ДОГОВІР № _________
про надання платних послуг, пов’язаних із підготовкою до
захисту дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук і доктора філософії (кандидата наук) у
Запорізькому національному університеті
Міністерства освіти і науки України

«

»

20

р.

м. Запоріжжя

Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України, в особі
ректора ___________________________, який діє на підставі Статуту, далі – Виконавець та
__________________________________________________________________________________
(повна назва юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи)

(далі – Одержувач) уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є надання освітньої послуги.
Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання надати послуги, пов’язані з
підготовкою
до
захисту
дисертації
на
здобуття
наукового
ступеня
__________________________________________________________________________________
(доктора наук)

Одержувачем за спеціальністю _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(шифр і назва спеціальності)

__________________________________________________________________________________
та його проведенням у Спеціалізованій вченій раді _______________.
(шифр спецради)

2. Обов'язки Виконавця
2.1. Забезпечити дотримання прав Одержувача відповідно до законодавства України.
2.2. Надати Одержувачу можливість користуватися науковою базою Університету,
отримувати всі види відкритої наукової інформації.
2.3. Здійснити організаційно-методичну підготовку до захисту дисертації на здобуття
наукового ступеня доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) та проведення
засідання Спеціалізованої вченої ради _______________.
(шифр спецради)

3. Обов'язки Одержувача
3.1. Своєчасно і в повному обсязі оплатити зазначені послуги.
4. Плата за надання послуга та порядок розрахунків
4.1. Загальна вартість послуги становить ______ грн. (_________ тисяч гривень 00 коп.),
в т.ч. ПДВ – ______ гривні.
4.2. Одержувач вносить плату за підготовку до захисту дисертації на здобуття наукового
ступеня доктора наук протягом 10 днів з моменту укладання договору на реєстраційний
рахунок Виконавця, але не пізніше 5 днів до дати захисту дисертації.
5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов'язань

5.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договорам сторони
несуть відповідальність згідно із законодавством та цим договором.
6. Розірвання договору
6.1. Договір розривається:
- за згодою сторін;
- у разі неможливості виконання стороною договору своїх зобов’язань у зв’язку з
прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо
послуги, і незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору;
- у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не визначений
правонаступник ліквідованої сторони;
- за рішенням суду.
7. Інші умови договору
7.1. Виконавець та Одержувач надають взаємну згоду використовувати персональні данні
надані один одному з метою реалізації державної політики в сфері захисту персональних даних
та відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06. 2010 р.
Виконавець, Одержувач повністю розуміють, що вся надана інформація про
представників Одержувача, Виконавця та Замовника, а також про Одержувача є персональними
даними, тобто даними, які використовуються для ідентифікації такого представника та
Одержувача (далі – Представник та Одержувач), котрі погоджуються з тим, що такі дані
зберігаються у Виконавця та Замовника для подальшого використання відповідно до низки
статей Господарського кодексу України та для реалізації ділових відносин між сторонами.
Персональні данні Представника та Одержувача захищаються Конституцією України та Закону
України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р. Права Представника та
Одержувача регламентуються ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних». Підпис на
цьому та інших документах Виконавця, Одержувача означає однозначну згоду з
вищевикладеним і підтвердженням того, що Представник та Одержувач ознайомлений зі
змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Юридичні адреси сторін
Одержувач: __________________
(підпис)

______________________________________
(місце постійного проживання, адреса)

______________________________________
______________________________________
______________________________________
(номер телефону)

Паспорт_______________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Ідентифікаційний код:___________________

Виконавець:
Запорізький національний університет
МОН України

69600, м. Запоріжжя
вул. Жуковського, 66
т. (061) 228 76 30 (відділ аспірантури і
докторантури)
МФО 820172
ЄДРПОУ 02125243
Реєстраційний рахунок 31254283102045
в ДКС України, м. Київ
ІПН 021252408267
Ректор _________________
М.П.

