
Відповідальна особа:  Глазунова О.Г. 
Підпис___________________ Тел. (044) 527 8352 

ДОДАТКОВА УГОДА № __ 
до ДОГОВОРУ від «_____» _____________ 20___ р. № ___________ 

про надання освітніх послуг (між закладом вищої освіти та фізичною (юридичною) особою)) 

м. Київ                  «____» _____________ 2021  р.  
 

    Національний університет біоресурсів і природокористування України, (державна 
форма власності, органом управління є Міністерство освіти і науки України) в особі проректора 
з науково-педагогічної роботи та розвитку Кваші Сергія Миколайовича, який діє на підставі 
Довіреності від 31.05.2021 р. № 1043 з однієї сторони, (далі- Виконавець) та 
_________________________________________________________________________________ 
 (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (повне найменування юридичної особи, яка замовляє освітню послугу) 
(далі - Замовник) для ______________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 
(далі - Одержувач), уклали цей договір про таке.  

керуючись абзацом 2 ч.7 ст. 73 Закону України «Про вищу освіту», ст.ст. 651, 653 та 654 
Цивільного кодексу України, уклали цю Додаткову угоду (надалі іменується «Угода») про внесення 
наступних змін до умов Договору від «_____» _________ 20_____ р. №____________ (надалі іменується 
«Договір»), укладеного між Замовником та Виконавцем, про наступне: 

Сторони домовились: 
1. Внести зміни до розділу «ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК 

РОЗРАХУНКІВ» Договору та 
викласти п. 9 в такій редакції:  

«9. Загальна вартість освітньої послуги (без ПДВ) за весь термін навчання визначається як Загальна 
вартість освітньої послуги, встановлена в Договорі, з урахуванням змін, внесених всіма Додатковими 
угодами до Договору, 
у тому числі з першого семестру 2021-2022 навчального року, за один навчальний рік , _____________ 
грн. 00 коп. ________________________________________ грн. нуль коп.)». 

викласти п. 11 в такій редакції:  
«11. Замовник вносить плату в безготівковий формі на розрахунковий рахунок виконавця до початку 
навчального року ___________посеместрово__________. 
                 (повністю або посеместрово) 
Оплата частинами визначена наказом ректора і здійснюється не пізніше ніж до 30 травня та до 25 грудня 
кожного року навчання. Доплата за перший семестр 2021-2022 навчального року здійснюється не 
пізніше ніж до 15 жовтня 2021 року. 

2. Всі інші умови вищезазначеного Договору, не змінені цією Угодою, залишаються чинними у 
попередній редакції, і Сторони підтверджують їх обов'язковість щодо себе. 

3. Ця Угода з моменту набрання нею чинності є невід'ємною частиною Договору. 
4. Цю Угоду складено українською мовою на одній сторінці, у трьох автентичних примірниках, 

які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 
5. Ця Угода набирає чинності з моменту підписання її Сторонами та скріплення її печатками 

Сторін. 
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Замовник:  
________________________________________ 
________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи (повне 
найменування юридичної особи, яка замовляє освітню 

послугу) 
Адреса: 
________________________________________
________________________________________ 
Паспортні дані: 
________________________________________
________________________________________ 
Ідентифікаційний номер:___________________ 
_______________________________________ 
 
________________   
               Підпис 

Виконавець:  
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України  
вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, 03041  
IBAN № UA088201720313211002201016289 
в ДКСУ у м. Києві 
Код банку 820172 Код ЄДРПОУ 00493706 
Проректор з науково-педагогічної роботи та 
розвитку 
_______________ Кваша С.М. 
         Підпис 
Головний бухгалтер 
______________ Т. Кондрицька 
               Підпис 

 
З договором ознайомлений (а) ____________ ________________________________________ 
                                                           (підпис)                 (прізвище, ім’я, по батькові одержувача)  


