt of 

KROK-1 

4000 uah  

13 Organization of training and compilation of a 

practical-oriented exam KROK-2 

800 usd  

14 Organization of preparation and preparation of 

standardized test state exam 

800 usd  

15 Registration of a duplicate of the certificate 

КРОК-1, КРОК-2 

1000 uah 

16 Nostrification of foreign education documents 

for continuing education in Ukraine 

5000 uah 

17 Additional fee for the omissions during the 

training and processing of passes in 1 (one) hour 

According to the payment of PHEE 

“IAEM” 

18 Another payment according to a decision of 

PHEE “IAEM” 

According to the payment of PHEE 

“IAEM” 

 

 
_______________   _________________   ________________ 



 

 

       (Provider)                         (Principal)        (Recipient) 

 


