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ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ 

про надання консультаційних послуг 
 

 

Пропозиція (публічна оферта) 

 

Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним особам і є офіційною публічною 

пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) суб’єкта підприємницької діяльності 

ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ», надалі – «Надавач консультаційних послуг», про надання послуг з 

консультування у сфері шкільної освіти з можливістю використання дистанційних освітніх технологій 

в ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ» на визначених Договором умовах, згідно обраному переліку консультаційних 

послуг, вказаних у Тарифах на консультаційні послуги. Договір вважається укладеним в порядку ст. 

642 ЦКУ і набуває сили договору приєднання з моменту здійснення Вами дій, передбачених п. 4.4. 

Договору, що означають повне і беззастережне прийняття Вами всіх умов Договору без будь-яких 

виключень та/або обмежень (акцепт). 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Договір про надання консультаційних послуг в.т.ч у сфері освіти в ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ» з 

Додатком до нього (далі – «Договір») є офіційною публічною офертою cуб’єкта підприємницької 

діяльності ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ», адресованою фізичним особам (далі – «Користувач послуг»). 

1.2. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма 

правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання Договору відповідно 

до його умов.  

1.3. Діюча версія даного Договору завжди розміщена на сайті Надавача консультаційних послуг                                                        

(http://www.indeversal.com) і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Користувачу послуг 

до моменту здійснення ним акцепту умов Договору. 

 

2. Терміни, що використовуються в цьому Договорі,  

                                                           мають наступні значення: 

 

2.1. Під терміном «Користувач послуг» розуміється фізична особа, (або декілька фізичних осіб), що 

досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, яка є батьком, матір’ю або законним 

опікуном (представником) дитини, або сама особа, яка буде отримувати інформаційні та 

консультаційні послуги в тому числі консультаційні послуги з питань  організації навчання та інші 

освітні послуги в.т.ч. послуги з консультування у сфері шкільної, позашкільної освіти в ТОВ 

«ІНДЕВЕРСАЛ». (в межах навчальних програм альтернативного учбового Центру «INDEVERSAL»). 

2.2. Надалі по тексту Договору Надавач консультаційних послуг і Користувач послуг також 

називаються разом «Сторони», а кожен окремо «Сторона».  

 

3. Предмет Договору 

 

3.1. Предметом цього Договору є надання ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ» на платній основі консультаційних 

послуг у сфері освіти, в тому числі з можливістю використання дистанційних освітніх технологій 

Користувачу, згідно обраного переліку консультаційних послуг, вказаного у Тарифах на 

консультаційні послуги, на визначених Договором умовах. Крім того, можуть надаватися додаткові 

послуги з організації дозвілля, тощо. 

3.2. Конкретний вид та назва Послуги, що пропонується, зазначається у Додатках до цього Договору. 
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4.Порядок укладення Договору: 

 

4.1. Договір укладається між Надавачем консультаційних послуг і Користувачем  послуг у формі 

договору приєднання (ст. 634 ЦКУ). 

4.2.  Перед укладанням Договору,  Користувач  послуг надає    наступний перелік необхідних 

документів:  

- копія свідоцтва про народження дитини (з одночасним пред’явленням оригіналу);   

- копія паспорту батьків,  або осіб,  які їх заміняють відповідно до законодавства  (з одночасним 

пред’явленням оригіналу); 

- копії паспортів осіб, яким Користувач довіряє приводити та забирати його дитину (з одночасним 

пред’явленням оригіналу);   

- медична картка встановленого зразка; 

- довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення. 

4.3. Акцепт умов Договору означає повне і беззастережне прийняття Користувачем послуг всіх умов 

Договору, без будь-яких виключень та/або обмежень, згідно обраному переліку консультаційних 

послуг, вказаних у Тарифах на консультаційні послуги, які автоматично є Додатком до даного Договору 

(ч. 2 ст. 642 ЦКУ). Акцепт рівносильний укладанню двостороннього Договору 

4.4. Акцептом умов Договору є здійснення Користувачем дій, визначених п. 4.4. Договору. 

4.5. Користувач послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами, викладеними на 

сайті Надавача консультаційних послуг шляхом виконання наступних дій: 

- оплата послуг Надавача послуг; 

- підписання заяви на отримання послуг, згідно форми додатку, підписується обома батьками,  

- надання документів. 

Будь-яка з вказаних дій окремо, яка виконана Користувачем свідчить про те,  що останій  ознайомлений 

з даним Договором і згодний з його умовами в повному обсязі.  

4.6. Термін акцепту не обмежений та/або обмежується строком вказаним у Заявці за вибором 

Користувача послуг,   

4.7. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається датою 

заповнення Заяви на освітні послуги і діє протягом усього    терміну отримання освітніх послуг,  або до 

моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору та/або нормами чинного 

законодавства України.   

4.8. Укладання Договору означає, що Користувач послуг: 

- у необхідному для нього обсязі ознайомився з функціонуванням і правилами надання 

консультаційних послуг; 

- визнає безумовну професійну придатність персоналу ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ» та правил здійснення всіх 

дій, описаних в цьому Договорі; 

- приймає всі умови вказаного Договору без зауважень. 

 

5. Порядок розрахунків 

 

5.1.  Послуги надаються Користувачу на попередній платній основі, відповідно до Тарифів, вказаних в 

Додатку 

5.2. Оплата за надання освітніх  послуг здійснюється наперед, в розмірі, вказані в Тарифах. Користувач  

вносить плату повністю до 5 числа поточного місяця за наступний місяць. Місяцем, що підлягає оплаті, 

вважається календарний місяць, незалежно від кількості вихідних та святкових днів. 

5.3. Ціна договору становить загальну вартість послуг, наданих протягом дії Договору. 

5.4. Сторони погодили, що вартість оплачених, але не отриманих вчасно послуг з вини Користувача, 

Надавачем не повертається. 

5.5. Надавач послуг має право встановити для Користувача систему знижок вартості Послуг та систему 

часткового повернення коштів сплачених Користувачем, але які не були використані останнім. 
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5.6. Система знижок у ТОВ «ІНДЕРЕВСАЛ»  передбачає наступне: 

          - за другу дитину з сім’ї плата cтановить                 -5%, 

          -  за третю дитину з сім’ї                                         -10%. 

5.7. В ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ» встановлений безповоротний щорічний внесок. Розмір внеску та термін  

отримання консультаційних послуг  надається у Тарифах на консультаційні послуги. 

5.8. Оплата, внесена Користувачем за консультаційні послуги, у разі одностороннього припинення 

договору у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Користувача послуг Надавачем не 

повертається. 

 

6. Права та обов’язки Надавача консультаційних послуг 

 

6.1. Надавач консультаційних послуг зобов’язаний: 

6.1.1. Забезпечити дитині Користувача комфортні умови для гармонійного навчання та розвитку;  

6.1.2. Організувати діяльність з консультування дитини відповідно до її віку та потреб. 

6.1.3. Здійснювати надання консультаційних послуг із застосуванням індивідуального підходу до 

дитини. 

6.1.4. Використовувати сучасні педагогічні технології. 

6.1.5.  Надавати консультативну допомогу Користувачу у вихованні й навчанні дитини;  

6.1.6. Навчати дитину із залученням висококваліфікованих педагогічних кадрів.  

6.1.7.  Нести відповідальність за життя та здоров’я дитини під час навчального процесу з моменту 

передачі дитини батькам, самостійному виходу зі школи, до її повернення батькам відповідно. 

6.1.8. До початку надання консультаціних  послуг провести з Користувачем ознайомлення з 

приміщеннями закладу і усний інструктаж з правил поведінки батьків і дітей у ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ» і  

вимог техніки  безпеки.  

6.2. Надавач консультаційних послуг має право: 

6.2.1. Здійснювати заміну консультантів та корегувати розклад проведення консультацій.  

6.2.2. Призупинити надання консультаційних послуг при несвоєчасному виконанні Користувачем своїх 

фінансових зобов’язань перед Надавачем. 

6.2.3. Відрахувати дитину з установи при наявності медичного висновку про стан здоров'я дитини, що 

перешкоджає її подальшому перебуванню в ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ», за заявою батьків або без такої, а 

також у випадку тривалої відсутності дитини протягом 1 місяця без поважної причини;  

6.2.4. Відрахувати дитину з установи при невиконанні Користувача  умов і правил відвідування  ТОВ 

«ІНДЕВЕРСАЛ».  

6.2.5. Не приймати до відвідування занять  хвору дитину;  

6.2.6. Розірвати даний Договір достроково в односторонньому порядку при систематичному (два і 

більше)  невиконанні Користувачем своїх зобов'язань, повідомивши Користувача про це за два тижні. 

6.2.7. Розірвати договір в односторонньому порядку на підставах викладених у розділі 9 Договору 

6.2.8. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, з попередньою їх публікацією на сайті 

Надавача консультаційних послуг, не раніше ніж через 3 (три) робочих дні після публікації.  

6.2.9. Вносити в односторонньому порядку зміни в цей Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на 

консультаційні послуги, з попередньою їх публікацією на сайті Надавача консультаційних послуг, не 

раніше, ніж за місяць після публікації. 

 

7. Права та обов'язки Користувача послуг 

 

7.1. Користувач послуг (або його довірена особа) зобов'язаний: 

7.1.1. Упродовж усього періоду користування консультаційними послугами дотримуватися умов та 

вимог цього Договору та Додатків до нього. 

7.1.2. Перед початком отримання консультаціних послуг,  уважно вислухати інструктаж і у випадку 

виникнення будь-яких  питань щодо правил поводження і безпеки, з`ясувати їх до початку надання 

послуг співробітнику Надавача послуг, що проводив інструктаж, і одержати на них вичерпні відповіді. 
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Підтвердити факт проходження усного інструктажу особистим підписом у Розписці про проведення 

інструктажу із Користувачами освітніх послуг, що надаються в приміщеннях ТОВ ,,ІНДЕВЕРСАЛ”; 

7.1.3. Дотримуватись правил відвідування ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ» і даного Договору. Вносити плату за 

навчання дитини  у встановлений термін до 5 числа поточного місяця; Заздалегідь сповіщати 

адміністрацію про причини відсутності дитини; Проявляти повагу до працівників Надавача послуг 

7.1.4. У ході отримання консультаційних послуг виконувати законні вимоги персоналу Надавача 

консультаційних послуг і умов цього Договору. 

7.1.5. Впевнитись у тому, що дитина, йдучи на заняття, не має при собі будь-яких твердих, гострих, 

предметів, гаджетів (в.т.ч. мобільних телефонів), гаманців, іграшок та інших матеріальних цінностей. 

У разі порушення Користувачем даного пункту Надавач послуг та його співробітники не несуть 

відповідальності за пошкодження чи втрату вищезазначених власних речей; 

7.1.6. Впевнитись у тому, що дитина відвідує заняття лише у здоровому стані, подальше надання послуг 

за Договором можливе після пред’явлення лікарняного листка про повне одужання; 

7.1.7. Відшкодовувати збитки, завданні приміщенню або майну Надавача послуг завданні дитиною 

Користувача чи Користувачем ( його довіреними особами, ненею, водієм тощо) 

7.1.8.  Передавати дитину до Закладу і забирати її  у Надавача послуг особисто/або у відповідності до 

окремого  письмово погодження із керівництвом ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ» ( якщо дитина з відома батьків 

самостійно залишає приміщення альтернативної школи); 

7.1.9. Взаємодіяти із ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ» в усіх напрямках виховання й навчання дитини. 

7.1.10. Не розголошувати третім особам дані доступу до свого особистого кабінету ( електронного 

журналу, тощо)  

7.2. Користувач послуг має право: 

7.2.1. Користуватись послугами згідно умов даного Договору. 

7.2.2. Вимагати від Надавача виконання вимог даного Договору. 

7.2.3. Обирати, з запропонованих Надавачем, додаткові послуги. 

7.2.4. Вносити оплату за послуги будь-яким передбаченим законодавством способом; 

7.2.5. Вносити пропозиції що до покращення роботи, консультуватися щодо результатів дитини та з 

інших питань; 

7.2.6. Розірвати договір в односторонньому порядку за умови попереднього повідомлення Виконавця 

за 14 календарних днів до дати розірвання. 

 

8. Відповідальність сторін 

 

8.1. Надавач консультаційних послуг несе відповідальність тільки за ті зобов’язання, які вказані в 

Договорі та в Законах України. 

8.2. В інших випадках невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором, 

Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України, з урахуванням умов Договору.  

8.3. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за 

даним Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після набуття 

чинності даного Договору в результаті подій надзвичайного характеру, які не могли бути 

передбаченими та які неможливо було запобігти розумними заходами. 

8.4. У випадку порушення Користувачем послуг умов цього Договору Надавач консультаційних послуг 

не несе відповідальності за ті зобов’язання, які вказані в Договорі . 

8.5. Користувач послуг згоден з тим,  що Надавач послуг не несе будь-якої майнової відповідальності 

у випадку спричинення йому матеріальної шкоди (у тому числі моральної шкоди) або отримання ним 

будь-яких тілесних ушкоджень,  каліцтва Користувача, внаслідок порушенням ним, або будь-якою 

третьою особою,  правил і умов даного Договору.   

 

 

9. Строк дії, зміна і розірвання Договору 
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9.1. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту його акцепту і діє протягом року або до 

моменту закінчення надання обраних послуг або розірвання однією із Сторін. 

9.2. Надавач консультаційних послуг має право в односторонньому порядку вносити зміни в цей 

Договір, в тому числі і в діючі Тарифи на консультаційні послуги, шляхом попередньої публікації змін 

на сайті Надавача консультаційних послуг. Зміни вступають в силу після публікації ( п.6.2.8, 6.2.9 

Договору), якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.  

9.3. Договір може бути розірвано у наступних випадках: 

9.3.1. При прийняті Користувачем послуг рішення про відмову від отримання освітніх послуг Надавача 

консультаційних послуг            . 

9.3.2. При прийняті Надавачем консультаційних послуг відповідного рішення на підставі невиконання 

«Користувачем» своїх зобов'язань. 

9.3.3. При прийняті Надавачем консультаційних послуг відповідного рішення, а саме у випадку якщо 

виконання Договору з боку Надавача  є неможливим, через постійні скарги щодо неналежної поведінки 

Учня в інтересах якого укладено даний Договір, ( Отримання 2-х і більше скарг за місяць є безумовною 

підставою для розірвання договору з боку Надавача послуг без відшкодування сплачених коштів). 

Вищеописане рішення щодо розірвання Договору може бути прийнято керівництвом Надавача послуг  

негайно (безапеляційно)  коли надання послуг є неможливим через неналежну поведінку учня, що 

становить  загрозу життю та здоров’ю інших слухачів послуг. Рішення про розірвання Договору може 

бути повідомлене батькам у будь-який обраний Надавачем послуг спосіб. Повідомляючи про 

розірвання договору «негайно», Надавач послуг повертає вартість оплачених, але фактично не наданих 

послуг. 

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

 

10. Вирішення суперечок 

 

10.1. Всі суперечки і розбіжності, що виникли або могли виникнути з приводу невідповідного 

виконання вимог даного Договору, підлягають вирішенню шляхом переговорів на підставі письмового 

звернення одної з Сторін до другої. 

10.2. Надавач консультаційних послуг після отримання від Користувача послуг претензії, зобов'язаний 

протягом 20 (двадцяти) днів її розглянути та направити Користувачеві послуг мотивовану відповідь.  

10.3. Якщо суперечка між Сторонами не буде розв’язана в претензійному порядку, будь-яка із Сторін 

має право звернутися за розв’язанням суперечки в суд за місцем знаходження Надавача 

консультаційних послуг. 

 

11. Інші положення 

 

11.1. Користувач послуг гарантує, що всі умови цього Договору йому зрозумілі  і він приймає їх 

безумовно і в повному обсязі. 

11.2. З питань, що не є врегульованими цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами 

діючого законодавства України. 

11.3. Приєднуючись до даного Договору Користувач надає Надавачу послуг  згоду на обробку його 

персональних даних у межах необхідних для виконання цілей цього договору та у відповідності до 

Закону України «Про захист персональних даних». Користувач підтверджує, що інформація про його 

права та включення його даних до баз персональних даних доведена до його відома йому зрозуміла і 

не суперечить його волевиявленю. 

11.4. Надавач консультаційних послуг за цим договором є: ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ». 
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МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ НАДАВАЧА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ІНДЕВЕРСАЛ» в особі Директора Королевської О.О., що 

діє на підставі Статуту; Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 41537099; Місцезнаходження: 02132, м. 

Київ, вул. Малоземельна 2; Банківські реквізити: 26004052605090 в ПАТ КБ «ПриватБанк» МФО 

300711.,  

Якщо у вас виникли якісь питання, або вам щось не зрозуміло, будь ласка, телефонуйте за наступними 

телефонам (050) 238-63-98; (096) 130-94-83. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tel:%28096%29130-94-83
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Додаток № 1 до договору Публічної оферти 

 про надання консулттаціних послуг 

(Договір  Публічної оферти розташований  

на сайті: http:// www.indeversal.com/) 

 

 

Правила відвідування, поводження і безпеки  

 

 

1.Навчальний рік починається 1 вересня та триває по 08 червня поточного року. 

Послуги надаються   з понеділка по п’ятницю з 9.00 до 15.30. та або з 9.00-17.00.  Вихідні дні: субота, 

неділя та святкові дні, встановлені законодавством України. 

2. Батьки чи їх довірені особи повинні приводити і забирати дітей згідно режиму ( розкладу занять) 

3. З моменту передачі дитини батькам, довіреним особам, Надавач послуг  не несе відповідальність за 

 життя та здоров’я дитини. 

4. Батьки повинні повідомити адміністрацію закладу  в письмовій формі  про наявність у дитини 

особливостей організму (алергії), що вимагають особливого поводження. 

 5. Щоб уникнути  можливих випадків травматизму, заборонено приносити будь які  тверді та  гострі, 

вогненебезпечні та токсичні, колючі та ріжучі речі, а також інші небезпечні для життя і здоров’я 

предмети. 

6. З метою попередження харчових отруєнь та  алергічних  реакцій у  дітей,  не дозволяється приносити   

продукти харчування та напої, які можуть викликати ці реакції.  

7. Приносити лікувальні засоби в заклад забороняється (крім особливих випадків), ліки передаються 

медичній сестрі.    

8. Дитина, при відвідуванні  Закладу, повинна бути  в охайному вигляді:   

- у чистому одязі і взутті відповідно по погоді, мати при собі змінне взуття;  

- повинна мати  форму для занять за спортивними напрямками. 

9. Надавач послуг не несе відповідальності за такі речі дітей, як: за мобільні телефони, гаманці, 

ювелірні прикраси та інші коштовні речі. 

10. Фото та відео зйомки в приміщеннях та на території Закладу без узгодження заборонені. 

11.Присутність на заняттях батьків можлива тільки з дозволу Надавача послуг 

 
«Батьки» (законні представники) дитини, довірені особи, особи в разовому порядку по заяві підписаній Директором 

Установи. Батькам не рекомендується відвідувати Установу під час проведення занять,  забирати дитину пізніше указаного 

часу. Користувач послуг,  їх довірені особи,  діти та інші відвідувачі сторони повинні неухильно виконувати всі вказівки 

персоналу Надавача освітніх послуг під час перебування на території ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ».  
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Додаток № 2 до договору Публічної оферти 

 про надання консулттаціних послуг 

(Договір  Публічної оферти розташований  

на сайті: http:// www.indeversal.com/) 

  

 Батьки 

 ___________________________________ 

  ______________________ ( засіб зв’язку ) 

 

 ___________________________________ 

 _____________________( засіб зв’язку) 

 

ЗАЯВА НА ОТРИМАННЯ ПОСЛУГИ 

Я, (мати)____________________________________________________________________________ 

(батько)_____________________________________________________________________________ 

 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

(далі – «Користувач») є ____________________________ моєї  дитини ___________________              

(матір’ю,батьком)    

(П.І.Б. дитини) 

_____________________ «____» _________________  року народження,  даною заявою надаю згоду до 

приєднання до публічного договору про надання послуг _________ 

 

При цьому, я  обираю  наступні освітні послуги:  

 

 3-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів (програма приблизний перелік) 

українська мова, математика, логіка, англійська мова, йога/фізичне виховання/самооборона, супер шеф, читання,  музичне 

мистецтво, образотворче мистецтво, інформатика, природознавство, дружбологія, рукотвори, командотворення,, тощо . 

П’ять днів на тиждень. 
 4-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів (програма приблизний перелік) –  

українська мова, математика, логіка, англійська мова, йога/фізичне виховання/самооборона, супер шеф, читання,  музичне 

мистецтво, образотворче мистецтво, інформатика, природознавство, дружбологія, рукотвори, командотворення,, тощо . 

П’ять днів на тиждень. 

 5-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів (програма приблизний перелік) –  

українська мова, математика, логіка, англійська мова, польська мова, німецька мова, йога/фізичне виховання/самооборона, 

супер шеф, українська література, світова література, історія України,  музичне мистецтво, образотворче мистецтво, 

інформатика, природознавство, дружбологія, журналістика/правничий клуб, тощо . П’ять днів на тиждень. 
 6-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів (програма приблизний перелік) –  

українська мова, математика, логіка, англійська мова С, польська мова, німецька мова, йога/фізичне 

виховання/самооборона, супер шеф, українська література, світова література, історія України,  музичне мистецтво, 

образотворче мистецтво, інформатика, природознавство, дружбологія, журналістика/правничий клуб, біологія, географія,  
тощо . П’ять днів на тиждень. 

 7-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів (програма приблизний перелік) –  

українська мова, алгебра, геометрія, англійська мова D, польська мова, німецька мова, йога/фізичне 

виховання/самооборона, українська література, світова література, історія України, всесвітня історія,   образотворче 

мистецтво, інформатика,  психологія, біологія, хімія, фізика, журналістика/правничий клуб, географія,  тощо . П’ять днів 

на тиждень. 
 8-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів (програма приблизний перелік) –  

українська мова, алгебра, геометрія, англійська мова A,В, польська мова, німецька мова, йога/фізичне 

виховання/самооборона, українська література, світова література, історія України, всесвітня історія,   образотворче 

мистецтво, інформатика,  психологія, біологія, хімія, фізика, журналістика/правничий клуб, географія,  тощо . П’ять днів 

на тиждень. 
 9-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів (програма приблизний перелік) –  

українська мова, алгебра, геометрія, англійська мова, польська мова, німецька мова, йога/фізичне виховання/самооборона, 
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українська література, світова література, історія України, всесвітня історія, інформатика,  психологія, біологія, хімія, 

фізика, правознавство, географія,  тощо . П’ять днів на тиждень. 
 

 

 

Додаткові заняття (за вибором): 
  Послуги психолога                                                                                     

  Театральна студія 

  Художня студія 

  Індивідуальні заняття іноземними мовами  

 

  СПОРТИВНИЙ НАПРЯМОК 

  ТАНЦЮВАЛЬНИЙ  НАПРЯМОК 

  ТВОРЧИЙ  НАПРЯМОК 

o Художня студія 

o Театральна студія  

 

  ІНОЗЕМНІ МОВИ 

o Іноземна мова з «носієм» – 

o Іноземна мова індивідуальне заняття  

 

  КОМП`ЮТЕРНІ КЛАСИ 

o Базовий курс, сайтобудівництво,відео монтаж, дизайн    
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 Додаток №3  до договору 

публічної оферти про надання  

консультаційних послуг 

(Договір  Публічної оферти розташований  

на сайті: http:// www.indeversal.com/) 

 

 

 

Заява  

про переміщення дитини до школи та зі школи 

 

 

  

Крім батьків  приводити і забирати   дитину можуть тільки наступні особи:  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

 

Термін надання послуги ______________________ 

   

З  Договором публічної оферти ознайомлений, погоджуюсь з усіма його умовами, в тому числі   і з 

тарифами на запропоновані консультаційні послуги, а також   даю згоду не порушувати  правила і 

порядок, встановлені у Закладі. Необхідні  документи надаю в повному обсязі. 

Підписуючи даний договір та додатки , Сторони дають згоду (дозвіл) на обробку їх персональних 

даних з метою підтвердження повноважень суб’єкта на укладання, зміну та розірвання Договору, 

 

 «___»  ___________  20   р.         ____________                _______________ 

                                                                       (підпис)                     (П.І.Б.) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.indeversal.com/
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Додаток №4 до договору Публічної оферти 

 про надання консулттаціних послуг 

(Договір  Публічної оферти розташований  

на сайті: http:// www.indeversal.com/) 

 

 

 

РОЗПИСКА 

про проведення інструктажу із Користувачами освітніх послуг, що надаються в приміщеннях  

ТОВ ,,ІНДЕВЕРСАЛ” 

 

Даною розпискою підтверджую, що працівниками ТОВ «ІНДЕВЕРСАЛ» для мене було 

проведено ввідний інструктаж з правил техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони безпеки 

життєдіяльності та роз'яснено мені  правила внутрішнього розпорядку роботи закладу.  

Я погоджуюсь із встановленими правилами та зобов'язуюсь їх виконувати та не порушувати. 

 

______(дата)            _______(підпис)           ___________(П.І.Б.) 
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Додаток №5 до договору Публічної оферти 

 про надання консулттаціних послуг 

(Договір  Публічної оферти розташований  

на сайті: http:// www.indeversal.com/) 

 

ТАРИФИ НА КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 

курси «Консультування з основних предметів шкільної програми відповідного класу» 

 

 3-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів  програми П’ять днів на тиждень. -  

6000, 00 грн/місяць ( повний день); 

 

 4-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів  програми П’ять днів на тиждень.- 

6000, 00 грн/місяць ( повний день); 
 

 5-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів  програми П’ять днів на тиждень.- 

6000, 00 грн/місяць; 

  

 6-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів  програми П’ять днів на тиждень.- 

6000, 00 грн/місяць; 
  

 7-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів  програми П’ять днів на тиждень.- 

6500, 00 грн/місяць; 

  

 8-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів  програми П’ять днів на тиждень.- 

7000, 00 грн/місяць; 

  

 9-й клас  -   послуги по затвердженому на сайті  розкладу  занять, з предметів  програми П’ять днів на тиждень. 

7500, 00 грн/місяць.  

 

Додаткові заняття (за вибором): 

  Послуги психолога       -                                                                               

  Театральна студія -  

  Художня студія -  

  Індивідуальні заняття іноземними мовами - 

Додатково сплачується харчування — 85 грн. на день (за бажанням) 

Щорічний внесок — 6000 грн. 

 


