
Школа Astor School в с. Крюківщина. 
 
Відкриття 1 Вересня 2021 року. 
 
Адреса школи: Києво-Святошинський район, с. Крюківщина, вул. Я. Мудрого, 48 
 
Будівля – 4 поверхи зі світлими класами, двома спортивними залами, бібліотекою, їдальнею,  
територія на вулиці для занять спортом та прогулянок. 
 
Класи обладнані сучасними меблями, проектором та іншими необхідними для навчання 
засобами. 
 
Для знайомства зі школою запрошуємо в Astor School в с.Білогородка, яка діє вже третій рік. 
 
Ціни на навчання:  
 

Оплата Ціна в місяць 
(10 міс.) 

Ціна за півріччя 
(5 міс.) 

Ціна в рік 
(10 міс.) 

Стартовий внесок 

Грудень 350  $ 1 600 $ 3 000 $ (300 $/міс) 500 
Січень 370  $ 1 700 $ 3 200 $ (320 $/міс) 500 
Лютий 380  $ 1 800 $ 3 300 $ (330 $/міс) 500 

Березень 390  $ 1 850 $ 3 400 $ (340 $/міс) 500 
Квітень 400  $ 1 900 $ 3 500 $ (350 $/міс) 500 
Травень 420  $ 2 000 $ 3 600 $ (360 $/міс) 500 
Червень 440  $ 2 100$ 3 700 $ (370 $/міс) 500 
Липень 460  $ 2 200 $ 3 800 $ (380 $/міс) 500 
Серпень 480  $ 2 300 $ 3 900 $ (390 $/міс) 500 

 
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 дитина вже навчається в Astor School, то надається знижка -5% на навчання від 

ціни в Ірпені або в Білогородці та -50% на перший внесок; 
• 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. 


