
ДОГОВІР №* /

про надання освітніх послуг у сфері професійної (професійно-технічної) 
освіти між професійно-технічним навчальним 

закладом і замовником робітничих кадрів
4  “ Д / ” ?  20^/р.№

1. Сторони договору 
Хмельницький професійний ліцей

(найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування)

(далі — заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку,

в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та

(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
особі
___________$?/а лс <?

/  0  (посада, прізвище, ім’я тал о  батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін
2.1. Заклад освіти зобов’язується:
2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія
(спеціальність) 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р. 2026 р.

Ш ує& А- 6 3 с ? - Є
и '

Ч 3 я .

Усього
{0 £ Г 3 У

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку 
кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а 
також вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення здобувачами освіти встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього



трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики здобувачів 

освіти згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати закладу освіти кошти на зміцнення навчально- 
виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі
_____________гривень. Закладу освіти можуть безоплатно передаватися для
навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, 
матеріали тощо__________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати здобувачам освіти, за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством.

2.2.5. Не допускати використання здобувачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

2.2.6. Організовувати доставку здобувачів освіти до місця проходження 
виробничого навчання та виробничої практики та у зворотньому напрямку.

3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 

у порядку, встановленому законодавством.
4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:
4.2.1. Після закінчення строку його дії;
4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);
4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;
4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.



/ 4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами
діє до ы'А> 20 #/• р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
навчальному закладі.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Хмельницький професійний ліцей 
Поштовий індекс: 29015
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25, 63-04-12
Розрахунковий рахунок: иА808201720314281004202006018 
ЗКПО 03071176 
Банк: МФО 820172
Держказначейська служба України, м. Київ
5.2. Замовник:
Поштовий індекс______________  _ .
Адреса л і ■ ¥  ■■'Сильфі с <- е / <)//илс>у£
Номери телефонів________ 7 - 3 6  ____________________
Розрахунковий рахунок_____________________________________

иректор закладу освіти

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер

підприємства, 
та організації 1

ізвищС ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер

О.П. Легка________
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП МП



ДОГОВІР № 1

про надання освітніх послугу сфері професійно-технічної 
освіти між професійно-технічним навчальним 

закладом і замовником робітничих кадрів
№ 1 28 січня 2019 р.

1. Сторони договору
________________Хмельницький професійний ліцей ______________

(найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування)

(далі — навчальний заклад), що діє на підставі статуту (положення), з одного 

боку, в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та_________

_____________________Мотель-кафе «Лаванда»_______________________,
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
особі
_____________ФОП Кальніченко Наталія Володимирівна________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно- 
технічному навчальному закладі із залученням до цього процесу замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін
2.1. Навчальний заклад зобов’язується:
2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

___________________________________  (осіб)

професія
(спеціальність) 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р.

Кухар 4 3 2 3

Офіціант 2 2 2 3

Усього 6 5 4 6

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку 
кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а 
також вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних



та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 

слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього 
періоду навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати навчальному закладу кошти на зміцнення 
навчально-виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у
розмірі _____________ гривень. Навчальному закладу можуть безоплатно
передаватися для навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, 
техніка, інструменти, матеріали тощо__________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 

у порядку, встановленому законодавством.
4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:
4.2.1. Після закінчення строку його дії;
4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);
4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;
4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.
4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 

повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.



4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і 
діє до ЗО грудня 2022 р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
навчальному закладі.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Професійно-технічний навчальний заклад:
Поштовий індекс: 29015
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25 
Розрахунковий рахунок: 31552239206018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс 29013
Адреса: м. Хмельницький, вул. Вінницька, 54 
Номери телефонів 067 384 61 86 
Розрахунковий рахунок________________

Ди] жтор навчального закладу

Г.В.Станіслав
(підпис) ¥ (прізвище, ім’я, по батькові)

Головний бухгалтер

О.П. Легка
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

мпЛ/ПГТ

Керівнш
устаної

підприємства, 
та організації
Н.В. Кальніченко

(підпису (прізвище, ім’я., по батькові)
с / С р с П

Головний бухгалтер

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ 
КАЛЬНІЧЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

Реєстраційний номер облікової картки платники податків та інших обов'язкових 
платежів;
3065316360

Місце проживання фізичної особи-підприсмци:
29000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ КАРМЕЛЮКА, 
БУДИНОК 4/1, КВАРТИРА 2

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань:
05.11.2018, 2 673 000 0000 066520



Дата та помер запису про взяття па облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких фізична 
особа-підприсмець перебуває на обліку:
06.11.2018, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
05.11.2018, 222518300309, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
М.ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, 39564228 (дані про взяття на облік як платника 
податків)
06.11.2018, 24998, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У
М.ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, 39564228 (дані про взяття на облік як платника єдиного 
внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406—VIІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування

Дані про реєстраційний помер платника єдиного внеску:
‘"24 998 ... ' — - - - - - -  .. -

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
відомості відсутні

Дата та час видачі виписки: 
06.11.2018 14:34:45

Внесено до реєстру:

Сформовано документ:
(підпункт 4 пункту 1 Наказу 

Міністерства юстиції України 
від 25 листопада 2016 року № 
3359/5)



ДОГОВІР № ^ |/
про надання освітніх послугу сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

№ І /  « 0/» ІЇУ 2020 р.

1. Сторони договору

____________________ Хмельницький професійний ліцей___________________
(найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпорядкування)

(далі — заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, 

в особі в.о. директора Ковальчук Тетяни Анатоліївни та

Рее/я /мог&г у____________
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
особі —
Р І Ї І Ї е /1 7 Г )  О А _________ Л З& -& Ц Р 6 /  /? ? . є / / _________

О  У  7  (посада,Офтище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Заклад освіти зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія (спеціальність) 2021р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р.

Кулінар борошняних виробів. 

Кухар
г г С У

Кухар.

Офіціант
і - А

Усього 8 / о У



2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку 
кваліфікованих робітників згідно з освітніми планами і програмами, а також 
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.4. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;

4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.



4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і 
діє до “01” липня 20$_ р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
закладі освіти.

5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: ПАЗ 88201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс:
Адреса:
Номери телефонів:
Розрахунковий рахунок:

5. Юридичні адреси сторін

В.о. директора закладу освіти Керівник підприємства,



ДОГОВІР № _$
про надання освітніх послугу сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

№  р.

1. Сторони договору

_________________ Хмельницький професійний ліцей________________
(найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпорядкування)

(далі —  заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, 

в особі в.о. директора Ковальчук Тетяни Анатоліївни та

(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в

/

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до нього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін

2.1. Заклад освіти зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія (спеціальність) 2 0 2 1 р . 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р.

Кулінар борошняних виробів. 

Кухар
/

Кухар.

Офіціант
У "

Усього 7



2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку 
кваліфікованих робітників згідно з освітніми планами і програмами, а також 
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати закладу освіти кошти на зміцнення навчально- 
виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі
______________гривень. Закладу освіти можуть безоплатно передаватися для
навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, 
матеріали тощо____________________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;



4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і 
діє до “01” липня 20Л') р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
закладі освіти.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: иА388201 72031427100120200601 8
5.2. Замовник:
Поштовий індекс:
Адреса:
Номери телефонів:
Розрахунковий рахунок:

В.о. директора закладу освіти

Ковальчук Тетяна Анатоліївна
підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник підприємства, 
установи та/організації

(підпис) (гірізвщце, ім'я, по батькові)

Головний бухгалтер

Легка Ольга Петрівна
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

1
озо 'О У^

Головний бухгалтер



ДОГОВІР № £_
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

№ £_ «Л/» ® 2020 р.

1. Сторони договору
________________ Хмельницький професійний ліцей_______________
(найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпорядкування)

(далі — заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, 

в особі в.о. директора Ковальчук Тетяни Анатоліївни та

ФОП '.НІвЛїЛЦ
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі
особі

замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в

(посаді, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін
2.1. Заклад освіти зобов’язується:
2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія (спеціальність) 2021р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р.

Кулінар борошняних виробів. 
Кухар 2 5 3 3
Кухар.

Офіціант а А А 3
Усього 1 У У



2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку 
кваліфікованих робітників згідно з освітніми планами і програмами, а також 
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 

слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.4. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 

у порядку, встановленому законодавством.
4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:
4.2.1. Після закінчення строку його дії;
4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);
4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;
4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.
4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 

повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.



4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і
діє до “01” липня 20__р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
закладі освіти.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: иА388201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс:
Адреса:
Номери телефонів:
Розрахунковий рахунок:

В.о. директора закладу освіти

Ковальчук Тетяна Анатоліївна 
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

Керівній^ підприємства, 
установи та організації
іШ  т ь м м іи  і .  Д

(підпис) (прізвище, т 'к' по батькові)

Головний бухгалтер

Легка Ольга Петрівна
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП
030 ,1-

Головний бухгалтер

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб,

(Ьітнцниу пгі^-пігтппигмпігі тя гппмя гтгкичіу ЖппмучаньЩ-Л А Я Л  І і  І І  V/ V »  V/ « к  к / Д  А  * |ч/ А А \ , ІІк А А, к к А  А А»  і  V/ И к  V  А А  А %  А А і А V' ^  А А  • А АА

ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМНЦЬ 
АВЕТЯН ЕДУАРД ГЕОРГІЙОВИЧ

'Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших о б о а 'пікових 
плате.жів:
■: ->;-5 086 90

Місце прож ивання фізичної особи-підприслщя:
29С11, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ . , МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ ЛЕЗІГ.Г ЗСЬКА, 
БУДИНОК 17/1

•Дата та помер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприєлщів та громадських формувань:
07.08.2018, 2 673 000 0000 064592



Дата та помер запису про взяття па облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких фізична 
особи-підприємець перебуває па обліку:
07.08.2018, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
.2.168 00 0 0
07.08.2018, 222518183232, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
М.ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, 39564228 (дан; про взяття на облік як платника 
податків)
07.08.2018, 10000001186685, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У 
М.ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
0БЙАС7І, 39564228 (дані про взят тя на о б л ік  як платника єдиного 
внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-УІІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
чи'явку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
оо.'тС Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного 
харчування

Дані про реєстраційний помер платника єдиного внеску:
20000001186685

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
відомості відсутні

Дата та час видачі виписки:
08.08.2018 ' 11:06:20

Внесено до реєстру:
/ Д  ’ ДЕМЕЦЬКА Н . І .

Сформовано документ:
(підпункт 4 пункту 1 Наказу 

М і и .і с т е рства юстиції У к р а ї н и
/ / /  "2 

/ # ■
ДЕМЕЦЬКА Н.І.

від 25 листопада 2016 року № 
3359/5)



ДОГОВІР № V
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

№  2. «гУ » 0 9 2020  р.

1. Сторони договору
___________________Хмельницький професійний ліцей__________________

(найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпорядкування)

(далі — заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, 

в особі в.о. директора Ковальчук Тетяни Анатоліївни та

Щ м уМ Л - ___
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 

особ‘ * (посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін
2.1. Заклад освіти зобов’язується:
2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія (спеціальність) 2021р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р.

Кулінар борошняних виробів. 
Кухар X X 3 * <г

Кухар.
Офіціант 1 н н 6" 1

Усього
ч в / г

І

/<д



2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку 
кваліфікованих робітників згідно з освітніми планами і програмами, а також 
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 

слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.4. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 

у порядку, встановленому законодавством.
4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:
4.2.1. Після закінчення строку його дії;
4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);
4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;
4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.
4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 

повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.



в р
4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 

судовому порядку.
4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і

діє до “01 ” липня 20__р.
4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 

юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
закладі освіти.

5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: ИАЗ88201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс:
Адреса:
Номери телефонів:
Розрахунковий рахунок:

В.о. директора закладу освіти Керівник підприємства,

5. Юридичні адреси сторін

Головний бухгалтер Головний бухгалтер

МИ МП



ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань,

ФІЗИЧНА О СОБ А-ПІДПРИЄМЕЦЬ
Ш'УМЕЙКО НАТАЛІЯ ВІТАЛІЇВНА

Реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов'язкових 
платежів:
3073511760

Місце проживання фізичної особи-підприємця:
29000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ КАРМЕЛЮКА, 
БУДИНОК 8/1, КВАРТИРА З

Дата та помер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань:
26.10.2018, 2 673 000 0000 066379



Дама та помер запису про взяття па обпік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких фізична 
особа-підприємеЦь перебуває на обліку:
29.10.2018, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ- СТАТИСТИКИ,
21680000
26.10.2018, 36600, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У
НІ. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, 39564228 (дані про взяття на облік як платника
податків)
29.10.2010, 10000001351284, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ У
М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, 39564228 (дані про взяття на облік як платника єдиного
внеску)

.Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-УІІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв' язку з проведенням адміністративної реформи'1

Дані про основний вид економічної діяльності:
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного
харчування

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000001351284

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності: 
відомості відсутні

Дата та час видачі виписки;
29.10.2018 12:43:50

Внесено до реєстру:

Сформовано документ:
(підпункт 4 пункту 1 Наказу 

Міністерства юстиції України 
від 25 листопада 2016 року №
3359/5)



ДОГОВІР № 2

про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 
освіти між професійно-технічним навчальним 

закладом і замовником робітничих кадрів
№ 2 06 лютого 2019 р.

1. Сторони договору
________________Хмельницький професійний ліцей_________________

(найменування професійно-технічного навчального закладу, його підпорядкування)

(далі — навчальний заклад), що діє на підставі статуту (положення), з одного 

боку, в особі директора Станіслава Григорія Васильовича та________

_____ Управління Служби безпеки України у Хмельницькій області______,
(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
особі
__________начальник управління, Харченко Сергій Олександрович________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у професійно- 
технічному навчальному закладі із залученням до цього процесу замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін
2.1. Навчальний заклад зобов’язується:
2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

_____________________________  (осіб)

професія
(спеціальність) 2019 р. 2020 р. 2021 р. 2022 р.

Кухар 2 2 X Л

Усього 2 2 X Л

2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку 
кваліфікованих робітників згідно з навчальними планами і програмами, а 
також вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).



2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 

слухачів згідно з навчальними планами і програмами протягом усього 
періоду навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати навчальному закладу кошти на зміцнення
навчально-виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у 
розмірі - гривень. Навчальному закладу можуть безоплатно
передаватися для навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання,

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 

у порядку, встановленому законодавством.
4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:
4.2.1. Після закінчення строку його дії;
4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);
4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;
4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.
4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 

повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.



4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і 
діє до ЗО грудня 2022 р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
навчальному закладі.

5.1. Професійно-технічний навчальний заклад: 
Поштовий індекс: 29015
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25 
Розрахунковий рахунок: 31552239206018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 19 
Номери телефонів: 0382 65 72 73 
Розрахунковий рахунок________________

5. Юридичні адреси сторін

Головний бухгалтер Головний бухгалтер

О.П. Легка
(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП МП



ДОГОВІР №
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

№ «2І» 'Шг/ і77/ ,.£2020 р.

1. Сторони договору

____________________ Хмельницький професійний ліцей___________________
(найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпорядкування) 

(далі — заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку,

в особі в.о. директора Ковальчук Тетяни Анатоліївни та

(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
особі
___________ ОМ-^0_чл. уууОо О -______\1 А-ЗзОл

У  4 (посада, прізвище, ім’я та по батькові)
!\ Д5

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов'язання Сторін

2.1. Заклад освіти зобов’язується:

2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія (спеціальність) 2021р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р.

Кулінар борошняних виробів. 

Кухар / У У / /
Кухар.

Офіціант
/ / /

V
Усього

у л



2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку 
кваліфікованих робітників згідно з освітніми планами і програмами, а також 
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:

2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 
слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати закладу освіти кошти на зміцнення навчально- 
виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі
______________гривень. Закладу освіти можуть безоплатно передаватися для
навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, 
матеріали тощо____________________________________  * * 3 4

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як стажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін

3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 
у порядку, встановленому законодавством.

4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:

4.2.1. Після закінчення строку його дії;



4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);

4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;

4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.

4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 
повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і 
діє до “01” липня 20»? 4 р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
закладі освіти.

5. Юридичні адреси сторін
5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: ПА388201720314271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс:
Адреса:
Номери телефонів:
Розрахунковий рахунок:

В.о. директора закладу освіти

(прізвище, ім’я, по батькові)

Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер

Легка Ольга Петрівна 
•'/(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

МП

Керівник підприєм
установу та оргашз

Головний бухгалтер

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

м п



ДОГОВІР
про надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти між закладом професійної (професійно-технічної) освіти 
і замовником робітничих кадрів

№і2£_ 2020 р.

1. Сторони договору 
Хмельницький професійний ліцей

(найменування закладу професійної (професійно-технічної) освіти, його підпорядкування) 

(далі — заклад освіти), що діє на підставі статуту (положення), з одного боку, 

в особі в.о. директора Ковальчук Тетяни Анатоліївни та

іССіЦрі с/< ' А ФСС(

(найменування підприємства, установи та організації, їх підпорядкування)

(далі — замовник), що діє на підставі статуту (положення), з другого боку, в 
особі _ . ()

аРС><Л О на __
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

уклали цей Договір про підготовку кваліфікованих робітників у закладі 
професійної (професійно-технічної) освіти із залученням до цього процесу 
замовника.

2. Предмет договору. Зобов’язання Сторін
2.1. Заклад освіти зобов’язується:
2.1.1. Підготувати і направити на роботу випускників:

(осіб)

професія (спеціальність) 2021р. 2022 р. 2023 р. 2024 р. 2025 р.

Кулінар борошняних виробів. 
Кухар ЛЛ &

Кухар.
Офіціант Л

Усього Л л 4 Л



2.1.2. Забезпечити якісну теоретичну і практичну підготовку 
кваліфікованих робітників згідно з освітніми планами і програмами, а також 
вимогами відповідних кваліфікаційних характеристик професій.

2.1.3. Забезпечити вивчення учнями, слухачами встановлених на 
підприємстві вимог експлуатації технічних засобів, використання сировини, 
матеріалів та застосування інструментів, виконання правил внутрішнього 
трудового розпорядку, охорони праці і техніки безпеки, санітарно-гігієнічних 
та інших норм і правил, установлених для відповідної професії 
(спеціальності).

2.2. Замовник зобов’язується:
2.2.1. Забезпечувати якісне проведення виробничої практики учнів, 

слухачів згідно з освітніми планами і програмами протягом усього періоду 
навчання.

2.2.2. Надавати можливість стажування на виробництві викладачам, 
майстрам виробничого навчання, інструкторам виробничого навчання, 
проводити роботу з професійної орієнтації молоді протягом дії цього 
Договору.

2.2.3. Перераховувати закладу освіти кошти на зміцнення навчально- 
виробничої бази для підготовки кваліфікованих робітників у розмірі
_____________гривень. Закладу освіти можуть безоплатно передаватися для
навчальних цілей приміщення, споруди, обладнання, техніка, інструменти, 
матеріали тощо______________________________

2.2.4. Забезпечувати виплату заробітної плати учням, слухачам за 
виконані роботи під час виробничого навчання та виробничої практики 
згідно із законодавством. У випадку коли учні працюють, як сгажери або 
дублери, заробітна плата не нараховується.

2.2.5. Не допускати використання учнів, слухачів під час проходження 
виробничого навчання та виробничої практики на роботах, не пов’язаних з їх 
майбутньою професією (спеціальністю).

3. Відповідальність Сторін
3.1. У разі невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність 

у порядку, встановленому законодавством.
4. Заключні положення

4.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом 
підписання додаткових угод.

4.2. Дія цього Договору припиняється:
4.2.1. Після закінчення строку його дії;



4.2.2. За згодою сторін (оформляється протоколом);
4.2.3. У разі банкрутства, ліквідації замовника;
4.2.4. У разі ліквідації навчального закладу.
4.3. У разі розірвання Договору Сторона, що ініціює його розірвання, 

повідомляє про це другу Сторону офіційним листом не пізніше ніж за місяць 
до його розірвання.

4.4. Всі спори, що можуть виникати між Сторонами, вирішуються у 
судовому порядку.

4.5. Договір набирає чинності з моменту підписання обома Сторонами і 
діє до “01” липня 2СИз"р.

4.6. Договір укладений у двох примірниках, кожен з яких має однакову 
юридичну силу. Перший примірник зберігається у замовника, другий — у 
закладі освіти.

5.1. Заклад освіти:
Поштовий індекс: 29000
Адреса: м. Хмельницький, вул. Озерна, 8 
Номери телефонів: 63-28-25
Розрахунковий рахунок: 17А3882017203 14271001202006018
5.2. Замовник:
Поштовий індекс:
Адреса:
Номери телефонів:
Розрахунковий рахунок:

В.о. директора закладу освіти Керівник підприємства,

5. Юридичні адреси сторін

Головний бухгалтер

(підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

мп


