
Договір про надання послуг 
з організації прийому та розміщення студентів Інституту

м. Київ «04» липня 2019 року

Фізична особа підприємець, що іменується далі «ФОП», в особі РУДЮКА ОЛЕГА 
АНАТОЛІЙОВИЧА, який діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, з одного боку, та 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Київський інститут сучасної психології та 
психотерапії», яке надалі іменується як «Інститут», в особі ректора ХЕРСОНСЬКОГО БОРИСА 
ГРИГОРОВИЧА, який діє на підставі Статуту, з іншого боку, які далі за текстом іменуються 
також як «Сторони», дійшли взаємної згоди щодо укладення цього договору про наведене нижче:

1. Предмет договору

1.1. ФОП бере на себе зобов’язання (у разі наявності вільних місць) надати послуги з 
організації прийому та розміщення студентів Інституту (у кількості до ЗО осіб включно) у 
гуртожитку, який належить ФОП та знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Міжнародна, 21, а 
Інститут зобов’язується оплачувати вартість послуг в порядку та на умовах додаткової угоди.

1.2. Кількість та дані про студентів, які направляються Інститутом, зазначаються в письмових 
замовленнях, які Інститут зобов'язується відправити ФОП не пізніше аніж за один місяць до 
запланованої дати поселення.

2. Оплата та порядок розрахунків

2.1. Плата за надані послуги здійснюється Інститутом щомісячно, шляхом перерахування 
грошових коштів на рахунок ФОП, вказаний в реквізитах даного Договору, не пізніше строків 
передбачених додатковою угодою.

2.2 За несвоєчасну оплату Інститут сплачує пеню у розмірі 15% від суми боргу за кожний 
день простроченого платежу.

3. Права та обов’язки Інституту

3.1. Інститут зобов'язується своєчасно і в повному обсязі вносити ФОП плату за надані 
послуги.

3.2. Використовувати надані для проживання приміщення за їх призначенням умов цього 
договору.

3.3. Утримувати приміщення в належному стані та у відповідності з правилами безпеки і 
правилами внутрішнього порядку відповідно до вимог ФОП.

3.4. Інститут зобов’язаний на вимогу ФОП проводити звіряння взаєморозрахунків по 
платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

3.5. Інститут не відповідає за зобов’язання ФОПу.

4. Права та обов’язки ФОП

4.1. ФОП зобов’язується забезпечити належне функціонування енергетичних, опалювальних 
систем та систем водопостачання, своєчасну їх профілактику та поточний ремонт.

4.2. Проводити контроль за дотримання студентами Інституту вимог правил проживання в 
гуртожитку.

4.3. В разі невиконання студентами вимог проживання, ФОП негайно повідомляє про це 
керівництво Інституту з вимогою прийняти міри для усунення порушень.



5.Відповідальність сторін

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань згідно з даним Договором 
сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та умовами 
даного Договору.

5.2. Спори, що виникають у ході виконання Договору, вирішуються за згодою сторін. Якщо 
згоди не буде досягнуто, спір передається на розгляд до Господарського суду м. Києва.

6.1. Сторони дійшли взаємної згоди про те, що цей Договір підлягає розірванню в 
односторонньому порядку за ініціативою однієї із Сторін у випадку настання хоча б однієї з 
наступних обставин:

6.1.1. Порушення студентами Інституту вимог правіш проживання в гуртожитку.
6.1.2. Ліквідації однієї з Сторін Договору або визнання її банкрутом в передбаченому чинним 

законодавством порядку.
6.1.3. Несплати Інститутом хоча б одного платежу у розмірі та у строки, передбачені п.2.1 

цього Договору.
6.2. У випадку настання обставин, зазначених в п. 6.1 цього Договору, Договір вважається 

розірваним з моменту отримання однією Стороною письмового повідомлення іншої Сторони. 
При цьому в такому письмовому повідомленні про розірвання Договору обов’язково мають бути 
зазначені підстави для розірвання.

6.3. Виселення студентів Інституту в такому випадку здійснюється на загальних підставах до 
перебігу 5 (п’ятої) доби з моменту направлення іншій Стороні повідомлення про розірвання цього 
Договору.

6.4. За ініціативою однієї із Сторін цей Договір може бути розірвано без наявних підстав, 
визначених у п. 6.1 цього Договору, за умови письмового попередження про це іншої Сторони не 
пізніше як за 5 (п’ять) днів до вступу цього рішення в силу.

6.5. Сторони досягли згоди, що дію цього Договору може бути також припинено за згодою 
Сторін, оформленою відповідно до умов цього Договору.

6.6. Сторони домовляються, що невиконання (неналежне виконання) зобов’язань за цим 
Договором Інститутом (у тому числі порушення вимог та правил проживання в гуртожитку 
студентів Інституту: несвоєчасна та/або не в повному обсязі сплата за надані послуги; інші 
порушення), є пропозицією останнього щодо припинення дії цього Договору. Сторони 
домовляються, що за таких обставин дія цього Договору припиняється з моменту отримання 
Інститутом письмового повідомлення ФОП про його розірвання.

7.1. Цей Договір укладено з 04 липня 2019 року до 31 серпня 2021 року включно.
7.2. Умови Договору зберігають силу протягом всього строку дії договору .
7.3. Реорганізація ФОП не є підставою для зміни умов або припинення цього Договору.
7.4. Дія Договору оренди припиняється внаслідок:
- закінчення строку, на який його було укладено;
- достроково за згодою сторін або за рішенням господарського суду;
- у всіх інших випадках, передбачених умовами даного Договору
7.5. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним 

законодавством.
7.6. Цей Договір складений у 2 (двох) автентичних примірниках, при повному розумінні

6. Підстави дострокового розірвання (припинення дії) договору

7. Строк дії та умови зміни, розірвання Договору
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Сторонами його умов та термінології, які мають однакову юридичну силу: по одному кожній 
Стороні. Текст Договору викладено українською мовою.

7.7. Після підписання нього Договору усі попередні переговори за ним: листування, 
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, 
втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

7.8. Обмін інформацією між Сторонами може проводитись безпосередньо, або із 
застосуванням телефонного, телеграфного, факсимільного зв’язку, шляхом листування або 
повідомлення по електронній пошті. Факсові копії документів мають юридичну силу до моменту 
надання їх оригіналу.

7.9. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному 
їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

8. Платіжні та поштові реквізити сторін

ФОП ІНСТИТУТ
ФОП Рудюк Олег Анатолійович Товариство з обмеженою

відповідальністю «Київський інститут 
сучасної психології та психотерапії»

м. Київ, вул. Москворецька, 5 м. Київ, бул. Лесі Українки, 26

п/р 26002050136200 
АТ «УкрСибБанк» 
МФО 351005

тел.: (044) 5854678 
п/р 26002388628800 
АТ «УкрСибБанк» 
МФО 351005

3


