
Школа Astor School   в ЖК Міленіум, м. Івано-Франківськ 
  
Відкриття 1 Вересня 2021 року. 
 
Адреса школи: м. Івано Франківськ  
 
Максимальна кількість учнів 360  
Кількість класів -18  
 
Будівля – 3 поверхи зі світлими класами, спортивною залою, бібліотекою, їдальнею,  територія 
на вулиці для занять спортом та прогулянок. 
 
Класи обладнані сучасними меблями, проектором та іншими необхідними для навчання 
засобами. 
 
 
Ціни на навчання у школі :  
 

Оплата Ціна в 
місяць 

(10 міс.) 

Ціна за півріччя 
(5 міс.) 

Ціна в рік 
(10 міс.) 

Стартовий 
внесок 

1-50 договір 230 $ 1050 $ 2 200 $ (220 $/міс) 250 $7000 
51-100 договір 282  $ 1350 $ 2 700 $ (270 $/міс) 250 $7000 

101-150 договір 296  $ 1400 $ 2 800 $ (280 $/міс) 250 $7000 
151-360 договорів 310  $ 1450 $ 3 000 $ (300 $/міс) 250 $7000 
   
Для зарахування  у навчальний заклад  необхідно сплатити перший внесок у розмірі 250 $ та 
суму останній місяці навчання ,сума до сплати за останній місяць складає 282 $ 
 
 
Ціни на навчання у садочку  :  
 

Оплата Ціна в місяць 
(10 міс.) 

Ціна за півріччя 
(5 міс.) 

Ціна в рік 
(10 міс.) 

Стартовий 
внесок 

Червень 190 $ 890 $ 1 870 $ (187 $/міс) 250 $7000 
Липень 230 $ 1140 $ 2 295 $ (229 $/міс) 250 $7000 

  Серпень  250 $ 1190 $ 2 380 $ (238 $/міс)    250 $7000 
Вересень 260 $ 1232 $ 2 550 $ (255 $/міс) 250 $7000 

 
 
При підписанні договору вартість послуг фіксується у доларах США, оплата здійснюється  по 
курсу НБУ на день оплати, та не змінюється протягом всього періоду навчання (до завершення 
школи). Оплата проводиться в гривні по курсу НБУ на день оплати. 

 

 

 



Знижки: 
 

• якщо батьки привели друзів, то надається знижка на навчання -5% Вам та Вашому другу 
-5%; 

• на двох або більше дітей в родині надається знижка на навчання по 10% на кожну 
дитину. 

 

При ранньому підписанні договору та оплаті за рік (10 міс) вартість за навчання менша. 


