Пам’ятка

замовникам освітньої послуги (це батьки або юридичні особи, що оплачують
навчання студента) та здобувачам освітньої послуги (студентам), які одночасно є
замовниками освітньої послуги в ДУІТ з 2021/2022 навчального року

Шановні студенти та їх батьки!

Просимо вас звернути особливу увагу на деякі моменти Договору про надання платної
освітньої послуги (далі – Договору) у ДУІТ, а саме:
1. Після визначення і зазначення у Договір (п.5 розділу ІІІ), як замовник буде вносити плату за
навчання (одноразово, щороку або посеместрово), плата провадиться не пізніше ніж:
– перший платіж – протягом 5 днів після видання наказу про зарахування
– щороку –
по 31 серпня
.
щосеместрово –
перший семестр – по 31 серпня наступного навчального року,
другий семестр – по 31 січня поточного навчального року
У випадку недотримання термінів і сум оплати згідно Договору, буде нараховуватись
пеня за кожний день прострочення платежу у розмірі 0,1% від суми заборгованості (пункт 3
розділу ІV Договору).
Приклад: замовником на 31 серпня не сплачено 12 000 грн. Оплата на р/р Університету
надійшла 21 вересня:
ПЕНЯ = 12000*0,1%*20 днів=240 грн.
Зверніть увагу, що оплата пені проводиться окремим платежем на р/р ДУІТ
UA678201720355109005000000385 з зазначенням у призначенні платежу: пеня за несвоєчасну
оплату освітніх послуг студента ____ (вказується ПІБ студента) згідно договору № _______.
2. Згідно пп.2.2 розділу ІІ та п.4 розділу ІІІ Договору щороку, у червні, проводиться перерахунок
вартості навчання на наступний навчальний рік на офіційно визначений рівень інфляції за
попередній календарний рік. Корегуванню підлягає виключно різниця між розміром оплати за
весь період навчання згідно Договору та сумою, фактично сплаченою замовником на дату
здійснення коригування. Інформація про скориговану вартість навчання на наступний курс
(навчальний рік) буде розміщено на сайті Закладу duit.edu.ua (студенту → договори та оплата за
навчання → вартість навчання) у період з 15 по 25 червня щороку.
Приклад: вартість навчання згідно договору 24000 грн. за навчальний рік, індекси
інфляції прогнозовані
1 курс, 2 курс, 3 курс, 4 курс,
2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Разом
н.р.
н.р.
н.р.
н.р.
Вартість навчання згідно договору
24 000
24 000
24 000
24 000
96 000
Індексація у червні 2022 р. залишку суми
по договору на індекс інфляції 2021 р. 6%:
0
1 440
1 440
1 440
4 320
72000*6%=4320 грн., 4320:3 роки
навчання=1440 грн за рік
Індексація у червні 2023 р. залишку суми
по договору на індекс інфляції 2022 р. 7%:
0
0
1 680
1 680
3 360
48000*7%=3360 грн., 3360:2 роки навчання
=1680 грн за рік
Індексація у червні 2024 р. залишку суми
по договору на індекс інфляції 2023 р. 5%:
0
0
0
1 200
1 200
24000*5%=1200 грн.
Разом до сплати за курс навчання з
урахуванням коригування на індекс
24 000
25 440
27 120
28 320 104 880
інфляції:

3. У квитанції для оплати за навчання в ДУІТ в рядку «Призначення платежу» (незалежно від
того, хто є «Платником» обов’язково зазначати в такому порядку:
Призначення платежу: за навчання ______________________
(ПІБ студента)

Підстава: Договір № ____________ Курс: ___ Спеціальність________
Форма навчання: денна чи заочна
Реквізити на оплату за навчання в ДУІТ:
Одержувач: ДУІТ
Код ЗКПО 41330257
Банк ДКСУ м. Києва
Р/рахунок UA548201720313261001201000385
У випадку зміни розрахункових рахунків ДУІТ, на які здійснюється оплата за навчання та пеня,
про це буде повідомлено на сайті Університету duit.edu.ua.
Інформацію щодо договорів, нарахованої пені та скоригованої на індекс інфляції вартості
навчання можна уточнити у планово-фінансовому відділі ДУІТ за телефоном: (044)467-52-66,
адреса електронної пошти: pfv@duit.edu.ua

