
 

 

ДОГОВІР про надання освітніх послуг* (надалі – Договір) 

 

ТОВ «УДС КОНСАЛТИНГ», резидент України, що зареєстровано 16.01.2014 номер запису 

1 067 102 0000 019985  з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань, надалі – INNOVATION EDUCATION, в особі директора 

Савран Наталі Вікторівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї̈ сторони, та 

ОСОБА, ЩО ПРИЄДНАЛАСЬ ДО ДОГОВОРУ, шляхом надання Заяви про приєднання до 

Договору про надання освітніх послуг від INNOVATION EDUCATION, – Замовник послуг, з іншої̈ 

сторони, 

спільно іменовані – Сторони, а кожна окремо – Сторона, враховуючи що: 

- цей договір розміщений̆ в електронній̆ формі на Офіційному сайті INNOVATION EDUCATION 

- цей договір є договором приєднання згідно зі ст. 634 Цивільного кодексу України, а тому 

Замовник послуг не може пропонувати змінити умови цього Договору; 

- у випадку погодження Замовника послуг з умовами цього Договору, він має можливість 

укласти його зі INNOVATION EDUCATION шляхом приєднання до всіх його умов в цілому; 

- Договір не є публічним в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України, 

разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей договір, надалі – Договір, про таке. 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. Дитина, Діти – особа(и) віком від 3 до 16 років. 

1.2. Замовник послуг – дієздатна фізична особа, та/або дієздатна фізична особа, яка має 

Дитину або є законним представником Дитини та має намір отримувати освітні послуги для 

Дитини.  

1.3. Абонемент – право отримувати освітні послуги у сфері позашкільної освіти в INNOVATION 

EDUCATION на певну кількість занять та/або на певний період за певну ціну. 

1.4. Освітній курс – коло знань та умінь, що змістовно включає базові відомості певного курсу. 

Освітні курси INNOVATION EDUCATION мають ексклюзивні авторські програми, які розроблені 

та педагогічно адаптовані для осіб різного віку 

1.5. Офіційний сайт INNOVATION EDUCATION  - https://innovationeducation.academy 

  

https://innovationeducation.academy/


 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. Перелік Послуг із зазначенням назв освітніх курсів, видів Абонементів, їх вартості,  

розташований на Офіційному сайті INNOVATION EDUCATION.  

2.2. Якщо Замовник послуг купив Абонемент на певну кількість занять, то він має право на 

доступ до певної кількості занять або курсів.  

3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 

3.1. Договір укладається між INNOVATION EDUCATION і Замовником послуг шляхом 

приєднання Замовника послуг до всіх умов Договору в цілому в розумінні ст. 634 Цивільного 

кодексу України. 

3.2. Приєднання Замовника послуг до всіх умов Договору в цілому відбувається шляхом 

надання доступу до курсів в особистому кабінеті.  

3.3. Шляхом натискання, кнопки «Погоджуюсь», Замовник послуг підтверджує , що він: 

3.3.1. ознайомлений та погоджується з умовами Договору в повному обсязі без будь-яких 

виключень та/або обмежень; 

3.3.2. ознайомлений з переліком Послуг із зазначенням назв освітніх курсів, видів 

Абонементів, їх вартості, чинними на момент укладення Договору та розміщеними на 

Офіційному сайті INNOVATION EDUCATION; 

3.4. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту прийняття INNOVATION 

EDUCATION Заяви, при цьому датою укладання Договору вважається дата прийняття Заяви, 

яка зазначена в Заяві. 

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Загальна ціна Послуг за Договором складається із сум оплат, внесених Замовником послуг 

протягом дії цього Договору за Абонементи, відповідно до тарифів, вказаних на Офіційному 

сайті INNOVATION EDUCATION. 

4.2. Загальна ціна Договору залежить від кількості придбанних Абонементів 

4.3. Встановлення ціни Послуг та їх оплата проводяться в національній валюті України – гривні 

шляхом внесення суми оплати безготівковим шляхом, через офіційний сайт освітньої 

платформи.  



 

 

4.4. Послуги надаються Замовнику послуг виключно на попередній платній основі шляхом 

оплати в повному обсязі Абонемента на відповідну кількість занять та/або на відповідний 

період до дня початку відвідування занять  

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ INNOVATION EDUCATION: 

5.1. Здійснювати надання Послуг із застосуванням індивідуального підходу. 

5.2. Попередити Замовника послуг про відміну або перенесення заняття завчасно. 

INNOVATION EDUCATION не несе відповідальності за несвоєчасне попередження у випадку, 

якщо Замовником послуг було надано не актуальні контактні дані. 

5.3. Надавати консультативну допомогу. 

5.1.7. Проводити навчання із залученням кваліфікованих кадрів та використанням сучасних 

педагогічних технологій.  

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА ПОСЛУГ 

6.1.1. Оплачувати Послуги згідно з умовами Договору. 

6.1.2. Вносити достовірну інформацію в Заяву. У разі зміни даних, зазначених в Заяві, Замовник 

послуг надає протягом семи днів нову інформацію. 

6.1.3. Дотримуватись положень Договору з INNOVATION EDUCATION. 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. Замовник послуг несе всю відповідальність за достовірність відомостей, вказаних ним у 

Заяві. У випадку, якщо Замовник послуг не зазначив або неточно зазначив дані у Заяві, 

INNOVATION EDUCATION не відповідає за збитки Замовника послуг, понесені в результаті 

відмови в поверненні передоплати, наданні Послуг, організації відпрацювання занять та/або 

здійснення інших дій, внаслідок неможливості правильної ідентифікації Замовника послуг. 

7.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, 

якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що 

вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання. 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ 

8.1. Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за 

Договором, у тому числі виконання зобов’язань з оплати Послуг, а також не звільняє Сторони 

від відповідальності за його порушення, яке мало місце протягом дії Договору.   



 

 

8.2. INNOVATION EDUCATION має право в односторонньому порядку змінювати Договір 

шляхом розміщення Договору в новій редакції на Офіційному сайті. 

8.3. Зміни до Договору набувають чинності з наступного дня з дати оприлюднення 

INNOVATION EDUCATION інформації про ці зміни або з дати набрання змінами чинності, якщо 

така дата зазначена в оприлюдненій інформації. 

8.4. Будь-які зміни Договору з моменту набрання ним чинності поширюються на всіх 

Замовників послуг, які приєдналися до Договору, у тому числі, на тих, хто приєднався до 

Договору раніше дати набрання чинності змін до Договору. 

8.5. Договір може бути достроково розірвано у таких випадках: 

8.5.1. За ініціативою Замовника послуг у разі небажання продовжувати отримувати Послуги 

без повернення грошових коштів за оплачений Абонемент повністю або частково, при цьому 

Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму вартості відповідного Абонемента. 

8.5.2. За рішенням INNOVATION EDUCATION у разі невиконання Замовником послуг своїх 

зобов'язань за цим Договором, без повернення грошових коштів за оплачений Абонемент 

повністю або частково, при цьому Послуги вважаються наданими в повному обсязі на суму 

вартості відповідного Абонемента. 

8.5.3. На інших підставах, передбачених цим Договором та/або чинним законодавством 

України. 

8.6. До моменту розірвання Договору Сторони зобов’язані провести повний 

взаєморозрахунок. 

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 

9.1. Сторони домовилися, що всі суперечки та розбіжності, які виникають між Сторонами за 

цим Договором або у зв'язку з його виконанням, вирішуються шляхом переговорів. 

9.2. У разі недосягнення згоди між Сторонами щодо спірних питань, такий спір підлягає 

розгляду в Господарському суді в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

10.1. На час дії форс-мажорних обставин Сторони звільняються від виконання своїх 

зобов’язань за цим Договором і жодна із Сторін не несе відповідальності перед іншою 

Стороною за затримку чи будь-яке невиконання зобов’язань, якщо вона обумовлена форс- 

мажорними обставинами. Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) 

є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання  



 

 

зобов’язань, передбачених умовами Договору. Перелік обставин включає обставини, які 

відповідно до нормативних актів Торгово-промислової палати та відповідних рішень 

державних органів будуть віднесені до форс- мажорних обставин (обставин непереборної 

сили). 

10.2. У разі коли дія форс-мажорних обставин триває більш як 20 (двадцять) днів, кожна із 

Сторін має право на розірвання цього Договору і не несе відповідальності за таке розірвання 

за умови, якщо вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 5 (п'ять) днів до 

розірвання. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ відповідного 

компетентного органу, у тому числі виданий Торгово-промисловою палатою України. 

11. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

11.1. Сторони несуть відповідальність за правильність вказаних реквізитів та стверджують, що 

мають всі передбачені чинним законодавством України повноваження на підписання 

Договору. 

11.2. Сторони зобов’язуються протягом семи днів у письмовій формі повідомляти іншу 

Сторону про зміну реквізитів, адрес шляхом надіслання повідомлення, а в разі 

неповідомлення – несуть ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків. 

11.3. Якщо одне з положень Договору є або стане незаконним, законність Договору в цілому 

не повинна бути під сумнівом. Незаконне положення має бути замінено статтею, яка 

найповніше передає бажання Сторін Договору та відповідає чинному законодавству України. 

11.4. Сторони погодились, що їх персональні дані, які стали їм відомі у зв’язку з укладанням 

Договору, можуть включатися до баз персональних даних Сторін. Підписуючи цей Договір, 

Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних даних, з метою підтвердження 

повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, забезпечення реалізації 

адміністративно-правових і податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та 

статистики, а також для забезпечення реалізації інших передбачених законодавством 

відносин. Представники Сторін підписанням цього Договору підтверджують, що вони 

повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних 

даних». 

11.5. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 

українською мовою. 

12. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ТОВ «УДС КОНСАЛТИНГ» INNOVATION EDUCATION 

Місце реєстрації: 02090, м. Київ, вул. Гната Хоткевича, буд. 12, офіс №177 

Місце провадження господарської діяльності: м. Київ, Пр. Валерія Лобановського 150  
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