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ДОГОВІР №________/202_

про надання освітніх послуг громадянам іноземних держав

та особам без громадянства

м. Одеса      «___» ____________ 202_ р.

Державний університет інтелектуальних технологій 

і зв’язку (далі - УНІВЕРСИТЕТ), що є державним закладом 

вищої освіти, підпорядкованим Міністерству освіти і науки 

України, в особі Назаренко Олександр Аскольдович, що діє на 

підставі Статуту Університету, та 

_________________________________

______________________________ (далі – СТУДЕНТ),

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 

який є громадянином (підданим) 

_______________________________________________,

                                     (назва держави)

з другої сторони (в подальшому разом іменуються «Сторони», а 

кожна окремо – «Сторона»), керуючись Законами України  «Про 

освіту», «Про вищу освіту», постановою Кабінету Міністрів 

України від от 27.08.2010 № 796, уклали цей Договір про надання 

освітніх послуг (далі – Договір) про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є надання освітньої послуги. 

УНІВЕРСИТЕТ бере на себе зобов’язання за рахунок коштів 

СТУДЕНТА  здійснити надання йому освітньої послуги, а саме:

_________підготовка іноземного громадянина _______________

(освітня послуга)

(форма навчання) 

                                                         (назва факультету)

_______________________________________________________

                                                      (ступінь вищої освіти)

 (назва спеціальності / напряму)

 (обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти в кредитах ЄКТНС)

 (курс, на який приймається СТУДЕНТ)

__Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку___

(місце надання освітньої послуги)

з «_____» ____________  202_ р. по «___» _________  202_ р.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА УНІВЕРСИТЕТУ

2.1. УНІВЕРСИТЕТ зобов’язаний:

1) надати СТУДЕНТУ освітню послугу на рівні 

стандартів вищої освіти, а саме організувати та забезпечити 

навчання ЗАМОВНИКА українською/англійською (необхідне 

підкреслити) мовою за навчальними планами та програмами, які 

відповідають обраному напряму (спеціальності) нарівні зі 

студентами-громадянами України;

2) забезпечити дотримання прав СТУДЕНТА;

3) вжити належних заходів для забезпечення 

задовільних умов перебування та навчання СТУДЕНТА;

4) надавати  СТУДЕНТУ сприяння в оформленні 

посвідки на тимчасове  проживання в Україні на період навчання;

5) надавати СТУДЕНТУ на період навчання можливість 

проживання у гуртожитку УНІВЕРСИТЕТУ з наявністю  

постільних речей та комунальних послуг нарівні зі студентами-

громадянами України. Вартість проживання у гуртожитку не 

входить у вартість цього ДОГОВОРУ, а вона сплачується 

СТУДЕНТОМ окремо на підставі окремого договору на 

проживання відповідно до тарифів, які встановлюються щорічно 

наказом ректора УНІВЕРСИТЕТУ. В разі відрахування з 

УНІВЕРСИТЕТУ право СТУДЕНТА на проживання у гуртожитку 

скасовується;

6) видати СТУДЕНТУ документ про вищу освіту 

державного зразка за умови виконання СТУДЕНТОМ 

навчального навантаження в обсязі,  необхідному для отримання 

певного ступеня вищої освіти;

7) інформувати СТУДЕНТА про правила та вимоги 

щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, 

про його права та обов’язки  під час надання та отримання 

зазначеної освітньої послуги;

2.2. УНІВЕРСИТЕТ має право вимагати від от 

СТУДЕНТА своєчасно вносити плату за освітню послугу в 

розмірах та в порядку, встановлених цим Договором; 

дотримування законодавства України, Кодексу етики студентів 

УНІВЕРСИТЕТУ, правил проживання у гуртожитках 

УНІВЕРСИТЕТУ, наказів ректора УНІВЕРСИТЕТУ та інших 

локальних нормативних актів УНІВЕРСИТЕТУ тощо.

3. ОБOВЯЗКИ ТА ПРАВА СТУДЕНТА

3.1. СТУДЕНТ зобов’язаний :

1) своєчасно вносити плату за освітню послугу в 

розмірах, строки та в порядку, встановлених цим Договором ;

2) поважати Конституцію України, дотримуватись вимог 

законодавства України та Статуту УНІВЕРСИТЕТУ, 

дотримуватись встановлених для іноземних громадян правил 

проживання та пересування в Україні, правил внутрішнього 

розпорядку УНІВЕРСИТЕТУ, Кодексу етики студента 

УНІВЕРСИТЕТУ, правил проживання у студентському гуртожитку 

УНІВЕРСИТЕТУ, а також виконувати накази, рішення і 

розпорядження ректора УНІВЕРСИТЕТУ тощо;

3) виконувати вимоги освітньої програми 

(індивідуального навчального плану (за наявності),  

дотримуватись академічної доброчесності, засвоїти повний 

теоретичний та практичний курс навчання, здобувати знання, 

вміння та навички, визначені кваліфікаційною характеристикою 

спеціальності  та досягати визначених для відповідного рівня 

вищої освіти результатів навчання;

4) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені 

відповідними правилами та інструкціями;

5) дбайливо ставитись до майна, що належить 

УНІВЕРСИТЕТУ;

6) не порушувати права та законні інтереси інших осіб, 

що навчаються та/або працюють в УНІВЕРСИТЕТІ;

7) своєчасно  сплачувати  за проживання у гуртожитку, 

відповідно до встановлених УНІВЕРСИТЕТОМ тарифів та 

окремого договору на проживання у гуртожитку.

8) надати УНІВЕРСИТЕТУ наступні документи:

• заяву-анкету, яка містить інформацію про його 

поштову адресу або адресу батьків (або інших родичів) та 

їхнього контактного телефону;

• документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий 

освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого 

здійснюється вступ, засвідчений в країні його видачі  та 

легалізований відповідною закордонною установою України з 

нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;

• додаток (оригінал та його копію) до документа про 

раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на 

основі якого здійснюється вступ (за наявності), засвідчений в 

країні його видачі  та легалізований відповідною закордонною 

установою України з нотаріально засвідченим перекладом 

українською мовою;

• академічну довідку, видану іноземним/українським 

навчальним закладом  (у разі переведення або поновлення на 
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навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна 

довідка), засвідчену в країні її видачі  та легалізовану 

відповідною закордонною установою України з нотаріально 

засвідченим перекладом українською мовою;

• оригінал та копію документа, в якому міститься 

інформація про зміст навчальної програми за попереднім 

ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість 

навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі 

відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), 

при вступі для здобуття ступеня магістра або післядипломної 

освіти, якщо відсутність цієї інформації унеможливлює здійснити 

визнання кваліфікації за документом, засвідчений в країні його 

видачі  та легалізований відповідною закордонною установою 

України з нотаріально засвідченим перекладом українською 

мовою;

• копію паспортного документа іноземця або документа, 

що посвідчує особу без громадянства, з нотаріально засвідченим 

перекладом українською мовою ; 

• поліс медичного страхування, якщо інше не 

передбачено міжнародними договорами України;

• 4 фотокартки розміром 30х40 мм;

• копію посвідчення закордонного українці (за 

наявності);

• при вступі до аспірантури додатково додаються 

дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або 

завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання 

кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів 

українською або англійською мовою;

• при вступі до докторантури додатково подаються 

українською або англійською мовою: тематичний план 

дисертаційної роботи для здобуття наукового ступеня доктора 

наук; копія диплома при присвоєння відповідного наукового 

ступеня.

9) протягом 1 (одного) місяця з моменту зарахування до 

УНІВЕРСИТЕТУ звернутись до Міністерства освіти України для 

здійснення процедури визнання свого документа про попередню 

освіту. Процедура визнання здійснюється СТУДЕНТОМ 

самостійно  власним коштом.

10) після закінчення УНІВРСИТЕТУ та легалізації 

документів про освіту, СТУДЕНТ зобов’язаний виїхати за межі 

України або перейти на наступний рівень освіти  в Україні 

протягом встановленого наказом про зарахування термін. У разі 

відмови добровільно виїхати за межі України СТУДЕНТ може 

бути депортований  примусово. Процедура легалізації 

документів здійснюється СТУДЕНТОМ самостійно власним 

коштом.

3.2. Окрім прав, передбачених статтею 62 Закону 

України «Про вищу освіту», СТУДЕНТ має право вимагати від 

УНІВЕРСИТЕТУ:

1) надання освітньої послуги на рівні стандартів вищої 

освіти;

2) забезпечення дотримання своїх прав;

3) видачі йому документа про вищу освіту державного 

зразка за умови виконання ним навчального навантаження  в 

обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти;

4) інформування його 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. 

4. УМОВИ НАВЧАННЯ

4.1. Навчання починається з 01 вересня поточного 

навчального року. В разі зарахування СТУДЕНТА після 01 

вересня УНІВЕРСИТЕТ надає СТУДЕНТУ можливість 

проходження програми навчання за період з 1 вересня  по дату 

зарахування СТУДЕНТА за індивідуальним графіком.

4.2. Підготовка  СТУДЕНТА здійснюється відповідно до 

ст. 48 Закону України «Про вищу освіту» українською / 

англійською  (необхідне підкреслити) мовою згідно з 

навчальними планами та програмами УНІВЕРСИТЕТУ.

4.3. Зарахування СТУДЕНТА на навчання здійснюється 

після успішного проходження вступних випробувань з предметів, 

які рекомендовані приймальною комісією УНІВЕРСИТЕТУ.

4.4. УНІВЕРСИТЕТ не несе ніяких зобов’язань, що 

пов’язані з прибуттям та проживанням в Україні родини 

СТУДЕНТА.

4.5. УНІВЕРСИТЕТ не несе жодних зобов’язань, що 

пов’язані  зі страхуванням життя, здоров’я та особистого майна  

СТУДЕНТА.

4.6. УНІВЕРСИТЕТ не виплачує СТУДЕНТУ стипендії 

протягом усього часу навчання.

4.7. СТУДЕНТ має право безкоштовного користування : 

читальними залами, бібліотеками, спортивними та культурними 

комплексами УНІВЕРСИТЕТУ (за виключенням бази відпочинку).

4.8. В разі надання СТУДЕНТУ академічної відпустки, 

термін дії договору продовжується на термін дії академічної 

відпустки.  СТУДЕНТИ денної форми навчання зобов’язані на 

термін дії академічної відпустки повернути в Державну міграційну 

службу України за місцем реєстрації посвідку на тимчасове 

перебування в Україні та виїхати за межі України.

5. ПРИБУТТЯ ДО МІСЦЯ НАВЧАННЯ

5.1. СТУДЕНТ зобов’язаний прибути до місця навчання 

не пізніше 01 вересня поточного року. 

5.2. В разі виникнення обставин, які унеможливлюють 

прибуття СТУДЕНТА у встановлений термін, СТУДЕНТ 

зобов’язаний письмово повідомити УНІВЕРСИТЕТ у триденний 

термін з моменту виникнення таких обставин.

 5.3. В разу неприбуття СТУДЕНТА до місця навчання у 

встановлений термін без поважних причин, цей Договір втрачає 

свою чинність через 20 днів після  зазначеного у  п .4.1. цього 

Договору терміну початку навчання.

5.4. УНІВЕРСИТЕТ не несе жодних  витрат та (або) 

зобов’язань, пов’язаних з прибуттям СТУДЕНТА на батьківщину і 

в треті країни та оплатою вартості такого прибуття, реєстрацією 

та оформленням віз як у період навчання, так і після його 

завершення.

6. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК 

РОЗРАХУНКІВ

6.1. Розмір плати за надання освітньої послуги у 

повному обсязі  встановлено у вільно конвертованій валюті 

відповідно до курсу долару США та можливістю оплати у 

національній валюті України.

6.2. Загальна вартість освітньої послуги згідно з 

пунктом 1.1. цього Договору за весь термін навчання визначена у 

сумі грошової одиниці України – гривні, яка дорівнює ________ 

(_____________________________________) доларів США за 

офіційним курсом Національного банку України на дату наказу № 

01-__-____ від «___» _______  20__ р. Вартість навчання 

відповідно до наказу № 01-11-__ від «___» ________________ 

202_ р.  за роками становить:

20__/20___ навчальний рік – _____________  доларів США;

20__/20___ навчальний рік – _____________  доларів США;

20__/20___ навчальний рік – _____________  доларів США;

20__/20___ навчальний рік – _____________  доларів США;

20__/20___ навчальний рік – ______________ доларів США.

6.3.Кошти за надання освітньої послуги згідно з 

Договором сплачуються СТУДЕНТОМ, який перебуває на 

території України, в національній валюті України – гривні 

відповідно до офіційного курсу Національного банку України, 

встановленого на день сплати, еквівалентно відповідній сумі 
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доларів США. В разі сплати за освітні послуги з-за кордону, 

сплата здійснюється СТУДЕНТОМ в доларах США.

6.4. Кошти за надання освітньої послуги за 2020/2021 

н.р. сплачуються СТУДЕНТОМ протягом 10 (десяти) 

календарних днів з дати укладання договору. В подальшому 

вартість навчання  сплачується двічі на рік двома рівними 

частками:  перша - до 25 серпня, друга частина – до 25 січня 

поточного календарного року. В разі несплати вказаної суми у 

встановлений термін цей Договір втрачає свою чинність. 

6.5 СТУДЕНТ сплачує кошти за надання освітніх послуг 

на  нижче вказаний розрахунковий рахунок УНІВЕРСИТЕТУ:

Реквізити підприємства/Соmрапу details

Назва підприємства/соmрапу Name

 ДУІТЗ

IBAN Code

UA233287040000025305054200936

Назва банку/Name of the bank

JSC CB "PRIVATBANK", ID HRUSHEVSKOHO STR., KYIV, 

01001, UKRAINE

SWIFT code банку/Вапк SWIFT Code

PBANUA2X

Адреса підприємства/Соmрапу address

UA 65000 Одеська м Одеса вул Кузнечна б.1

Банки Кореспонденти/Correspondent banks

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

001-1-000080

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the 

correspondent bank 

CHASUS33

Банк-кореспондент/Correspondent bank

 JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

_______________________________________________________

Рахунок у банку-кореспонденті/Account in the correspondent bank

890-0085-754

SWIFT Code банку-кореспондента/SWIFT Code of the 

correspondent bank

IRVT US 3N

Банк-кореспондент/Correspondent bank

The Bank of New York Mellon, New York, USA

6.6. У документах про сплату за освітню послугу у 

призначенні платежу обов’язково мають бути вказані прізвище, 

ім’я та по-батькові СТУДЕНТА, інститут, форма навчання, курс. У 

разі відсутності повної інформації УНІВЕРСИТЕТ не зараховує 

сплачені кошти у рахунок оплати цього Договору.  

6.7. Витрати банків-кореспондентів здійснюються за 

рахунок СТУДЕНТА. В разу надходження коштів на 

розрахунковий рахунок  УНІВЕРСИТЕТУ  не в повному обсязі, 

СТУДЕНТ зобов’язаний внести нестачу  на розрахунковий 

рахунок УНІВЕРСИТЕТУ протягом 10 (десяти) днів з моменту 

повідомлення УНІВЕРСИТЕТОМ  про надходження сплати за 

навчання не в повному обсязі. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО 

НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

7.1. За невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань цього Договору  Сторони несуть відповідальність 

згідно з законодавством України та цим Договором.

7.2. СТУДЕНТ може бути відрахований з 

УНІВЕРСИТЕТУ у разі:

1) завершення навчання  за відповідною освітньою 

програмою;

2) за власним бажанням СТУДЕНТА;

3) за невиконання (індивідуального) навчального плану 

(академічна неуспішність, невиконання навчального плану та 

графіку навчального процесу тощо);

4) за порушення умов цього Договору (в т.ч. одноразове 

грубе порушення СТУДЕНТОМ дисципліни або правил 

внутрішнього розпорядку УНІВЕРСИТЕТУ, або Кодексу 

студентської етики, правил проживання у студентському 

гуртожитку або законодавства України, а також у зв’язку з 

невиконанням правил внутрішнього розпорядку УНІВЕРСИТЕТУ,  

Кодексу студентської етики, правил проживання в студентському 

гуртожитку або законодавства України, а також несплату 

заборгованості за освітню послугу, проживання у гуртожитку);

5) у зв’язку зі станом здоров’я;

6) відсутністю медичного страхового полісу;

7) в інших випадках, передбачених законодавством 

України.

7.3. За несвоєчасну оплату освітніх послуг (несплата, 

неповна сплата чи протермінованість встановлених строків 

надходження коштів на рахунок УНІВЕРСИТЕТУ СТУДЕНТ 

сплачує пеню  у розмірі облікової ставки НБУ за кожний день 

прострочення оплати.

7.4. Керуючись  ч. 1 ст. 259 ЦК України  Сторони 

домовились, що строки позовної давності за цим Договором 

становлять 3(три) роки, в тому числі на вимоги зі стягнення суми 

заборгованості за Договором з урахуванням встановленого 

індексу інфляції за весь час прострочення, пені, штрафів та всіх 

видатків, понесених УНІВЕРСИТЕТОМ  під час виконання умов 

цього Договору.

7.5. у разі несплати заборгованості за освітню послугу у 

двомісячний строк  з моменту її утворення, УНІВЕРСИТЕТ має 

право розірвати Договір у одноосібному порядку та відрахувати  

СТУДЕНТА.

7.6. у разі дострокового припинення дії Договору 

Сторони домовилися урегулювати фінансові взаємовідносини 

наступним чином:

7.6.1. У зв’язку зі станом здоров’я  СТУДЕНТА або 

переходом до іншого ЗВО України. У такому разі сума внесеної 

СТУДЕНТОМ оплати за поточний період навчання повертається 

СТУДЕНТУ на підставі медичної довідки (або листа-погодження з 

іншого ЗВО України) та заяви СТУДЕНТА. Поверненню  підлягає 

залишок коштів, сплачених СТУДЕНТОМ за освітню послугу, яка 

не була надана з дати відрахування СТУДЕНТА з 

УНІВЕРСИТЕТУ. 

7.6.2. За академічну неуспішність СТУДЕНТА, за 

порушення умов цього Договору, за невиконання навчального 

плану та графіку навчального процесу, за порушення дисципліни 

та правил внутрішнього розпорядку УНІВЕРСИТЕТУ, гуртожитку 

або законодавства України, за несвоєчасну сплату за навчання 

та проживання у гуртожитку, а також відсутність страхового 

медичного полісу. При цьому сума оплати за поточний період 

навчання, яка була внесена  СТУДЕНТОМ, залишається в 

УНІВЕРСИТЕТІ і використовується для виконання її статутних 

завдань.

7.6.3. За власним бажанням СТУДЕНТА. При цьому 

сума оплати за поточний період навчання не  повертається. 

7.7. Втрата чинності цього Договору не звільнює  

Сторони від відповідальності за його порушення під час його дії.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне 

або часткове невиконання своїх обов’язків  встановлених цим 

Договором, якщо це невиконання відбуватиметься внаслідок 

обставин непереборної сили, які  можуть виникнути після 

укладання цього Договору в результаті  подій надзвичайного 

характеру, які Сторони не могли ані передбачити, ані запобігти 

їм розумними заходами.

8.2. До обставин непереборної сили належать події, на 

які Сторони не можуть здійснювати вплив та  за виникнення яких 



4

не несуть відповідальності, наприклад, землетрус, повінь, 

пожежа, а також війна, військові дії, блокада, страйк, урядові 

постанови або розпорядження держаних органів тощо.

8.3. СТОРОНА, для якої виконання зобов’язань стало 

неможливим, має негайно письмово  сповістити іншу сторону про 

початок очікуваної тривалості та припинення вищезгаданих 

обставин.

8.4. У разі настання форс-мажорних обставин час, 

передбачений для виконання обов’язків  Сторін  згідно з цим 

Договором, подовжується відповідно періоду дії вищезгаданих 

обставин.

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. СТОРОНИ виконують свої зобов’язання найбільш 

ефективним способом,  поважають інтереси один одного, 

вживають усіх необхідних засобів задля урегулювання будь-яких 

спірних питань та розбіжностей, пов’язаних з цим Договором,  

шляхом переговорів.

9.2. У разі неможливості вирішити відповідний спір 

шляхом переговорів, спірні питання підлягають розгляду у 

судовому порядку. При цьому Сторони, керуючись ст. 43 Закону 

України «Про міжнародне приватне право», домовились, що  до 

цього Договору  та взаємовідносин Сторін згідно з ним, 

застосовується право України.

9.3. Керуючись ч. 8 ст. 28 Цивільного процесуального 

кодексу України Сторони домовились, що позови, які 

виникатимуть з цього Договору, можуть  пред’являтися  за 

місцем його виконання, передбаченого  п. 11.3. Договору, а саме 

до Приморського районного суду м. Одеси / Другого окружного 

суду м. Одеси.

10. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Цей Договір набуває чинності з моменту 

підписання його Сторонами, скріплення печаткою 

УНІВЕРСИТЕТУ, оплати освітньої послуги СТУДЕНТОМ згідно з 

пунктами 6.1-6.4 Договору і діє протягом навчання СТУДЕНТА в 

УНІВЕРСИТЕТІ на умовах цього Договору, а в частині  

фінансових зобов’язань – до повного виконання.

У разі укладання цього Договору після початку терміну 

надання освітньої послуги, визначеного п. 1.1. цього Договору, 

керуючись ч. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України, Сторони 

домовились, що умови  цього Договору застосовуються також на 

такі правовідносини, які виникли до моменту його укладання, а 

саме про надання освітньої послуги, визначеної п. 1.1. цього 

Договору, до дати підписання  Сторонами цього Договору.

10.2. Договір розривається:

1) за згодою Сторін – при цьому СТУДЕНТ зобов’язаний 

своєчасно заявою/листом повідомити УНІВЕРСИТЕТ про намір 

припинити дію Договору. Припинення дії Договору 

оформлюється наказом ректора УНІВЕРСИТЕТУ про 

відрахування СТУДЕНТА.

2) у разі неможливості виконання стороною Договору 

своїх зобов’язань  у зв’язку з прийняттям нормативно-правових 

актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, і незгоди 

будь-якої із Сторін  внести зміни до Договору;

3) у разі ліквідації УНІВЕРСИТЕТУ як юридичної особи, 

якщо не визначений правонаступник;

4) у разі відрахування СТУДЕНТА з УНІВЕРСИТЕТУ 

відповідно до законодавства України;

5) за рішенням суду у разі систематичного порушення 

або невиконання однією із сторін умов Договору.

10.3. Дія Договору тимчасово припиняється у разі 

надання СТУДЕНТУ академічної відпустки відповідно до 

законодавства України на весь строк такої відпустки, про що 

вносяться відповідні зміни до Договору.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Жодна із Сторін цього Договору не має права 

передавати третій стороні свої права та обов’язки за цим 

Договором без письмової згоди іншої Сторони.

11.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору 

вважаються чинними, якщо вини здійснені у письмовій формі, 

підписані обома Сторонами і скріплені печаткою 

УНІВЕРСИТЕТУ.

11.3. Керуючись  ст. 532 Цивільного кодексу України, 

сторони домовились, що місцем виконання  цього Договору є 

місцезнаходження УНІВЕРСИТЕТУ як юридичної особи, тобто 

будівля №1 по вулиці Кузнечній в м. Одесі.

11.4. Цей Договір укладено і підписано у м. Одеса, у 

двох ідентичних примірниках, які зберігаються по одному в 

кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

СТУДЕНТ УНІВЕРСИТЕТ
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____________________________________________________

Адреса:______________________________________________

____________________________________________________

Паспорт ____________________________________________, 

виданий_____________________________________________

_

________________________ «____» _____________  ______ г.

Телефон / e-mail: 

______________________________________

Підпис _____________________________________________

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку 

65029, м. Одеса, вул. Кузнечна, 1

р/р UA 498201720313271001201057205

Банк Держказначейська служба України, м. Київ, МФО 820172, 

ЄДРПОУ 43997335

Університет є неприбутковою організацією.

Призначення платежу: оплата за навчання  студента (зазначити 

ПІБ студента, а не платника!), його РНОКПП (ІПН), інститут, 

форма навчання, курс.

т. +38 (048) 705-03-33

В.о. ректора

   ___________________ О.А. Назаренко

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Я, _______________________________________, як отримувач освітньої послуги, ознайомлений (-на) з правилами та 

вимогами щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, з правами та обов’язками сторін під час надання 

та отримування такої послуги, а також я ознайомлений (-на) із внутрішнім  розпорядком  Університету, Кодексом етики 

студента Університету, правилами проживання у студентському гуртожитку і зобов’язуюсь їх виконувати, що й 

підтверджую власноруч:

 ______________________________ «___» ___________2021 р.


