ДОГОВІРПУБЛІЧНОЇОФЕРТИ 
ПРОНАДАННЯПОСЛУГНАНАВЧАННЯВАВТОШКОЛІ 

№1/3/2020-ЗП-ПАТ/7
м.Запоріжжя 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НПК АТЛАНТ», (надалі Виконавець або
Автошкола), що належним чином зареєстроване відповідно до законодавства України
(ідентифікаційний код юридичної особи 37778185), місцезнаходження: 69124, Запорізька обл., м.
Запоріжжя,вул.Рубана,13/39,вособідиректораЖужаІ.С.,якийдієнапідставіСтатуту,керуючись
ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти
Договірпронаданняпослуг(надалі«Договір»)нанижчевикладенихумовах: 

1.ТЕРМІНИ 
1.1. Послуги – перелік навчальних та інших супутніх послуг, що надаються Виконавцем в
порядку та на умовах, визначених цим Договором та Додатками до нього, які є невід’ємною
частиноюцьогоДоговору. 
1.2. Акційні Пропозиції – додаткові можливості до Послуг, що надаються Виконавцем для
всіх без винятку Учнів,переліктаумовиотриманняякихвизначенийвідповіднимипропозиціями.
Пропозиціями зокрема, але не виключно, є: знижки, програми лояльності, спеціальні бонусні
програмитощо. 
1.3. Публічна оферта – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована
необмеженому колу фізичних осіб укласти даний Договір на визначених умовах. Основний текст
публічноїофертинепідлягаєдоредагуванняіншимиспособамикрімДодатковихугодтаДодатків,
датованих,тарозміщенихнаСайтівиконавця,ззазначеннямдатиїхдоповнення. 
1.4.CайтВиконавця–веб-сторінкавмережіІнтернет,заадресоюhttps://avtoshkolaantares.ua/,
якаєофіційнимджереломінформуванняУчнівпроВиконавцятаПослуги,щонимнадаються. 
1.5.Акцепт–повне,безумовнетабеззастережнеприйняттяУчнемумовПублічноїоферти,в
форміданогоДоговору.Акцептздійснюється,шляхомзаповнення,підписаннятапередачеюУчнем
Виконавцю письмової Заяви, примірник якого знаходиться безпосередньо за місцезнаходженням
Виконавця, та свідчить про ознайомлення Учнем з офертою розміщеною на сайті та хоча б
частковоюсплатоюпослугАвтошколи; 
1.6.Учень–фізичнаособа,якаАкцептувалаПублічнуофертуВиконавця,викладенууцьому
Договорі. 
1.7.Виконавець–Товариствозобмеженоювідповідальністю«НПКАТЛАНТ»,щоотримала
відУчнівЗаявутадозвілнаобробкуперсональнихданих. 
1.8.Сторони–УченьтаВиконавець. 

2. Предметдоговору 
2.1. Даний Договір є публічним договором (надалі іменується – Договір), який вважається
укладенимміжВиконавцем,зоднієїсторони,Учнем,зіншої,змоментуАкцептуостаннімвсіхбез
виняткуумовтаположеньданогоДоговорутаДодатківдонього. 
2.2. В порядку та на умовах, визначенихцимДоговоромтаДодаткамидонього,Виконавець
приймає на себе зобов’язання здійснити навчання з підготовки водіїв відповідноїкатегорії,згідно
типовоїнавчальноїпрограмипідготовкитаперепідготовкиводіївтранспортнихзасобів,відповідно
до постанови Кабінет Міністрів України від 02 березня 2010 р. № 229 “Програмою підготовки
водіїв транспортних засобів” (надалі іменується “Навчальна програма”), а Учень зобов’язується
пройтикурснавчаннязгідноНавчальноїпрограмиіоплатитипослугиВиконавця. 
2.3.ПослугитаАкційніпропозиціїнадаютьсянапідставіцьогоДоговору.Діями,щосвідчать
про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Учнем умов Публічної оферти даного
Договору. 
2.4. Перелік, вартість, умови та порядок надання Послуг та Акційних пропозицій
зазначаютьсявдіючійнамоментакцептуціновійпропозиціїдовідповідногоперелікупослуг. 
2.5.ВиконавецьнадаєПослуги,черезвласнийтазалученийперсоналтаавтотранспорт. 
2.6. Місцем надання Послуг та Акційних пропозицій Виконавцем є навчальний клас
розташованийзаадресою:м.Запоріжжя,вул.Патріотична,буд.52,оф.№1. 

2.7. Послуги з навчання визначаються відповідно до навчального плану, затвердженого
Автошколою. 
2.8. За підсумками навчання та успішно зданих підсумкових внутрішньошкільних іспитів
Учневі оформляєтьсяЕлектроннесвідоцтвопрозакінченнязакладузпідготовки,перепідготовкий
підвищеннякваліфікаціїводіїв,якедіє2роки 
2.9. Електронне свідоцтво, оформлених Виконавцем, надає Учневі право на здачу іспитів в
Сервісномуцентрі. 
2.10. Сторони погоджуються з тим, що результати здачі внутрішніх іспитів Автошколи та
іспитів в Сервісному центрі є показником індивідуальних здібностей Учня ефективно засвоїти
Навчальнупрограму,застосовуватиотриманінавичкиіякнаслідокцього,неможутьгарантуватися
Виконавцем. 

3. Обов’язкиВиконавця 
3.1.Виконавецьзобов’язується: 
3.1.1 Провести навчання Учня відповідно до Постанови від 20 травня 2009 р. N 487 «Про
затвердження Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіївтранспортних
засобів»; 
3.1.2. Забезпечити приміщеннями, які повинні відповідати санітарним і гігієнічним вимогам;
оснаститиїхнеобхіднимобладнанням; 
3.1.3. Розробити навчальний план, організувати проведення занять, дотримуватись вимог, які
пред’являютьсядонавчальногопроцесу; 
3.1.4.Забезпечитинавчально-методичнимиматеріаламиілітературою; 
3.1.5. Прочитати курс лекцій з теоретичної підготовки, організувати та провести практичні
заняття зкеруваннятранспортнимзасобом,відповідноТиповоїнавчальноїпрограмипідготовкита
перепідготовки водіїв транспортних засобів затвердженої постановою Кабінету МіністрівУкраїни
від02березня2010 р.№229; 
3.1.6.Передпроведеннямпрактичнихзанятьпроводитиінструктаж; 
3.1.7. Надаватитранспортнийзасібдляпроведенняпрактичнихзанятьвсправномутехнічному
стані; 
3.1.8.Провестиіспитиівидатидокументпровивченняпрограми,зазначеноївпункті2.8.цього
договору; 
3.1.9.Організуватигрупидляприйомукваліфікаційнихіспитівзвидачіводійськихпосвідченьв
СервісномуцентріякщотакаможливістьпередбаченатанадаєтьсясервіснимцентромМВС; 
3.1.10.НадаватиіншіпослугизаугодоюзУчнем; 
3.1.11.Дотримуватиумовцьогодоговору. 
3.1.12. Забезпечувати Учню можливість отримання інформації з питань надання Послуг та
Акційнихпропозицій. 
3.1.13. Приймати до розгляду письмові пропозиції Учня щодо покращення та якості надання
ПослугтаАкційнихпропозицій. 

4. ПраваВиконавця 
4.1.Виконавецьмаєправо: 
4.1.1.Встановлюватинавчальнийрозкладінавчальнийграфік. 
4.1.2.Вимагатиоплатипослуг,передбаченихпунктом2.2.цьогодоговору. 
4.1.3.Вважатипроведенимипропущенібезповажноїпричинизаняття. 
4.1.4.Переноситидатуічаспроведеннязанять,попередньоповідомившипроцеУчня. 
4.1.5.ПереносититермінинавчанняуразінеявкиУчняназаняттязповажноїпричини. 
4.1.6. Залучати третіх осіб для надання Послуг та Акційних пропозицій, які мають необхідну
кваліфікаціютатранспорт 
4.1.7.ЗалучатитретіхосібдлянаданняПослугтаАкційнихпропозицій,якіпройшлидержавну
акредитаціюзакладівзпідготовкитаперепідготовкиводіївавтотранспортнихзасобів. 
4.1.8. Використовувати адресу електронної пошти, телефон та месенджери, зазначені Учнем
длянаправленнялистівтаповідомленьУчню. 
4.1.9. Відмовити Учневі у наданні послуг без повернення вже сплачених коштів, у разі
ігноруваннянимграфікузанятьтавнутрішньошкільногоіспиту. 

5. Обов’язкиУчня 
5.1.Ученьзобов’язаний: 
5.1.1.надавативЗаявіповнутадостовірнуінформацію,втомучисліконтактніданімесенджер
(Viber,Telegram)тадокументи,необхіднідляідентифікаціїУчня; 
5.1.2.оплатитинаданійомупослугиустрокитавпорядку,визначенідоговором; 
5.1.3.повідомлятиВиконавцяпрозмінудокументів,місцяпроживання,телефонув3-хденний 
термін. 
5.1.4.відвідувативсізаняттяпропонованогокурсу; 
5.1.5. сповіщати Виконавця про поважні причини відсутності на заняттях і представляти
документи,щосвідчатьпроповажністьпричинвідсутності; 
5.1.6.дотримуватисьумовцьогоДоговору,укладенихзВиконавцем; 
5.1.7. дбайливо ставитися до майна Виконавця і третіх осіб не порушувати вимог чинного
законодавстваУкраїнитаприйнятихсуспільствомнормморалітаморальності; 
5.1.8. відшкодовувати збитки, завдані майну Виконавця і третіх осіб відповідно до
законодавстваУкраїни. 

6. ПраваУчня 
6.1.Ученьмаєправо: 
6.1.1. відвідувати заняття, користуватися навчально-методичними матеріалами, літературою,
обладнаннямітранспортнимизасобами,наданимиВиконавцемвосвітніхцілях; 
6.1.2.укладатизВиконавцемугодинанаданнядодатковихосвітніхпослуг; 
6.1.3. відмовитися від оплати додаткових послуг, не передбачених цим договором і угодою з
Виконавцем; 
6.1.4. отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, обсяг наданих ним
ПослугтаАкційнихпропозицій,атакожіншупов’язанузнимиінформацію; 
6.1.5. в будь-який час відмовитися від виконання цього договору за умови оплати Автошколі
фактичнопонесенихвитрат. 
6.1.6. після закінчення терміну навчання здати шкільний іспити і отримати документ про
вивченняпрограми,зазначеноїупункті2.8.цьогодоговору; 

7. ВартістьіпорядокоплатипослугВиконавця 
7.1.ВартістьПослугскладаєтьсязтеоретичноготапрактичногокурсунавчання. 
7.1.2. Теоретична частина навчання оплачується окремо згідно цінової пропозиції, що діє на
моментАкцепту. 
7.1.3.Практичначастинанавчанняоплачуєтьсяокремозгідноціновоїпропозиції. 
Курс навчання не може бути меншим ніж передбачено Типовою навчальною програмою
підготовки та перепідготовки водіїв транспортних засобів затвердженої постановою Кабінету
МіністрівУкраїнив ід02березня2010 р.№229. 
7.2.Додатковіосвітніпослугинадаютьсятаоплачуютьсязазгодоюсторін. 
7.3. Вартість та порядок надання додаткових навчальних послуг оформлюється додатком до
договорутаоплачуєтьсяокремозгіднозатвердженогокошторису. 
7.4. Вартість послуг за даним договором становить вартість всіх наданих послуг за цим
договором. 
7.5. Оплата послуг Автошколи проводиться поетапно. Остаточний розрахунок проводиться  у
терміннепізнішеніжзадватижнідоскладаннявнутрішньогоіспитувАвтошколі.Задомовленістю
Сторін,оплатаможебутиздійсненаповністюоднимплатежем. 
7.6. Оплата послуг з навчання, вносяться в касу ТОВ або в касу банка , згідно отриманого
рахунка-фактури. 
7.7. У разі відмови Учня від курсу на будь-якому етапі навчання, кошти, сплачені ним
Автошколі,неповертаються. 
7.8. У разі невиконання Учнем п 6.1.6 цьогодоговору,АвтошколамаєправовідрахуватиУчня
безповерненняоплатизанавчання. 




8. Терміндіїдоговору 
8.1.Цейдоговірєпублічнимідієдоповноговиконання. 

9. Змінаумовірозірваннядоговору 
9.1.Цейдоговірможебутирозірванийзазгодоюсторін. 
9.2. За ініціативою однієї із сторін договір може бути розірваний на підставах, передбачених
чиннимзаконодавствомУкраїнитадійснимДоговором. 
9.3.ЯкщоУченьсвоєюповедінкоюсистематичнопорушуєправаізаконніінтересиіншихучнів
і співробітників Автошколи, розкладзанятьабоперешкоджаєнормальномуздійсненнюосвітнього
процесу, Автошкола має право відмовитися від виконання договору. Вартістьнавчанняприцьому
Учневінеповертається. 
9.4. Якщо Учень пропустив 10% занять з неповажної причини або не приступив до навчання
протягом 2 (двох) днів з моменту початку занять, то цей договір може бути розірваний. Вартість
навчанняприцьомуУчневінеповертається. 
9.5. Договір вважається розірваним з дня письмового повідомлення Автошколою Учня про
відмову від виконання договору, або повідомлення будь яким іншим в тому числі електронним
засобомзв’язку(Viber,Telegram,тощо)якщовонизазначенівЗаявцінанаданняпослуг. 
9.6.ЯкщоУченьвирішиввідмовитисьвіднавчанняпісляреєстраціїгрупивСервісномуцентрі,
топрирозірваннідоговоругроші,якібулиоплаченіУчнемзанавчання,неповертаються. 

10. Відповідальністьсторін 
10.1.СторонинесутьвідповідальністьвідповіднодозаконодавстваУкраїни. 
10.2. Припинення (закінчення терміну) дії цього договору тягне за собою припинення
зобов’язань сторін по ньому, але не звільняєсторонивідвідповідальностізапорушеннядоговору,
якщотакімалимісцепривиконанніумовцьогодоговору. 
10.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов’язань за договором, якщо це було зумовлено дією обставин непереборної сили
(форс-мажору). Під обставинами непереборної сили маються на увазі: пожежі, землетруси, інші
природні явища, стихійні лиха, дії третіх осіб, військові дії,прийняттязаконодавчихактівтаінші
незалежні від Сторін обставини, які роблять неможливим своєчасне, повнетаналежневиконання
Сторонамисвоїхзобов’язаньзгідноДоговору.  

11. Іншіположення 
11.1.Порядокврегулюванняспорів 
11.1.1. Всі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі надання Послуг та Акційних
пропозицій Виконавцем, у зв’язку з прийняттям, виконанням та/або порушенням положень цього
Договору,врегульовуютьсяшляхомпроведенняпереговорівСторін. 
11.1.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, Учень залишає за собою право на
пред’явлення претензій, які обов’язково повинні бути розглянуті Виконавцем в розумні строки, з
метоюврегулюваннясуперечоктаспоріввдосудовомупорядку. 
11.1.3. В разі недосягнення згоди між Сторонами, шляхом переговорів та неможливості
врегулювання в досудовому порядку, всі спори та суперечки вирішуються в судовому порядку за
місцезнаходженнямВідповідача. 
11.1.4. До відносин Сторін, що випливають з прийняття та виконання даного Договору,
застосовуютьсяположеннязаконодавстваУкраїни. 
11.2.Додатковіположення. 
11.2.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до
даного Договору. Зазначені зміни не можуть впливати та обмежувати якість та обсяг Послуг, що
надаютьсяпротягомоплаченоготермінунаданняПослуг. 
11.2.2. Всі зміни до цього Договору розміщуються на сайті Виконавця, без редагування
основного тексту, з датуванням змін, та не можуть погіршуватиправУчня,щоприйнявакцептта
вжеотримуєпослуги. 
11.2.3. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця та можуть, але не
зобов’язані,направлятисяувигляділистівнаадресуелектронноїпоштиУчня,зазначенувЗаяві. 

11.2.4.ВсізмінидоданогоДоговорунабуваютьчинностінанаступнийденьпісляїхпублікації
наСайтіВиконавця. 
11.2.5. Учні вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту
опублікуванняцихзміннаСайтіВиконавця. 
11.2.6. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Учнів,
окрімтихякимвженадаютьсяпослуги.  

12. Заключніположення 
12.1. Укладаючи цей Договір Учень автоматично погоджується з повним та безумовним
прийняттям положень цього Договору, затверджених Виконавцем та оприлюднених на сайті
Виконавця. 
12.2. Підписуючи та заповнивши Заяву Учень надає дозвіл на збір та обробку персональних
даних,зазначенихуЗаяві. 
12.3.ЦейДоговірєпублічнимвідповіднодостатей633,641ЦивільногокодексуУкраїниійого
умови однакові для всіх Учнів. Прийняття умов цього Публічного договору (акцепт) є повним і
беззастережним і означає згоду Учня з усіма умовами Договору без виключення і доповнення. А
також свідчить про те, що Учень розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі,
Ученьнезнаходитьсяпідвпливомпомилки,обману,насильства,загрози,ітомуподібне. 
12.4. Виконавець гарантує, що всі відомості про Учня, є конфіденційними і не можуть
передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншоїСтороницьогоДоговору,крім
випадків, коли таке передавання пов'язане з виконанням цього Договору, а також у випадках,
передбаченихчиннимзаконодавством. 
12.5. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору чи додатків до нього не
дійсним,невпливаєнадійсністьіншихположеньіумовДоговору. 
12.6. Всі Додатки до Договору є невід’ємними частинами цього Договору та єобов’язковими
длявиконаннятадотриманняСторонами. 
12.7.ІнформаціяпроможливідодатковіабоіншісупутніпослугиміститьсянасайтіВиконавця
абонасайтахвідповіднихпартнерівВиконавця. 


13. РеквізитиВиконавця 

Виконавець 
ТОВ«НПКАТЛАНТ» 
ЄДРПОУ37778185 
69124,Запорізькаобл.,м.Запоріжжя,вул.Рубана,13/39 
UA343808050000000026002469142 
вАТ«РайффайзенБанкАваль»,ум.Києві 


10.10.2020р.______________________ЖужаІ.С. 

