
 

 

ДОГОВІР №__________ 

про надання освітніх послуг між закладом вищої освіти 

та фізичною (юридичною) особою 

 

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 громадянином України (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  
           (кількість) 

трансферно- 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 є громадянином України та 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______________ 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА 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 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 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 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. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА 

3.1. Замовник зобов'язується: 

3.1.1. Своєчасно вносити плату за освітні послуги в розмірах і в строки, встановлені цим Договором. 

3.1.2..  Сплачувати Виконавцеві за платні додаткові освітні послуги, що надаються Виконавцем 

Одержувачу. 

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

відбувався освітній процес, якщо він заподіяно з вини Одержувача. 

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

інформувати в 5-ти денний термін Виконавця. 

 

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  

 

Виконавець___________         Замовник___________                       Одержувач______________ 

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. ОБОВ'ЯЗКИ І ПРАВА ОДЕРЖУВАЧА 

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

медичний огляд, за результатами якого надавати Виконавцю документ встановленої 

законодавством України форми. 

4.1.5.  Купити за свій рахунок медичний одяг. 

4.1.6.  Не допускати дій, які можуть завдати шкоди честі та гідності званню Студента Приватного 

вищого навчального закладу «Міжнародна академія екології та медицини». 

4.1.7.  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. 

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.  Участь у формуванні індивідуального навчального плану. 

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. 

 

Виконавець_____________          Замовник________________              Одержувач____________ 

 

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

4.2.14. Внесення оплати Виконавцю за надані Одержувачу платні додаткові освітні послуги. 

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 становить 

_________________тис. грн.  (_____________________________ )    гривень України . 

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

на рік та не більше ніж на офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік 

із обов'язковим інформуванням про це Замовника.  

5.2. Вартість освітньої послуги, окремо за кожний календарний рік становить: 

 

Академічний рік Курс  Вартість освітньої послуги Валюта 

   

 

 

   

   

  

 

  

  

  

    

    

 

  

  

 

  

   

  

  

 

  

 

  

 

  

  

 

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

• донарахування індексу інфляції на момент оплати за навчання; 

• оплату за проживання в гуртожитку; 

• навчання на базі Української військово-медичної академії за програмою офіцерів медичної 

служби запасу; 

• платні додаткові освітні послуги. 

5.4.  Замовник вносить оплату в безготівковій  формі на розрахунковий рахунок Виконавця по 

семестрово, не пізніше ніж за десять календарних днів до початку наступного навчального 

періоду, початок якого визначено навчальним планом Виконавця, з урахуванням п. 2.1.6 

Договору. 

5.5.  Плата за навчання здійснюється у національній валюті України, гривні . 

5.6.  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.  

5.7.  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. 

 

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,  

 

Виконавець___________            Замовник______________                  Одержувач______________ 

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 

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 не виконуючої 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  

 

Виконавець___________            Замовник______________                  Одержувач______________ 

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  мовою 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 комерційної таємниці і не розголошувати її без 

взаємної згоди. 

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

9.9.  Замовник та Одержувач несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у 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. 

9.10. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець___________       Замовник____________                 Одержувач______________ 

 

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 
 

ВИКОНАВЕЦЬ  ЗАМОВНИК 

    

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародна академія екології та 

медицини» 

       

       

 

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

повне найменування юридичної особи) 
02091, м. Київ, Харківське шосе, 121 

 

Розрахунковий рахунок:  

  323052990000026002026706958(UAH) 

  

В  АТ КБ  «Приватбанк» 

В місті Києві 

МФО 305299 

ідент. код ЕДРПОУ 37857335 

  

  

 

 

 

                                        

    

  

 

(серія і номер паспорта, ким і коли виданий – для 

фізичних осіб; банківські реквізити – для юридичних 

осіб) 

    

 
(реєстраційний номер облікової картки платника 

податків / ідентифікаційний  код ЄДРПОУ) 

            

    

 (адрес / місцезнаходження) 

В.о. ректора  Тел         

 

 
 

 

          Сергій Грідчін 
   

 

 

 

Проректор _____________Микола Щирук  

 

ОДЕРЖУВАЧ 

ПІБ           

Паспорт:           №                 

                                          

Адреса:         

Контактний тел.:  098-900-6162      

Підпис          «____» _____________  2020р. 

З правилами внутрішнього 

розпорядку ознайомлений (а) 

  

«____» ____________2020 р.  

 (підпис)  

З правилами проживання в гуртожитку   



 

 

ознайомлений (а) «____» _____________ 2020р. 

 (підпис)  

Примірник Договору отримав (ла): ____________________________________________________ 

(підпис, ПІБ, дата)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець__________        Замовник____________                     Одержувач______________ 

 Додаток №1 
До договору від «     »______2020 р№_____________ 

Про надання освітніх послуг між вищим закладом 

освіти та фізичною особою (юридичною) особою     

 протокол № 1      від 27 серпня   2020р. 

                                                                  наказ  №  59 од    від 27 серпня  2020р. 

 

Вартість додаткових платних послуг 

ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 

 

№ Найменування послуг Вартість послуги без ПДВ 

1 Оформлення студентського квитка 150 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 

3000 гривень  

 

13 Організація підготовки  та складання  

практично-орієнтованого іспиту КРОК-2 

5000 гривень  

 

14 Організація підготовки  та складання   

стандартизованого тестового державного 

екзамену  

5000 гривень  

 

15 Оформлення дублікату сертифікату КРОК-1, 1000 гривень 



 

 

КРОК-2 

16 Додаткова плата за пропуски в процесі 

навчання та відпрацювання пропусків за 1 

(одну) годину 

Згідно встановленої плати ПВНЗ 

«МАЕМ» 

 

17 Інші платні послуги по рішенню керівництва 

ПВНЗ «МАЕМ» 

Згідно встановленої плати ПВНЗ 

«МАЕМ» 

 

 

 

 

 
_______________   _________________   ________________ 

     (Виконавець)           (Замовник)    (Одержувач) 


