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ДОГОВІР № 000___
Про надання послуг
м.Київ

«___» ________ 20__р.

Фізична особа-підприємець Повстяний Пилип Геннадійович, номер запису в ЄДР: 2 103 000 0000 097562, реєстраційний номер ОКПП:
2974813390, надалі – ВИКОНАВЕЦЬ, з однієї сторони, та фізична особа __________________________________, паспорт:___________, яка(ий) мешкає за
адресою: _____________________________________, надалі - ЗАМОВНИК, з іншої сторони, які разом по тексту іменуються Сторони, а кожна окремо
Сторона, уклали даний Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом даного договору є надання Виконавцем інформаційно-консультативних послуг Замовнику щодо порядку оформлення документів для
виїзду Замовника за кордон, для подальшого працевлаштування. Метою даного Договору Сторони погодили виїзд Замовника за кордон з метою працевлаштування, в строк визначений, як строк надання послуг за цим Договором.
1.2.
В рамках цього Договору Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання з надання інформаційно-консультативних послуг, а Замовник зобов'язується прийняти та оплатити надані послуги в порядку та на умовах визначених цим Договором.
1.3. Сторони погодили, що під наданням інформаційно-консультативних послуги, за цим договором, розуміється:
а)
надання Виконавцем інформаційно-консультаційної допомоги з оформлення візових документів, а саме:
- щодо підготовки документів для отримання страховки;
- щодо порядку заповнення та подання особистої анкети в консульство, посольство;
щодо отримання, складання та збирання первинних документів Замовником, таких як, але не виключно, довідка про неосудність, копії паспорту, медична довідка, трудова книжка, тощо;
б) проведення Виконавцем усного інформування Замовника про наявні у нього відомості щодо загальних програм з працевлаштування за кордоном, чи
з працевлаштування за кордоном по певних вакансіях, та умовах з такого працевлаштування;
в) інформування Замовника про можливий порядок та приблизні строки отримання запрошення на роботу та консультаційну допомогу в складанні чи
заповненні документів необхідних для отримання запрошення, укладання робочого контракту, тощо, у разі наявності відомостей про можливе місце
працевлаштування Замовника;
г)
проведення інформування Замовника щодо відомих Виконавцю варіантів проїзду Замовника з місця його знаходження до обраного останнім місця
призначення (певна держава та/або конкретне місто);
в) надання інших інформаційно-консультаційних послуг. Підписанням цього Договору, Сторони погодили, що перелік послуг зазначений у цьому пункті,
є орієнтовним, та надання повного переліку послуг, перелічених в цьому пункті, не є обов'язковим для Виконавця. Зазначений в цьому пункті, перелік
послуг не є вичерпним, в рамках цього Договору Виконавцем можуть бути надані Замовнику як деякі з перелічених у цьому пункті послуги так й інші
послуги, що будуть погоджені Сторонами шляхом укладання додаткових угод.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Виконавець має право:
2.1.2 Отримувати від Замовника документи, роз'яснення та додаткові відомості, що стосуються питань консультування, які необхідні для якісного надання
консультаційних послуг та можуть сприяти у подальшому наданні адміністративних послуг державними установами, посольствами, консульствами,
авіакомпаніями та іншими юридичними та/або фізичними особами.
2.1.3 Обробляти і аналізувати інформацію, документи та інші матеріали, надані Замовником, в тому числі його персональні дані.
2.1.4 Не приступати до виконання цього Договору, чи не вчиняти будь-які дії в рамках цього Договору, а у разі початку їх виконання, зупинити таке
виконання, у разі порушення Замовником порядку чи строків проведення оплати, погоджених Сторонами у цьому Договорі.
2.1.5 Достроково надати послуги передбачені цим Договором.
2.2. Виконавець зобов’язаний:
2.2.1 Надати Замовнику, в рамках цього Договору, інформаційно-консультаційну допомогу відповідно до мети Договору.
2.2.2 Виконувати умови цього Договору у строки, передбачені цим Договором.
2.3. Замовник має право:
2.3.1На отримання інформаційно-консультаційних послуг, передбачених цим Договором.
2.4. Замовник зобов'язаний:
2.4.1 Неухильно додержуватись рекомендацій Виконавця щодо вчинення дій пов'язаних із отриманням послуг передбачених цим Договором, задля досягнення його мети.
2.4.2 Надавати Виконавцю тільки достовірні відомості та за необхідності ознайомлювати останнього із оригіналами наявних у Замовника чи отриманих
ним документів.
2.4.3 У разі виникнення перешкод при отриманні дозволу на виїзд за кордон, викликів та/чи при отриманні будь-яких інших документів щодо отримання
яких Виконавцем надавалися інформаційно-консультаційні послуги за цим Договором, письмово проінформувати про це Виконавця не пізніше наступного календарного дня, що йде за днем в якій Замовнику стало відомо про такі факти
2.4.4 Своєчасно, та в повному розмірі, здійснити оплату послуг Виконавця, в порядку та строки передбачені умовами цього Договору.
3. РОЗМІР І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1. Сторони погодили, що загальна вартість послуг, які надаються Виконавцем Замовнику за цим договором складає _________грн.
(_______________________________гривень_________ копійок) та перераховується на рахунок виконавця, вказаний в п. 3.3. цього Договору.
3.2. За домовленістю Сторін, оплата інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем, може бути сплачена Замовником у два етапи:
3.2.2. В момент укладання цього договору Замовник виконує передоплату у розмірі: __________ грн. (____________________________ гривень
____________копійок).
3.2.3. Залишок суми, визначеної п.3.1.сплачується замовником по факту надання послуг по договору, що становить: __________ грн.
(____________________________ гривень ____________копійок).
3.3. Оплата послуг здійснюється за наступними реквізитами: н/р 26003500266560, АТ «Ощадбанк», МФО 322669, ЄДРПОУ 2974813390, ФОП Повстяний
П.Г., призначення платежу: оплата послуг згідно договору №___, від 20___р.

4. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
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4.1. Сторони погодили, що Договір діє з дня його укладання та до часу досягнення мети передбаченої, п. 1.1. цього Договору. При цьому, строк надання
Виконавцем послуг передбачених цим Договором складає один календарний місяць. Виконавець має право дострокового виконання послуг за цим Договором
4.2. Строк надання послуг починає відраховуватися з першого робочого дня, якій йде за фактичним днем
- виконання Замовником зобов'язання по проведенню оплати,
- надання Замовником останнього документу і переліку документів, які були витребувані Виконавцем з метою коректного та своєчасного надання
послуг за цим договором;
- надання Замовником інформації, що була витребувана Виконавцем з метою коректного та своєчасного надання послуг за цим договором, залежно від того яка з зазначених подій настане останньою.
4.3. Строк надання послуг може бути збільшено у разі дій чи бездіяльності державних установ, посольств, консульств, авіакомпаній та інших не
пов’язаних із Виконавцем юридичних та/або фізичних осіб, що призводить до несвоєчасного чи наднормативного часу отримання погоджень, документів
чи відомостей, які прямо впливають на надання Виконавцем послуг за цим Договором. Сторони дійшли згоди, що збільшення строку надання послуг з
підстав передбачених цим пунктом не є порушенням умов цього Договору з боку Виконавця та не тягне жодної юридичної чи майнової відповідальності
останнього.
4.4. Сторони погодили, що цей Договір може бути достроково розірвано:
За ініціативою Замовника:
- з дати укладання Сторонами додаткової угоди про дострокове розірвання;
- з дати зазначеної у заяві Замовника, у разі отримання Виконавцем від Замовника заяви про додаткове розірвання цього договору, надісланої поштовим
відправленням цінним з описом листом за юридичною адресою Виконавця відповідно до Договору, чи адресою для листування, у разі її зазначення в
договорі.
- Розірвання договору з ініціативи ЗАМОВНИКА не звільняє його від необхідності оплати передбачених договором платежів.
За ініціативою Виконавця:
- у випадках передбачених п 5.5. цього Договору. Дата розірвання договору обирається Виконавцем самостійно у разі настання однієї або декількох з
обставин передбачених п. 5.5. Договору Повідомлення про дострокове розірвання договору може бути надіслане Замовнику за допомогою поштової
кореспонденції, смс повідомлення, за допомогою мобільних чи інших додатків таких як, але не виключно: Viber, WhatsApp. Telegram, Skypе тощо, за
допомогою яких велося спілкування між Замовником та Виконавцем під час дії цього Договору.
4.5. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, шо він ознайомлений з порядком дострокового розірвання цього Договору, визначеним у п. 4.4.
цього Договору, та підтверджує своє розуміння того факту, що із часу укладання цього Договору, до часу його дострокового розірвання, чи досягнення
мети цього Договору, Сторонами розуміється, що всі дії, що вчиняються Замовником та всі події які відбуваються в цей період (подання заяв, отримання
документів, оформлення віз, тощо), та які направлені на досягнення мети цього Договору вчиняються останнім з підстави отримання ним інформаційноконсультаційної допомоги від Виконавця в рамках цього Договору.
4.6. Виконавець може залучати третіх осіб для надання послуг за цим Договором.
4.7. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, шо вони досягли згоди щодо наступного: послуги за цим Договором вважаються наданими
Виконавцем та отриманими Замовником в повному обсязі, а мета Договору є досягнутою, з часу настання однієї з наступних подій:
- перетинання Замовником кордону України з однією із країн, що відбулося в період дії цього Договору;
- та /або підписання Сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг;
- закінчення терміну дії договору.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Виконавець не несе відповідальності за дії державних установ, посольств, консульств, авіакомпаній та інших не пов'язаних з Виконавцем юридичних та/або фізичних осіб.
5.2. Підписанням цього Договору' Сторони підтверджують, що вони погодили, що на Виконавця не покладається жодна відповідальність, та в останнього не виникає жодних обов'язків з будь-яких компенсації витрат, оплат, тощо, шо були понесені Замовником, у разі дострокового припинення чи переривання, терміну перебування Замовника за кордоном, не приймання його на роботу, чи дострокового його звільнення з місця первинного чи наступних
працевлаштувань за кордоном, з будь-яких підстав, якщо ці події відбулися після досягненій мети цього Договору, а саме перетинання Замовником
кордону з Україною.
5.3. Замовник несе повну та особисту відповідальність, передбачену законодавством України і законодавством іноземних країн за: а) подання неповного
пакету документів; б) подання неправдивих не достовірних відомостей, в) приховування важливої Інформації щодо себе чи рідних при зверненні до
закордонних дипломатичних установ, консульств, посольств.
5.4. Підписанням цього Договору, Сторони підтверджують, що ними досягнуто згоди щодо наступного: у разі дострокового розірвання цього Договору
Замовником, або відмови Замовника від отримання документів чи вчинення дій, отримання чи вчинення яких стали можливі з підстави надання Виконавцем інформацією-консультаційної допомоги за цим Договором, після проведення Замовником розрахунку, грошові кошти отримані від Замовника,
поверненню Замовнику не підлягають.
5.5. Сторони погодили, що у разі: а) подання Замовником неповного пакету документів; б) подання Замовником неправдивих відомостей, в) приховування чи не надання Замовником інформації, що є суттєвою для надання Виконавцем послуг за цим договором, чи необхідною для державних установ, посольств, консульств, авіакомпаній та інших юридичних та/або фізичних осіб для належного та своєчасного вчинення ними своєї діяльності; г) не
повного чи не своєчасного проведення оплати. Виконавцю надається право в односторонньому порядку розірвати цей договір, припинити надання
послуг за ним чи відмовитися від виконання умов даного Договору, при цьому останній не несе жодної відповідальності, не повертає оплату проведену
Замовником відповідно до п. 3.1 цього Договору, і не компенсує Змовнику жодних витрат, якщо такі були понесені останнім.
5.6. Сторони погодили, що у разі неввічливої поведінки Замовника та/або його представників з Виконавцем та/або його представниками, вживання
нецензурної лексики, лайки, погроз, порушення ділової етики, грубих неетичних висловлювань та фізичної агресії на адресу Виконавця та/або його
представників, Виконавець зобов’язаний попередити Замовника, усно або в будь-який інший формі, про порушення даного пункту договору і має право
в односторонньому порядку розірвати цей договір, припинити надання послуг за ним чи відмовитися від виконання умов даного Договору, повністю
або частково, при цьому останній не несе жодної відповідальності, не повертає оплату проведену Замовником відповідно до п. 3.1 цього Договору, і не
компенсує Змовнику жодних витрат, якщо такі були понесені останнім. При цьому Замовник не звільняється від зобов’язань, передбачених п. 2.4.4.
цього договору.
5.7. Усі спори або розбіжності, що виникають між Сторонами за цим Договором або у зв'язку з ним, вирішуються шліхом переговорів між ними, а у разі
неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони підлягають розгляду в суді відповідно до порядку, встановленого законодавством
України.
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6. КОНФІДЕЦІЙНІСТЬ
6.1. Підписанням цього договору , Кожна зі Сторін погодилася вважати текст даного договору, а також весь обсяг інформації, одержаної Сторонами одна
від одної при укладанні донного договору, чи у ході виконання зобов’язань, що виникають з даного договору, конфіденційною інформацією ( в межах, що
допускається чинним законодавством - комерційною таємницею).
6.2. Підписанням цього Договору кожна із сторін приймає на себе зобов’язання ніякими способами не розголошувати (робити доступною будь-яким
третім особам, та будь-яким чином (усно, письмово, тощо) крім випадків законного витребування такої інформації, або у разі отримання від іншої Сторони письмово оформленої згоди на розкриття конфіденційної інформації , передбаченої п.6.1 цього договору, до якої Сторона одержала доступ з підстави
укладання даного договору чи його виконання. Це зобов’язання виконується сторонами в межах строку дії даного договору і протягом одного року після
припинення дії договору, якщо не буде застережене інше.
6.3. У разі розголошення Замовником даних, які містяться у вказаній документації та інформації, з Виконавця знімаються всі зобов'язання взяті на себе за
даним договором.
6.4. Винна Сторона несе відповідальність, передбачену чинним законодавством України та відшкодовує іншій Стороні всі понесені у зв’язку з цим збитки.
7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Цей Договір вважається укладеним та вступає в дію з моменту його підписання сторонами, і діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань за
Договором.
7.2. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору мають силу тільки в тому випадку, коли вони оформлені в письмовому вигляді і підписані обома
Сторонами та скріплені печаткою Виконавця. Дострокове розірвати Договору можливе у випадках та в порядку передбачених його умовами.
7.3. Сторони не мають права передавати свої права та обов’язки, передбачені Договором, третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
Замовник погоджується, що у разі порушення ним цієї умови, і передачі, переведення, права фінансової вимоги тобто поступки грошової вимоги, шляхом
укладання з третьою особою (фізичною, юридичною) договору факторингу, чи іншим шляхом, Замовник зобов'язаний виплатити Виконавцю штраф у
розмірі переданих прав фінансової вимоги.
7.4. Підписанням цього Договору Сторони підтверджують, що Договір укладається із додержанням вимог ст. 203 Цивільного кодексу України. Їм зрозуміла термінологія цього Договору. Укладення цього Договору е вільним і відповідає дійсній внутрішній волі Сторін, та укладання цього Договору
спрямоване на досягнення його мети та реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
7.5. Підписанням цього договору Замовник засвідчує, що з умовами цього договору він ознайомлений особисто, умови цього Договору є зрозумілими для
нього, та він приймає на себе зобов'язання за цим Договором із власної волі та в повному обсязі.
7.6. Цей Договір складений українською мовою в двох аутентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної
Сторони.
7.7. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони користуються чинним законодавством України.
7.8. Підписанням цього Договору Замовник дає згоду на обробку його персональних даних Виконавцем для надання послуг в обсязі, необхідному для
досягнення зазначеної мети. Право визначення обсягу обробки персональних даних Замовник надає Виконавцю.

8. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ВИКОНАВЕЦЬ
ФОП Повстяний П.Г., «WORK EDUCATION GROUP»
номер запису в ЄДР: 2 103 000 0000 097562,
реєстраційний номер ОКПП: 2974813390
Юр. адреса: м.Запоріжжя, вул. Космічна, 76-А
Банківські реквізити:
н/р 26003500266560
АТ «Ощадбанк»
МФО 322669
ЄДРПОУ 2974813390

ЗАМОВНИК
П.І.Б.:
Паспорт:
Виданий:
Закордонний паспорт:
Виданий:
Дійсний:
Місце проживання:
Контактний телефон:

ПІДПИСИ СТОРІН:
Підпис ___________ /Повстяний П.Г/

М.П.

П.І.Б. / Підпис _______________/_________/

«WORK EDUCATION GROUP»
Інформаційно-консультативні послуги щодо туристичних, гостьових, робочих, бізнес віз, освіти за кордоном, працевлаштування
за кордоном, отримання дозволу на тимчасове / постійне проживання за кордоном, громадянства країн.
тел. +38 098 998-11-11, +38 093 998-11-11, +38 066 998-11-11
e-mail: workrabota1111@gmail.com, www.wegroup.com.ua

ДОДАТОК № 1
до Договору про надання послуг № 000___, від ______19 р

Інформацiя щодо можливих умов праці у країні - __________ :

№

Найменування

1

Країна

2

Вакансія

3

Умови оплати за годину

4

Кількість годин

5

Проживання

6

7

8

Опис

Харчування

Рекомендовані дати початку / закінчення роботи

Віза, дозвіл на працю, супровідні документи

* У доповненні можливі незначні зміни, в залежності від робочого контракту з роботодавцем, змін в законодавстві і побажань клієнта.

ПІДПИСИ СТОРІН:
Підпис ___________ /Повстяний П.Г/
М.П.

П.І.Б. / Підпис _______________/_________/

