
                                                                    Д О Г О В І Р № _______________ 

м. Дніпропетровськ     від «____»_________________20    р.    

  Фізична особа________________________________________________________________ 

поіменований в подальшому «ЗАМОВНИК»  з одного боку, та Державний заклад «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України», в особі ректора,  академіка  АМН України, професора Г.В. Дзяка, діючого 
на підставі статуту, поіменована в подальшому «ВИКОНАВЕЦЬ»  з другого, склали даний договір про 
наступне: 

                                                      1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

Платне навчання в Державному закладі  « Дніпропетровська  медична академія  МОЗ  України», 

(кого)  _______________________________________________________________________________ 

проводить ПТК « Підготовчі курси » на базі ДЗ « ДМА  », учбовий корпус 3 –А. 

                                                             2.ОБОВ’ЯЗКИ АКАДЕМІЇ. 

 «ЗАМОВНИК», доручає, а виконавець приймає на себе зобов’язання з дистанційного  навчання на  курсах: 

2.1 За темою______________________________________________________________                   
2.2 Навчати за __________ годинною програмою. 
2.3 Строк навчання з «____»_________________20    р.   до   «      » ______________   20    р.  

                                           3.ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА. 

3.1. Забезпечити відвідування занять слухачем та виконання ним навчального плану. 

3.2. Сплатити вартість навчання в розмірі  

3.3. Форма оплати:     готівкою або безготівково через установи банків.  

    4. ВСТУП  ДОГОВОРУ В ДІЮ. 

4.1 Договір вступає в дію після підписання його сторонами . 

                                                            5. ОСОБЛИВІ УМОВИ.        

       5.1. «ВИКОНАВЕЦЬ»   не має  зобов’язань перед  «ЗАМОВНИКОМ», крім тих, що вказані  в договорі. 

       5.2. Додаткові умови: а) плата внесена  за навчання після початку занять не повертається. 

                                                             6. РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК. 

      6.1. Суперечки, що можуть виникнути за договором, сторони розв’язують за домовленістю. 

      6.2. Якщо сторони не досягають згоди, суперечки розглядаються за чинним   Законодавством. 

     6.3.За несвоєчасне внесення плати за навчання «ЗАМОВНИК» сплачує академії пеню   в розмірі  

         подвійної     облікової ставки Національного банку України. 

                                                              7. ТЕРМІН ДОГОВОРУ. 

     Початок «____» _______________ 20    р.          Закінчення  «       »  _______  20    р. 

8. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН. 

                        ВИКОНАВЕЦЬ                                                                                  ЗАМОВНИК 

Державний заклад « Дніпропетровська                                П. І.П.   ___________________________ 

медична академія    МОЗ УКРАЇНИ» ,                                                   ___________________________ 
49044,М. Дніпропетровськ ,вул.                                              Адреса ___________________________ 

Дзержинського,9                                                                                          __________________________     

Р/р 31256227117931  ДКСУ  м. Київ                                                  ____________________________ 

Дніпропетровській області, МФО 805012,Код                                 _____________________________ 

ЄДРПОУ  02010681,  ІПН 020106804020                                   Паспорт (серія,№)__________________ 

Св. 200005288                                                                                             _____________________________ 

Ректор, академік ________________Г.В. Дзяк                      Підпис____________________________ 

                           М.П.                                                                                           



 

 


