ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору №
від ________ року про надання освітньої послуги (навчання)
Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
м. Київ

“____” __________ 20___ р.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, в особі ректора Губерського Леоніда
Васильовича, який діє на підставі Статуту, далі – Виконавець, та
______________________________________________________________________________________
(прізвище, ім’ я, по батькові фізичної особи)
______________________________________________________________________________________
(серія та № паспорта, ким і коли виданий)
Далі – Замовник, та ____________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________________________________________________________________
Далі - Студент, _________________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
______________________________________________________________________________________,
у зв’язку зі вступом студента на програму міжнародної академічної мобільності для навчання в
університеті-партнері згідно з Угодою між Київським національним університетом імені Тараса
Шевченка та Університетом Мачерата щодо подвійного дипломування за освітніми програмами
«Бізнес – адміністрування і консультування» та «Global Politics and International Relations», що
передбачає збільшення вартості навчання, домовилися внести зміни до Договору №_______ від
«___»__________ р. про надання освітньої послуги (навчання) Київським національним
університетом імені Тараса Шевченка, а саме:
1. Викласти пункт 3.2. Договору у новій редакції:
«3.2. Загальна вартість освітньої послуги (навчання) з урахуванням рівня інфляції за 20___
рік (п. 3.1 договору) становить:
______________________гривень __________________________________________________»
(цифрою)
(прописом)
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін.

АДРЕСИ СТОРІН
Виконавець:

Замовник:

Поштова адреса: 01601, м. Київ

Поштова адреса: ____________________

Вул. Володимирська, 64/13
Телефон: 234-12-88 – довідка
239-31-97 – бухгалтерія

___________________________________
Телефон: __________________________
Факс: _____________________________

Платіжні реквізити:
Рах. № 31251202114095
В ДКСУ у м. Києві
Код банку – 820172
ЄДРПОУ – 02070944

Платіжні реквізити:
__________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

Ректор______________ Л.В. Губерський

Замовник _______________________
________________________________

Декан економічного факультету ______________ А.І. Ігнатюк
Головний бухгалтер _____________ В.П. Денисенко
Начальник юридичного відділу________ І.В. Саленко

З умовами договору ознайомлений (на) та погоджуюсь:
студент______________________________________________________________________
паспорт серія____№___________ виданий “__”_________ ______р. ___________________
____________________________________________________________________________
(ким виданий)
Домашня адреса: _____________________________________________________________
(вулиця, населений пункт, місто, район, область, індекс)
Телефони: дом.______________ моб._______________ роб._____________________
“____”___________20___р.

____________________
(підпис студента)

Надаю згоду на підписання_______________________________даного договору
(ПІБ Студента)

(ПІБ одного з батьків, усиновлювачів, піклувальників тощо Студента)
(дана згода надається у випадку недосягнення Студентом повноліття на момент укладення
договору)

