
Договір

про надання послуг з навчання комп’ютерній грамоті

(з можливістю оплати послуг після працевлаштування в сфері ІТ)

№____________

м.  Одеса                                                                     «___»______________ 20__ року

ФОП Друмов Вадим Костянтинович, діючий на підставі Виписки з єдиного

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських

формувань, номер запису 25580000000003413 від 22.12.2016 року (далі за текстом -

«Виконавець»), з одного боку, та громадянин України

___________________________________________________________________________________,

паспорт серії _________ № ____________, виданий _____._____._______р.

_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________, з іншого боку (далі за текстом –

«Замовник»), уклали даний Договір про надання послуг з навчання комп’ютерній грамоті

про наступне:

1. Предмет договору

1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника (з

можливістю оплати послуг Виконавця із настанням відкладальної обставини – ст. 212

Цивільного кодексу України) надати послуги з навчання комп’ютерній грамоті останнього

за курсом ___________________________________, а Замовник зобов'язується оплатити надані

послуги в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

1.1.1. Для цілей правильного розуміння сторонами умов даного оплатного договору

про надання послуг, сторони домовились про настання у майбутньому у Замовника

обов’язку оплати послуг, наданих Виконавцем, із настанням відкладальної обставини (ст.

212 Цивільного кодексу України) – або

(1) з моменту працевлаштування Замовника у сфері ІТ (після закінчення двох

календарних тижнів з моменту проведення першого заняття) або

(2) з настанням перелічених у Розділі 4 даного Договору інших обставин

(відмова від надання послуг, відмова/ігнорування/невдале проходження співбесід у

потенційних Роботодавців (організованих Виконавцем), дострокове розірвання договору з

власної ініціативи Замовника, тощо).

1.1.2. Даний договір укладається з метою досягнення сторонами конкретних

наслідків надання послуг у вигляді працевлаштування Замовника, як самостійно,

так і за допомогою Виконавця. У зв’язку із специфікою сфери Інформаційних

технологій, сторони даним фіксують можливість працевлаштування Замовника у

потенційного Роботодавця у будь-якому зручному для Роботодавця та Замовника

правовому статусі – з дати офіційного працевлаштуванням за трудовим договором, з

першого дня початку виконання посадових обов’язків без офіційного працевлаштування, з

дати укладення договору цивільно-правового характеру (найм/підряд/замовлення, тощо),

з дати початку співпраці на підставі будь-якого роду договору «роботодавець-ФОП», у

момент придбання Замовником корпоративних прав (фактично чи опціону), з моменту

реєстрації Замовника ФОПом з метою надання послуг у сфері ІТ, з моменту отримання

Виконавцем інформації з відкритих джерел інформації про працевлаштування

Замовника, в тому числі через соціальні мережі (Linkedin, Facebook, інші), та у всіх інших

можливих випадках отримання інформації Виконавцем про працевлаштування

Замовника.

Працевлаштування перевіряється/контролюється Виконавцем відносно Замовника

з урахуванням відносин контролю, у тому числі і через пов’язаних фізичних осіб, якими

визнаються подружжя, мати, батько, діти, брати, сестри або відносно будь-яких

юридичних осіб, якими Замовник прямо або опосередковано володіє на праві власності

або відносно якої являється кінцевим бенефіціаром.

1.2. Термін надання послуг з навчання комп’ютерній грамоті становить 4 місяці (не

менше 16 занять).

1.3. Підписуючи даний Договір, Замовник підтверджує свою право- та дієздатність

відповідно до вимог Цивільного кодексу України, а також наявність необхідних

повноважень на підписання даного Договору.

Виконавець _______________ Замовник _______________



2. Права та обов’язки Виконавця

2.1. Виконавець зобов’язується:

2.1.1. Для визначення рівня підготовки Замовника, розподілу його до групи

відповідного освітнього рівня, провести, при необхідності, попереднє тестування

Замовника.

2.1.2. До початку процесу надання послуг з навчання комп’ютерній грамоті

проінформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання послуг, їх

якості та змісту, про права і обов'язки сторін під час надання послуг з навчання

комп’ютерній грамоті Замовника.

2.1.3. Забезпечити Замовника індивідуальним робочим місцем у групі із

забезпеченням можливості розміщення комп’ютеру Замовника.

2.1.4. Надавати Замовнику доступ до відеозаписів занять на каналі “YouTube”, що

були проведені під час навчання за даним Договором, окрім випадків, коли заняття

просить не записувати викладач або неможливо було здійснити запис не з вини

Виконавця.

Доступ до бази відеозаписів є закритим, і дозвіл на використання відеозаписів

розповсюджуються виключно в навчальних цілях. У випадку їх нецільового використання

у відкритому доступі, з комерційною, або іншою метою, Виконавець залишає за собою

право обмежити доступ до навчального відео-матеріалу, або припинити відеозапис цих

занять на весь період навчання за обраним курсом для всієї групи. Виконавець не має

права записувати заняття, якщо це суперечить авторському праву викладача.

2.2. Виконавець має право:

2.2.1. На власний розсуд змінювати розклад занять, тривалість, а також час та

місце проведення занять, попередньо завчасно повідомивши про це Замовника. У

будь-якому випадку, загальна кількість занять, передбачених курсом, не може бути

меншою, ніж передбачається за умовами пункту 1.2. даного Договору.

2.2.2. У разі посилення карантинних обмежень, або наявності нагальної

необхідності для забезпечення безпеки та збереження здоров'я Замовника, Виконавець

має право перевести навчання у онлайн формат з можливим збільшенням кількості

занять, але без зміни вартості навчання.

2.2.3. На власний розсуд залучати для виконання зобов’язань за цим Договором

інших осіб.

2.2.4. Виконавець має право сприяти Замовнику у проходженні 3 (трьох) співбесід

Замовником у потенційних Роботодавців – забезпечивши можливість Замовнику тричі

пройти успішно / відмовитись / проігнорувати / не пройти успішно співбесіду

Замовником у потенційних Роботодавців.

Замовник погоджується, що Виконавець має право сприяти Замовнику у

проходженні співбесід у потенційних Роботодавців виключно у разі виконання

Замовником більше, ніж 75% (сімдесят п’ять відсотків) від усіх завдань, наданих

Виконавцем Замовнику протягом строку надання послуг.

3. Права та обов’язки Замовника

3.1. Замовник зобов’язується:

3.1.1. Не допускати пропусків, відвідувати усі заняття.

3.1.2. Виконувати вказівки викладача(ів) в процесі надання послуг, як щодо

дотримання навчального плану, так і щодо дисципліни під час спільних з іншими занять,

дбайливо ставиться до наданого в користування майна.

3.1.3. Своєчасно оплатити передбачені договором грошові кошти (на умовах

післяплати з настанням відкладальної обставини), надати Виконавцю всі необхідні

документи для оформлення документації про навчання комп’ютерній грамоті Замовника.

3.1.4. Нести матеріальну відповідальність за псування майна Виконавця, наданого

Замовнику для навчання комп’ютерній грамоті (в період очних занять в групах з іншими

Замовниками).

3.1.5. Зберігати, жодним чином не розповсюджувати, не розголошувати та

відповідати за незаконне розголошення комерційної таємниці Виконавця, яка полягає у

застосуванні в процесі надання послуг системи «Особистих кабінетів учнів» в Learning

Management System (LMS). Розроблена Виконавцем система LMS в рамках роботи Школи, є

його інтелектуальною власністю, будь-яке втручання в систему, її копіювання чи

розповсюдження буде каратися законом.

3.1.6. Добросовісно ставитись до питання проходження 3 (трьох) організованих

Виконавцем співбесід у потенційних Роботодавців. Ухилення від виконання даного

Виконавець _______________ Замовник _______________



обов’язку буде мати своїм наслідком настання відкладальної обставини, яка передбачена

п. 4.7. Договору.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Безкоштовно для визначення рівня власної фахової підготовки пройти

попереднє тестування.

3.2.2. Відвідувати факультативні заняття, якщо такі передбачені курсом навчання.

3.2.3. Протягом перших двох календарних тижнів з моменту проведення першого

заняття – відмовитись від надання йому послуг з власної ініціативи, при цьому

відкладальна обставина у такому випадку не наступає.

4. Оплата вартості послуг з навчання комп’ютерній грамоті

(з можливістю оплати послуг після працевлаштування в сфері ІТ)

4.1. Вартість послуг з навчання комп’ютерній грамоті у випадку її оплати

єдиноразово одним платежем становить суму грошових коштів у розмірі 22 500

(двадцять дві тисячі п'ятсот) гривень 00 копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.1. суми грошових коштів виникає із настанням

відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом настання

відкладальної обставини для цілей цього п. 4.1. буде вважатися момент

працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2. даного Договору

способами).

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання окремого

рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту настання

відкладальної обставини - працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п.

1.1.2. даного Договору способами).

4.1.1. Вартість послуг з навчання комп’ютерній грамоті у випадку її оплати з

розстроченням платежу на шість однакових частин кожного місяця становить

загалом 28 000 (двадцять вісім тисяч) гривень 00 копійок та відповідно щомісячно

4 666 (чотири тисячі шістсот шістдесят шість) гривень 67 копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.1.1. суми грошових коштів виникає із

настанням відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом

настання відкладальної обставини для цілей цього п. 4.1.1. буде вважатися момент

працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2. даного Договору

способами).

Оплата першої частини платежу здійснюється безготівковим переказом без

необхідності отримання окремого рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30

(тридцяти) днів з моменту настання відкладальної обставини - працевлаштування

Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2. даного Договору способами). Оплата

кожної наступної частини платежу здійснюється кожного 15 числа календарного місяця.

Схематичне відображення платежів у випадку працевлаштування Замовника

у сфері ІТ та добровільного повідомлення про це Виконавця

Дата

працевлаштування

Загальна вартість

послуг, грн.
Строк оплати

Протягом

1 місяця надання

послуг (п. 4.2.)

11 500,00

протягом 30 днів з

моменту

працевлаштування

Протягом

2 місяця надання

послуг (п. 4.3.)

14 000,00

Протягом

3 місяця надання

послуг (п. 4.4.)

17 000,00

Протягом

4 місяця надання

послуг (п. 4.5.)

19 500,00

4.2. У випадку працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2.

даного Договору способами) протягом першого місяця надання послуг за даним

Договором та добровільного повідомлення про цей факт Виконавця, загальна

вартість послуг з навчання комп’ютерній грамоті буде становити суму грошових коштів у

розмірі 11 500 (одинадцять тисяч п’ятсот) гривень 00 копійок. Обов’язок оплати

передбаченої п. 4.2. суми грошових коштів виникає із настанням відкладальної обставини

Виконавець _______________ Замовник _______________



(ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом настання відкладальної обставини для

цілей цього п. 4.2. буде вважатися момент працевлаштування Замовника у сфері ІТ

протягом першого місяця надання послуг за даним Договором.

4.2.1. Вартість послуг з навчання комп’ютерній грамоті у випадку її оплати з

розстроченням платежу на шість однакових частин кожного місяця становить

загалом 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень 00 копійок та відповідно щомісячно 2

333  (дві  тисячі триста тридцять три ) гривень 33 копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.2.1. суми грошових коштів виникає із

настанням відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом

настання відкладальної обставини для цілей цього п. 4.1.1. буде вважатися момент

працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2. даного Договору

способами).

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання

окремого рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту

настання відкладальної обставини - працевлаштування Замовника у сфері ІТ

(передбаченими п. 1.1.2. даного Договору способами).

4.3. У випадку працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2.

даного Договору способами) протягом другого місяця надання послуг за даним

Договором та добровільного повідомлення про цей факт Виконавця, загальна

вартість послуг з навчання комп’ютерній грамоті буде становити суму грошових коштів у

розмірі 14 000 (чотирнадцять тисяч) гривень 00 копійок. Обов’язок оплати

передбаченої п. 4.3. суми грошових коштів виникає із настанням відкладальної обставини

(ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом настання відкладальної обставини для

цілей цього п. 4.3. буде вважатися момент працевлаштування Замовника у сфері ІТ

протягом другого місяця надання послуг за даним Договором.

4.3.1. Вартість послуг з навчання комп’ютерній грамоті у випадку її оплати з

розстроченням платежу на шість однакових частин кожного місяця становить

загалом 16 500 (шістнадцять тисяч п'ятсот) гривень 00 копійок та відповідно

щомісячно 2 750  (дві  тисячі сімсот п’ятдесят ) гривень 00  копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.1.1. суми грошових коштів виникає із

настанням відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом

настання відкладальної обставини для цілей цього п. 4.3.1. буде вважатися момент

працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2. даного Договору

способами).

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання

окремого рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту

настання відкладальної обставини - працевлаштування Замовника у сфері ІТ

(передбаченими п. 1.1.2. даного Договору способами).

4.4. У випадку працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2.

даного Договору способами) протягом третього місяця надання послуг за даним

Договором та добровільного повідомлення про цей факт Виконавця, загальна

вартість послуг з навчання комп’ютерній грамоті буде становити суму грошових коштів у

розмірі 17 000 (сімнадцять тисяч ) гривень 00 копійок. Обов’язок оплати передбаченої

п. 4.4. суми грошових коштів виникає із настанням відкладальної обставини (ст. 212

Цивільного кодексу України), а моментом настання відкладальної обставини для цілей

цього п. 4.4. буде вважатися момент працевлаштування Замовника у сфері ІТ

протягом третього місяця надання послуг за даним Договором.

4.4.1. Вартість послуг з навчання комп’ютерній грамоті у випадку її оплати з

розстроченням платежу на шість однакових частин кожного місяця становить

загалом 19 500 (дев'ятнадцять тисяч п'ятсот ) гривень 00 копійок та відповідно

щомісячно 3 250  (три  тисячі двісті п'ятдесят) гривень 00  копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.4.1. суми грошових коштів виникає із

настанням відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом

настання відкладальної обставини для цілей цього п. 4.4.1. буде вважатися момент

працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2. даного Договору

способами).

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання

окремого рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту

настання відкладальної обставини - працевлаштування Замовника у сфері ІТ

(передбаченими п. 1.1.2. даного Договору способами).

Виконавець _______________ Замовник _______________



4.5. У випадку працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2.

даного Договору способами) протягом четвертого місяця надання послуг за даним

Договором та добровільного повідомлення про цей факт Виконавця, загальна

вартість послуг з навчання комп’ютерній грамоті буде становити суму грошових коштів у

розмірі 19 500 (девятнадцять тисяч п'ятсот ) гривень 00 копійок. Обов’язок оплати

передбаченої п. 4.5. суми грошових коштів виникає із настанням відкладальної обставини

(ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом настання відкладальної обставини для

цілей цього п. 4.5. буде вважатися момент працевлаштування Замовника у сфері ІТ

протягом третього місяця надання послуг за даним Договором.

4.5.1. Вартість послуг з навчання комп’ютерній грамоті у випадку її оплати з

розстроченням платежу на шість однакових частин кожного місяця становить

загалом 22 000 (двадцять дві тисячі ) гривень 00 копійок та відповідно щомісячно 3

666  (три  тисячі шістсот шістдесят шість) гривень 67  копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.5.1. суми грошових коштів виникає із

настанням відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом

настання відкладальної обставини для цілей цього п. 4.4.1. буде вважатися момент

працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2. даного Договору

способами).

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання окремого

рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту настання

відкладальної обставини - працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п.

1.1.2. даного Договору способами).

4.6. У випадку відмови від надання послуг з власної ініціативи Замовника протягом

перших двох календарних тижнів з моменту проведення першого заняття (незалежно від

підстав для такого припинення) - відкладальна обставина не наступає, зобов’язання з

оплати вартості послуг не виникає.

4.7. Відмова/ігнорування/невдале проходження Замовником трьох співбесід

у потенційних Роботодавців (організованих Виконавцем) – являється самостійною

відкладальною обставиною і внаслідок її настання виникає обов’язок оплати передбаченої

п. 4.1.1. суми грошових коштів. Моментом настання відкладальної обставини для цілей

цього п. 4.7. буде вважатися момент відмови від проходження/ігнорування

проходження/невдале проходження Замовником третьої співбесіди.

Замовник має право на власний розсуд вирішувати питання проходження співбесід

протягом періоду навчання і у випадку відмови від проходження співбесід протягом

періоду навчання – така відмова не буде являтися порушенням умов п. 4.6. та підставою

для настання відкладальної обставини.

У випадку ж погодження Замовника на проходження співбесіди у період навчання,

така дія буде зарахована у кількість співбесід, які може пройти Замовник за сприяння

Виконавця.

4.8. У випадку відмови від надання послуг навчання Замовником протягом

першого місяця надання послуг за даним Договором (але після спливу перших двох

календарних тижнів з моменту проведення першого заняття), загальна вартість послуг з

навчання комп’ютерній грамоті буде становити суму грошових коштів у розмірі 5 600

(п’ять тисяч шістсот) гривень 00 копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.8. суми грошових коштів виникає із настанням

відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом настання

відкладальної обставини для цілей цього п. 4.8. буде вважатися момент відмови від

надання послуг навчання Замовником протягом першого місяця надання послуг за

даним Договором (але після спливу перших двох календарних тижнів з моменту

проведення першого заняття).

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання окремого

рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту настання

відкладальної обставини (відмова від надання послуг навчання Замовником).

4.8.1. У випадку відмови Замовника від надання послуг навчання Замовником

протягом першого місяця надання послуг за даним Договором та подальшого

працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2. даного Договору

способами) протягом одного календарного року (12 місяців) з моменту відмови

Замовника від надання послуг навчання, Замовник зобов’язується доплатити Виконавцю

Виконавець _______________ Замовник _______________



вартість послуг навчання у розмірі 22 400 (двадцять дві чотириста) гривень 00

копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.8. суми доплати виникає із настанням

відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом настання

відкладальної обставини для цілей п. 4.8. буде вважатися момент працевлаштування

Замовника у сфері ІТ протягом одного календарного року (12 місяців) з моменту

закінчення надання послуг за даним Договором.

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання окремого

рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту настання

відкладальної обставини - працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п.

1.1.2. даного Договору способами).

Дата відмови

Загальна

вартість

послуг, грн.

Строк

оплати

Сума доплати у

випадку

працевлаштування

в сфері ІТ протягом

12 місяців

Строк оплати

Протягом

1 місяця

надання послуг

(п. 4.8.)

5 600,00

протягом 30

днів з

моменту

відмови

22 400,00
протягом 30 днів з

моменту

працевлаштування

4.9. У випадку відмови від надання послуг навчання Замовником протягом

другого місяця надання послуг за даним Договором, загальна вартість послуг з

навчання комп’ютерній грамоті буде становити суму грошових коштів у розмірі 11 200

(одинадцять тисяч двісті) гривень 00 копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.9. суми грошових коштів виникає із настанням

відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом настання

відкладальної обставини для цілей цього п. 4.9. буде вважатися момент відмови від

надання послуг навчання Замовником протягом другого місяця надання послуг за

даним Договором.

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання окремого

рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту настання

відкладальної обставини (відмова від надання послуг навчання Замовником).

4.9.1. У випадку відмови Замовника від надання послуг навчання Замовником

протягом другого місяця надання послуг за даним Договором та подальшого

працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2. даного Договору

способами) протягом одного календарного року (12 місяців) з моменту відмови

Замовника від надання послуг навчання, Замовник зобов’язується доплатити Виконавцю

вартість послуг навчання у розмірі 16 800 (шістнадцять тисяч вісімсот) гривень 00

копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.9. суми доплати виникає із настанням

відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом настання

відкладальної обставини для цілей п. 4.9. буде вважатися момент працевлаштування

Замовника у сфері ІТ протягом одного календарного року (12 місяців) з моменту

закінчення надання послуг за даним Договором.

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання

окремого рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту

настання відкладальної обставини - працевлаштування Замовника у сфері ІТ

(передбаченими п. 1.1.2. даного Договору способами).

Виконавець _______________ Замовник _______________



Дата відмови

Загальна

вартість

послуг, грн.

Строк

оплати

Сума доплати у

випадку

працевлаштування

в сфері ІТ протягом

12 місяців

Строк оплати

Протягом

2 місяця

надання послуг

(п. 4.9.)

11 200,00

протягом 30

днів з

моменту

відмови

16 800,00

протягом 30 днів з

моменту

працевлаштування

4.10. У випадку відмови від надання послуг навчання Замовником протягом

третього місяця надання послуг за даним Договором, загальна вартість послуг з

навчання комп’ютерній грамоті буде становити суму грошових коштів у розмірі 16 800

(шістнадцять тисяч вісімсот) гривень 00 копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.10. суми грошових коштів виникає із

настанням відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом

настання відкладальної обставини для цілей цього п. 4.10. буде вважатися момент

відмови від надання послуг навчання Замовником протягом третього місяця надання

послуг за даним Договором.

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання окремого

рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту настання

відкладальної обставини (відмова від надання послуг навчання Замовником).

4.10.1. У випадку відмови Замовника від надання послуг навчання Замовником

протягом третього місяця надання послуг за даним Договором та подальшого

працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2. даного Договору

способами) протягом одного календарного року (12 місяців) з моменту відмови

Замовника від надання послуг навчання, Замовник зобов’язується доплатити Виконавцю

вартість послуг навчання у розмірі 11 200 (одинадцять тисяч двісті) гривень 00

копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.10. суми доплати виникає із настанням

відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом настання

відкладальної обставини для цілей п. 4.10. буде вважатися момент працевлаштування

Замовника у сфері ІТ протягом одного календарного року (12 місяців) з моменту

закінчення надання послуг за даним Договором.

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання окремого

рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту настання

відкладальної обставини - працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п.

1.1.2. даного Договору способами).

Дата відмови

Загальна

вартість

послуг, грн.

Строк

оплати

Сума доплати у

випадку

працевлаштування

в сфері ІТ протягом

12 місяців

Строк оплати

Протягом

3 місяця

надання послуг

(п. 4.10.)

16 800,00

протягом 30

днів з

моменту

відмови

11 200,00

протягом 30 днів з

моменту

працевлаштування

4.11. У випадку відмови від надання послуг навчання Замовником протягом

четвертого місяця надання послуг за даним Договором, загальна вартість послуг з

навчання комп’ютерній грамоті буде становити суму грошових коштів у розмірі 22 400

(двадцять дві тисячі чотириста) гривень 00 копійок.

Виконавець _______________ Замовник _______________



Обов’язок оплати передбаченої п. 4.11. суми грошових коштів виникає із

настанням відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом

настання відкладальної обставини для цілей цього п. 4.11. буде вважатися момент

відмови від надання послуг навчання Замовником протягом четвертого місяця

надання послуг за даним Договором.

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання окремого

рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту настання

відкладальної обставини (відмова від надання послуг навчання Замовником).

4.11.1. У випадку відмови Замовника від надання послуг навчання Замовником

протягом четвертого місяця надання послуг за даним Договором та подальшого

працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п. 1.1.2. даного Договору

способами) протягом одного календарного року (12 місяців) з моменту відмови

Замовника від надання послуг навчання, Замовник зобов’язується доплатити Виконавцю

вартість послуг навчання у розмірі 5 600 (п’ять тисяч шістсот) гривень 00 копійок.

Обов’язок оплати передбаченої п. 4.11. суми доплати виникає із настанням

відкладальної обставини (ст. 212 Цивільного кодексу України), а моментом настання

відкладальної обставини для цілей п. 4.11. буде вважатися момент працевлаштування

Замовника у сфері ІТ протягом одного календарного року (12 місяців) з моменту

закінчення надання послуг за даним Договором.

Оплата здійснюється безготівковим переказом без необхідності отримання окремого

рахунку на оплату від Виконавця – протягом 30 (тридцяти) днів з моменту настання

відкладальної обставини - працевлаштування Замовника у сфері ІТ (передбаченими п.

1.1.2. даного Договору способами).

Дата відмови

Загальна

вартість

послуг, грн.

Строк

оплати

Сума доплати у

випадку

працевлаштування

в сфері ІТ протягом

12 місяців

Строк оплати

Протягом

4 місяця

надання послуг

(п. 4.11.)

22 400,00

протягом 30

днів з

моменту

відмови

5 600,00

протягом 30 днів з

моменту

працевлаштування

5. Порядок оплати

5.1. Оплата здійснюється безготівковим переказом на банківський рахунок без

необхідності отримання окремого рахунку на оплату від Виконавця.

6. Відповідальність сторін

6.1. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за втрату, знищення,

зіпсування, пошкодження, викрадення майна Замовника, що було залишено без його

нагляду у приміщенні Виконавця.

6.2. Виконавець не несе будь-якої відповідальності за втрачену особисту

інформацію, яка була залишена Замовником на персональному комп’ютері Виконавця під

час навчальних занять.

6.3. У разі прострочення платежу за навчання Замовником, Виконавець має право

стягнути з Замовника єдиноразовий штраф.

6.3.1. У випадку прострочення оплати до 10 (десяти) календарних днів сума

штрафу складе 10% від суми платежу.

6.3.2. У випадку прострочення оплати від 10 (десяти) до 30 (тридцяти) календарних

днів сума штрафу складе 30% від суми платежу.

6.3.3. У випадку прострочення оплати більше, ніж на 30 (тридцять) календарних

днів сума штрафу складе 50% від суми платежу.

6.4. У разі прострочення платежу за навчання Замовником, Виконавець має право

стягнути з Замовника також пеню, інфляційні витрати, плату за користування чужими

грошима (ст. 625 Цивільного кодексу України), витрати на надання Виконавцю правничої

допомоги адвокатами, судовий збір та інші пов’язані із простроченням Замовника збитки

та витрати.

6.5. За невиконання або неналежне виконання передбачених цим Договором

зобов'язань, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Виконавець _______________ Замовник _______________



6.6. Всі суперечності, які виникають між сторонами в процесі укладення чи

 виконання даного Договору, вирішуються виключно в процесі переговорів.

Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується

відповідно до чинного  законодавства України.

6.7. Взаємовідносини сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються

чинним законодавством України.

7. Форс-мажорні обставини

7.1.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне

виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне

виконання спричинено обставинами форс-мажору.

7.2.  Під обставинами форс-мажору у цьому Договорі Сторони розуміють дію

непереборних сил, що виникли незалежно від волі сторін, появу яких сторони не могли

передбачити або запобігти виникненню яких, та які включають, не обмежуючись цим,

наступне:

- пожежі, повені, землетруси, зсуви, інші стихійні лиха та сезонні природні явища,

зокрема закриття шляхів, проток, перевалів, портів, а також війна, воєнні дії, воєнний

стан, проведення антитерористичної операції, блокади, страйки, ембарго, акти державних

органів та інші подібні явища і дії, які роблять неможливим або суттєво заважають

виконанню умов Договору Сторонами.

7.3.  При виникненні форс-мажорних обставин Сторона, виконанню чиїх

зобов’язань перешкоджають такі обставини, повинна письмово сповістити про це іншу

Сторону протягом 10 (десять) днів з дати їх появи. Достатнім підтвердженням існування

форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України або іншого

компетентного органу. У цьому разі строк виконання своїх зобов’язань за Договором

Стороною, що перебуває під дією форс-мажорних обставин, призупиняється до

закінчення строку дії таких обставин.

8. Термін дії і порядок розірвання договору

8.1. Даний договір складено в двох екземплярах українською мовою, по одному

примірнику для кожної зі сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

8.2. Договір дійсний з моменту підписання обома сторонами і діє до закінчення

надання послуг або до його дострокового розірвання. Термін дії договору може бути

продовжений за згодою сторін.

8.3. Укладення Договору скасовує всі попередні письмові та усні угоди, досягнуті з

даного предмету договору.

8.4. Жодна із сторін не має права передавати третім особам без письмового

погодження з іншою стороною права та обов’язки, обумовлені даним Договором.

8.5. Договір може бути достроково припинений у випадку:

- визнання судом недійсності даного Договору внаслідок його суперечності діючому

законодавству України;

- при виникненні обставин, що перешкоджають виконанню договору незалежно від

бажання сторін;

- за згодою сторін;

- якщо виконання стороною Договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з

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

освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін до договору;

- у разі ліквідації юридичної особи Виконавця, якщо не визначена юридична особа,

що є правонаступником ліквідованої сторони;

- за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов

договору.

8.6. Закінчення строку цього Договору не звільняє Замовника від відповідальності

за порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9. Додаткові умови

9.1. Шляхом підписання Замовником цього Договору, останній надає цим право

Виконавцю, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»:  отримувати,

збирати, обробляти, реєструвати, накопичувати, зберігати, змінювати, поновлювати,

використовувати і поширювати (розповсюджувати, передавати) інформацію, яка,

відповідно до вимог законодавства, становить персональні дані Замовника; заносити таку

інформацію до баз персональних даних з подальшим внесенням до Держаного реєстру баз

персональних даних.

Виконавець _______________ Замовник _______________



Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Замовника

здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності Виконавця

та/або захисту його інтересів та/або необхідних для забезпечення виконання цього

Договору. Підписанням цього Договору Замовник стверджує, що вся надана Замовником

Виконавцю інформація в тому числі що становить персональні дані, надана Замовнику на

законних підставах і він має право її використовувати та розпоряджатися нею.

9.2. Підписанням цього Договору Замовник засвідчує, що він дає свою однозначну

згоду, що під час телефонних дзвінків з ним здійснюється аудіо-фіксування розмов, та

автоматично зберігається вхідний/вихідний номер телефону, а також повідомлений про

те, що у приміщеннях Виконавця здійснюється відеоспостереження. Аудіо-фіксування

розмов та відеоспостереження здійснюється виключно з метою контролю якості надання

послуг та має конфіденційний характер, однак записи аудіо-фіксування розмов та

відеоспостереження можуть бути використані як доказ в порядку, передбаченому чинним

законодавством України щодо надання доказів у судовому процесі.

10. Реквізити та підписи сторін

Виконавець:

ФО-П Друмов В.K.
Замовник:

__________________________________________

Код ЄДРПОУ 3233718210

Юридична адреса: 65481, Одеська обл., місто

Южне, вул. Лугова, буд. 17

Ідентифікаційний номер ____________________

Банківські реквізити в форматі відповідно до

стандарту IBAN:

UA283287040000026008054338449

в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 328704

Місце проведення занять:

м. Одеса, вул. Канатна, 22, 2 поверх

_____________________________

ФО-П Друмов В.К.

ФО-П Друмов В.К. від імені якого

на підставі довіреності № Б/Н

від ___.___.2021 діє _______________

Адреса реєстрації:

_________________________________________

_________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Дата народження: __________________________

Паспорт серії ___ № ____________, виданий

___.___._____р. ____________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________

П.І.Б. , підпис

Виконавець _______________ Замовник _______________


