
Договір про надання послуг №05/2021

м. Самбір « / 5» року

КЗ JIOP « ПТУ - інтернат професійної реабілітації учнів-інвалідів 
м. Самбора» в особі Йоннка Василя Вікторовича, який діє на підставі 
Статуту, іменований далі «Виконавець» з однієї сторони, та КЗ 
ЛОР«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» в
особі директора Вантуха Володимир Петровича, що діє на підставі Статуту 
іменований далі «Замовник» з другої сторони, уклали цей договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов’язується за письмовим проханням Замовника 

забронювати ліжко-місця (кімнати) з метою забезпечення житлом студентів 
Замовника у гуртожитку Виконавця за адресою м. Самбір, вул. В. Стуса, 9 на 
навчальний рік.

1.2. Замовник на початку навчального року подає письмову заявку на 
кількість ліжко-місць (кімнат), та список студентів на поселення у гуртожитку 
попередньо погоджений із студентським самоврядуванням у коледжі (Додаток 
№1.)

1.3. Виконавець зобов’язується заключити письмову угоду найму із 
студентом та/або законним представником неповнолітнього, опікуна, 
піклувальника про надання житла і поселення у гуртожиток.

2. Вартість послуг
2.1. Вартість послуг, передбачених цим договором, становить 500.00 грн. за 

місяць проживання одного студента
2.2. Виконавець в угоді визначає відповідальність наймача за дотримання 

правил внутрішнього розпорядку у гуртожитку, дотримання термінів оплати за 
проживання та за нанесення матеріальної шкоди зіпсутого, приведеного до 
неможливості подальшого використання наданого наймачу майна адміністрацією 
гуртожитка.

2.3. Замовник зобов’язується повідомити у письмовій формі студента та/або 
його законного представника про необхідність укладання угоди найму для 
проживання у гуртожитку (Додаток №2).

3. Термін дії договору
3.1. Даний договір діє один рік з часу його підписання і може бути 

продовжений на наступний термін з підписанням відповідного Протоколу між 
сторонами цього договору.

У будь-якому випадку даний договір діє до повного виконання



Сторонами своїх зобов’язань.

3.2. З ініціативи однієї із Сторін цей договір може бути розірваним 
достроково у разі порушення другою Стороною умов даного договору, в 
порядку, передбаченому чинним законодавством.

4. Відповідальність Сторін
4.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов’язань 

внаслідок дії обставин непереборної сили, що перешкоджають виконанню 
даного договору, наявність яких підтверджується документами. У таких 
випадках дія цього договору може бути продовжена або припинена за згодою 
Сторін.

4.2. Розбіжності та суперечки за цим договором вирішуються шляхом 
переговорів між Сторонами, а при недосягненні згоди - у судовому порядку. 
Факт ведення переговорів підтверджується відповідними документами (листами, 
претензіями, протоколами).

5. Інші умови
5.1. Договір складений і підписаний в двох примірниках, кожний з яких має 

однакому юридичну силу.
5.2. Якщо одна із Сторін в термін дії договору не може забезпечити 

подання своєчасно заявки на поселення в гуртожиток, а інша не може здійснити 
поселення через недостатність вільних місць, то вона зобов’язана попередити 
про це іншу Сторону в письмовій формі у десятиденний термін.

5.3. Будь-які зміни та доповнення до умов цього договору 
оформляються письмово за підписаннями Сторін.

5.4. Сторони встановили, що умови договору застосовуються до 
відносин між ними, які виникли до його укладання.

6. Юридичні адреси та підписи Сторін
6.1. Виконавець: КЗ JIOP «ПТУ - інтернат професійної реабілітації 

учнів-інвалідів м. Самбора», м. Самбір вул. В.Стуса, 9 р/р UA 
438201720344270003000040957 Самбірське ДКС України м.Київ, МФО 820172, 
СДРПОУ 0391584

6.2. Замовник КЗ JIOP «Самбірський фаховий педагогічний коледж 
імені Івана Филипчака», м. Самбір,вул. Івана Филипчака, 14, 
U A 158201720344220005000035842 ДКС України м. Київ, СДРПОУ 02137003.


