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ДОГОВІР №
від « 2<? » ^  m  j l ____________ 2022 p.

про надання послуг з організації міжнародних екзаменів з англійської мови

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ГРЕЙД», в особі директора 
Гордієнко Марини Вікторівни, що діє на підставі Статуту й надалі виступає як «Виконавець», з одного 
боку, та ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ в особі ректора 
Рожка Миколи Михайловича, що діє на підставі Статуту й надалі виступає як «Замовник», з іншого боку, 
які надалі йменуються Сторонами, склали цей Договір про наступне:

І. Предмет Договору
1.1. Виконавець надає послуги з організації міжнародних екзаменів Cambridge Assessment English 

(Кембридж Есесмент Інгліш) на підставі ліцензії UA007 (ЮЕЙ007), виданої Cambridge Assessment English 
(Кембридж Есесмент Інгліш), Замовник зобов’язується прийняти їх, а кандидат оплатити.

1.2. Виконавець має право проводити такі екзамени:
- Young Learners (YLE) (Янг Льорнерз (УайЕлІ), паперова версія)
- А2 Key (КЕТ) (ЕйТу Кі (КЕТ), паперова та комп’ютерна версії)
- А2 Key for Schools (КЕТ) (ЕйТу Кі (КЕТ) фо Скулз, паперова та комп’ютерна версії)
- В1 Preliminary (PET) (БіУан Прелімінарі (ЛЕТ), паперова та комп’ютерна версії)
- В1 Preliminary for Schools (PET) (БіУан Прелімінарі (ПЕТ) фо Скулз, паперова та комп’ютерна версії)
- В2 First (FCE) (БіТу Фьорст (ЕфСіІ), паперова та комп’ютерна версії)
- В2 First for Schools (FCE )( БіТу Фьорст (ЕфСіІ) фо Скулз, паперова та комп’ютерна версії)
- Cl Advanced (CAE) (СіУан Едвансд (СіЕйІ), паперова та комп’ютерна версії)
- С2 Proficiency (CPE) (СіТу Профішієнсі (СіГШ), паперова та комп’ютерна версії)
- В1 Business Preliminary (БіУан Бізнес Прелімінарі, паперова та комп’ютерна версії)
- В2 Business Vantage (БіТу Бізнес Вентедж, паперова та комп’ютерна версії)
- Cl Business Higher (СіУан Бізнес Хайєр, паперова та комп’ютерна версії)
- ТКТ (ТіКейТі, паперова версія)

2. Порядок та умови надання послуг
2.1. Послуги з проведення міжнародних екзаменів, перелічених у п. 1.2 цього Договору, надаються 

Виконавцем у паперовій або комп’ютерній версії; на території Замовника, Виконавця або території третіх 
осіб; у чітко встановлені дати, які призначає Виконавець на підставі дат проведення екзаменів за 
календарем Cambridge Assessment English (Кембридж Есесмент Інгліш) та розміщує інформацію щодо 
таких на своєму сайті. Винятком є екзамени YLE паперова версія та ТКТ, при яких Замовник може сам 
обрати дату проведення екзамену.

2.2. Замовник повинен визначитися з екзаменом та датою його проведення, враховуючи останню дату 
реєстрації на екзамен (дата, включно до якої Виконавець може прийняти дані для реєстрації на екзамен), 
якнайшвидше повідомити про це Виконавця задля того, щоб забронювати орієнтовну кількість місць, та 
після уточнення наявності місць та можливості провести екзамен в обрану дату, надіслати правильно 
оформлене замовлення Виконавцеві не пізніше дати, що передує останній даті реєстрації. Реєстрація 
вважається закінченою, коли всі відомості отримані та проведена повна оплата за екзамени.

Реєстрація може бути груповою та індивідуальною.
2.3. Правила оформлення замовлення для проведення групової реєстрації:
2.3.1. Груповою вважається реєстрація Замовником 10 (десять) та більше осіб одночасно.
2.3.2. Замовлення -  документ в електронному вигляді, що надсилається Замовником за допомогою 

електронної пошти на скриньку Виконавця esol@grade.ua. Приклад бланку замовлення надсилається 
Виконавцем електронною поштою на скриньку Замовника після підписання цього Договору. 
Обов’язковими для заповнення є поля для надання таких відомостей:

- Назва екзамену (екзаменів), дата його (їх) проведення
- Ім’я та прізвище кандидата, що планує здавати екзамен від Замовника великими латинськими 

літерами точно, як в закордонному паспорті кандидата (закордонний дитячий проїзний, якщо особа не 
досягла 18 років). Якщо особа не має ані закордонного паспорту, ані закордонного дитячого проїзного, 
ім’я та прізвище вносяться Замовником у форму на власний розсуд;

- Дата народження кандидата
- Телефон контактної особи (представник Замовника, кандидат чи його батьки)
- Адреса електронної скриньки (представник Замовника, кандидат чи його батьки)
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2.3.3. Для реєстрації на комп’ютерну версію екзамену замовлення, а також всі виправлення та 
додатки до нього, повинні бути надіслані не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до обраної дати екзамену. 
При цьому Замовник повинен розуміти, що замовлення бажано надіслати якомога швидше.

Для реєстрації на паперову версію екзамену замовлення, а також всі виправлення та додатки до 
нього, повинні бути надіслані не пізніше, ніж за 36 (тридцять шість) днів до обраної дати екзамен)'. При 
цьому Замовник повинен розуміти, що замовлення бажано надіслати якомога швидше.

2.3.4. Після того, як Виконавець отримав правильно оформлене замовлення на екзамен у погоджену 
дату та у строк, зумовлений цим Договором, а також оплату у повному обсязі, Виконавець надсилає 
відомості в Cambridge Assessment English (Кембридж Есесмент Інгліш) для остаточної обробки. Після 
підтвердження реєстрації з боку Cambridge Assessment English (Кембридж Есесмент Інгліш), Виконавець 
надсилає листи, що містять інформацію про точну дату, час, місце проведення екзамену, правила 
поведінки на екзамені, всі вимоги щодо документів тощо, на адреси електронної пошти кандидатів, їх 
батьків або представника Замовника.

2.4. Територія проведення екзамену -  місце, де буде відбуватися екзамен у визначену дату на підставі 
замовлення. Екзамен може бути проведений як на території Замовника, так і на території Виконавця. Крім 
того, Замовник може запросити Виконавця для проведення екзамену на території третіх осіб.

Комп’ютерна версія екзамену проводиться переважно на території Виконавця, але за наявності 
технічної можливості та повної відповідності вимогам безпеки тесту, може проводитися і на території 
Замовника. Для того щоб перевірити відповідність своєї території усім вимогам, Замовник запрошує 
уповноваженого представника Виконавця задля проведення інспекції.

Паперова версія екзамену проводиться переважно на території Замовника, якщо вона повністю 
відповідає усім вимогам Cambridge Assessment English (Кембридж Есесмент Інгліш). Відповідність 
перевіряється уповноваженим представником Виконавця.

Умовою для проведення паперової чи комп’ютерної версії екзамену на території Замовника є 
замовлення на групову реєстрацію 10 (десяти) і більше кандидатів. За умови реєстрації менше 10 (десяти) 
кандидатів для м. Києва і області та менше 20 (двадцяти) кандидатів для інших міст України, паперова 
або комп’ютерна версія екзамену на території Замовника проводиться за окремою домовленістю Сторін, 
а саме:

- Замовник погоджується сплатити витрати на проїзд (потяг або автобус) екзаменаційної команди у 
складі трьох осіб;

- Замовник погоджується сплатити вартість проживання (одна доба) екзаменаційної команди в готелі 
в разі відсутності можливості дістатися в місто проведення іспиту і поїхати з нього в межах одного дня.

Проведення екзамену на території третіх осіб можливо за наявності завчасної домовленості Сторін 
про це, а також за умови повної відповідності обраного місця вимогам, що встановлює Cambridge 
Assessment English (Кембридж Есесмент Інгліш). Висновок про відповідність приймає уповноважений 
представник Виконавця. Всі витрати, пов’язані із винайманням приміщення та забезпеченням технічних 
умов для проведення екзамену, у такому разі покладаються на Замовника.

2.5. Правила оформлення замовлення для проведення індивідуальної реєстрації поодиноких 
кандидатів:

2.5.1. Замовник може зареєструвати одного або декількох кандидатів (до 10) тільки на комп’ютерну 
версію екзамену, який проводитиметься на території Виконавця.

Реєстрація кандидатів може відбуватися безпосередньо через форму на сайті Виконавця за 
посиланням http://grade.ua/esol/order/ або за допомогою надсилання відомостей, вказаних у п. 2.3.2, в 
довільному форматі за допомогою електронної пошти на скриньку Виконавця esol@grade.ua.

Реєстрація може проводитися як представником Замовника, так і власне кандидатом (кандидатами). 
Обов’язково потрібно вказати, що кандидат реєструється саме від організації Замовника.

2.5.2. Строки для реєстрації на екзамен одного або декількох кандидатів такі самі, як вказано в п. 2.3.3 
для комп’ютерної версії екзамену.

2.5.3. Якщо Виконавець отримав замовлення та оплату екзамену вчасно, кандидат буде 
зареєстрований на екзамен, про що він або представник Замовника буде повідомлений за допомогою листа 
електронною поштою.

2.6. Матеріально-технічне забезпечення проведення екзамену на території Виконавця покладається 
на Виконавця. У випадку проведення екзамену на території Замовника, Сторони повинні погодити, ким 
будуть надані необхідні речі за вичерпним списком Cambridge Assessment English (Кембридж Есесмент 
Інгліш).

2.7. Щодо процесу складання кожного екзамену, Замовник зобов’язується виконувати всі офіційні 
вимоги організації Cambridge Assessment English (Кембридж Есесмент Інгліш), які передаються 
Виконавцем Замовникові електронною поштою, як зазначено в п. 2.3.4. Виконавець зі свого боку повністю 
контролює дотримання Замовником та його кандидатами вимог і може діяти в рамках повноважень, якими 
він наділений як екзаменаційний центр.
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Виконавець не неге відповідальності, якщо наступають обставини, які перешкождають нормальному 
перебігу екзамену, але зобов’язується вжити всі заходи для відновлення процесу.

Усі нестандартні ситуації вирішуються Кембриджем за заявою Виконавця.
2.8. Після того, як екзамен складений, результати перевіряються екзаменаційним відділом 

Кембриджу протягом двох тижнів (комп’ютерна версія екзамену) та п’яти тижнів (паперова). Результати 
в електронному вигляді будуть доступні Замовникові після завершення цього терміну.

Рідко буває затримка із перевіркою результатів, пов’язана із завантаженістю центрів перевірки в 
Великобританії. Ні Виконавець, ні Замовник, у такому випадку, не можуть впливати на швидкість 
перевірки.

Якщо екзамен є зданим, за результатами перевірки Кембридж надсилає сертифікати стандартного 
зразка. Про надходження сертифікатів Виконавець повідомляє Замовника того самого або наступного дня 
після їх отримання. Сторони далі погоджують, яким чином сертифікати будуть доставлені Замовникові -  
самовивозом, кур’єром або забрані власне кандидатами.

3. Права та обов’язки Сторін
3.1. Права Виконавця:
- призначати уповноважених для роботи із Замовником осіб
- перевіряти відповідність території Замовника для проведення екзаменів
- вимагати від Замовника дотримання всіх вимог Cambridge Assessment English (Кембридж Есесмент 

Інгліш)
- відмовити Замовникові в проведенні екзамену в обрану Замовником дату, якщо немає можливості 

його провести
- інші права, передбачені Законодавством України
3.1.1. Обов’язки Виконавця:
- відповідно до всіх стандартів виконувати дії для якісного надання послуг з організації міжнародних 

екзаменів Cambridge Assessment English (Кембридж Есесмент Інгліш)
- сумлінно опрацьовувати запити Замовника
- швидко надавати повну, достовірну та точну інформацію Замовникові з приводу екзаменів
- при виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з 

цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.
3.2. Права Замовника:
- отримувати якісні послуги від Виконавця
- отримувати всю необхідну інформацію на свій запит
- брати участь в Програмі Партнерства Виконавця і користуватись всіма її перевагами
- отримати сертифікат і логотип офіційного підготовчого центру Cambridge Assessment English 

(Кембридж Есесмент Інгліш) за умови реєстрації певної кількості кандидатів за академічний рік (10 і 
більше кандидатів -  можливість отримання сертифікату, 50 і більше кандидатів -  можливість отримання 
логотипу)

- інші права, передбачені Законодавством України
3.2.1. Обов’язки Замовника:
- дотримуватися правил, встановлених даним Договором у п. 2
- своєчасно оплачувати послуги.

4. Відповідальність Сторін та вирішення спорів
4.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, 

визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або 
неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

4.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо 
воно сталося не з їх вини. Сторона вважається не винуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних 
від неї заходів для належного виконання зобов’язання.

4.3. Жодна зі Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин 
непереборної сили (форс-мажорних обставин).

4.4. Сторони вирішують всі спори шляхом переговорів, а у випадку недосягнення згоди -  у судовому 
порядку.
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5. Форс-мажорні обставини
5.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за Договором, якщо вони є наслідком непереборної сили (пожежі, повені, 
землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин) і якщо ці обставини безпосередньо вплинули 
на виконання Договору, то виконання продовжується відповідно на строк, протягом якого діяли ці 
обставини.

5.2. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше трьох місяців, то кожна зі Сторін 
буде мати право відмовитися від подальшого виконання зобов’язань за Договором, і в цьому випадку 
Договір вважається припиненим у випадку досягнення Сторонами згоди про правові наслідки за всіма 
умовами цього Договору.

5.3. Сторона, яка не може виконати зобов’язання за Договором, повинна письмово не пізніше п’яти 
днів повідомити іншу Сторону про настання-мажору, припинення виконання своїх зобов’язань із 
проектом врегулювання взаємних зобов’язань.

5.4. Наявність форс-мажорних обставин має бути підтверджена необхідними документами Торгово- 
промислової палати або іншого уповноваженого органу України.

5.5. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання чи припинення форс-мажорних 
обставин позбавляє Сторону права на них покликатися.

6. Строк дії Договору та інші умови
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом 1 (одного) року.
6.2. Договір може бути пролонгований на 1 (один) рік, якщо жодна Сторона не повідомила іншу про 

його припинення.
6.3. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов’язковим 

складанням письмового документу.
6.4. Договір може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Одностороннє розірвання Договору 

можливе лише в випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.
6.5. Кожна зі сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, попередньо 

письмово повідомивши про це другу сторону за 1 (один) місяць із зобов’язанням відшкодувати всі завдані 
цим збитки іншій стороні.

6.6. Договір укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі сторін.

7. Реквізити Сторін

Виконавець Замовник

тав«освггній ЦЩІР<<ПЩД>
Адреса: 01054 Київ, вул. Ярославів Вал 13/2-6 
Тел.: 044 580 11 00 
E-mail: esol@grade.ua

ffiAN:UA973206490000026009052654S73 
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ЄДРПОУ 38321352
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МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Ректор Рожко Микола Михайлович, 
що діє на підставі Статуту 
76018 м. Івано-Франківськ 
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