ДОГОВІР №______
про надання в користування
послуги сигналу синхронізації в телекомунікаціях
м. __________

«____»__________20_ р.

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком», надалі іменується
Виконавець,
в
особі
директора
_____________________
філії
ПАТ «Укртелеком» ________________________, який діє на підставі
Положення про філію та довіреності від __________ № ____, з однієї
сторони, та __________________________________, надалі іменується
Споживач,
в
особі
______________,
що
діє
на
підставі
______________________________, з іншої сторони, надалі разом – Сторони,
уклали цей Договір про наведене нижче:
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
У тексті Договору використовуються такі терміни та визначення:
Сигнал синхронізації (далі у тексті – СС) – номінально періодичний
сигнал, призначений для управління часом спрацювання цифрових елементів
та схем.
Мережа передавання сигналу синхронізації (далі у тексті – мережа) –
мережа розподілення опорних сигналів синхронізації, що складається з
вузлів синхронізації, з’єднаних каналами синхронізації.
Доступ до мережі передавання сигналу синхронізації (далі у тексті –
доступ) – фізичне з’єднання (інтерфейс) для передавання сигналу
синхронізації з визначеними параметрами.
Організація доступу до мережі передавання сигналу синхронізації (далі
у тексті – організація доступу) – організація підключення обладнання
Споживача до мережі передавання сигналу синхронізації за допомогою
технічних засобів Споживача.
Щомісячний платіж (абонентна плата) – це фіксований платіж, який
може встановлювати оператор телекомунікацій для Споживача за доступ
на постійній основі до своєї телекомунікаційної мережі незалежно від
факту отримання послуг.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Виконавець надає Споживачу послугу сигналу синхронізації в
телекомунікаціях за встановленими значеннями показників якості, а
Споживач отримує послугу та щомісячно оплачує вартість наданої послуги.
Значення показників якості, які підлягають обов’язковому оприлюдненню за
рішенням НКРЗІ, наведено на веб-сайтіВиконавця (http://www.ukrtelecom.ua),
у підрозділі «Якість телекомунікаційних послуг» розділу «Про компанію»;
2.2. Виконавець декларує, що за рішенням НКРЗ від 28.09.2006 № 384
він включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 74.
Від Виконавця________________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача______________________
(підпис, ПІ.Б.)

2

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Виконавець зобов’язується:
3.1.1. Забезпечити Споживача доступом до мережі на підставі заявки
Споживача. Підключення до мережі здійснюється після внесення авансової
плати в сумі місячної вартості послуги сигналу синхронізації в
телекомунікаціях, яка буде врахована при розрахунку за перший місяць
роботи, та одноразової – за організацію доступу згідно з додатком Б до цього
Договору.
3.1.2. Виконавець зобов’язується оприлюднити не пізніше ніж за сім
календарних днів до зміни у засобах масової інформації та/або на сайті
Укртелекому змінені тарифи, тарифні плани, умови надання Послуг та
повідомляти Споживачу про зміну тарифів, тарифних планів на Послуги,
умов надання Послуг, що йому надаються. При зміні тарифів на послуги
вартість послуги змінюється та вноситься до додатку Б до цього Договору,
який підписується Сторонами. Якщо Споживач не згоден зі зміною ціни на
послугу за Договором, він зобов’язаний протягом 3-х (трьох) днів
повідомити про це Виконавця і припинити отримувати послуги..
3.1.3. Забезпечити відповідність технічних параметрів СС параметрам,
зазначеним у додатку А до цього Договору.
3.1.4. При зверненні Споживача стосовно погіршення технічних
параметрів, зазначених у додатку А, в контрольні строки вживати відповідні
заходи, спрямовані на їх відновлення та доведення до номінальних значень.
3.1.5. Повідомити Споживача про готовність надати послугу.
3.2. Споживач зобов’язується:
3.2.1. Прийняти доступ протягом трьох робочих днів з дати
повідомлення про його організацію, дата прийняття фіксується актом здачіприймання послуги СС в телекомунікаціях.
3.2.2. Дотримуватися технічних умов експлуатації мережі.
3.2.3. Своєчасно і в повному обсязі вносити плату за надану послугу.
3.2.4. Надавати Виконавцю копію документа, що засвідчує право
підпису уповноваженої особи (витяг зі статуту, копію довіреності, тощо);
документ, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в
якому встановлюється обладнання зв’язку для надання послуг, або
належним чином засвідчену копію такого документа; згоду орендодавця на
прокладення телекомунікацій (у разі потреби); витяг з Єдиного державного
реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; копії свідоцтва про
реєстрацію платника податків, довідку фінансових органів про повне чи
часткове фінансування за рахунок державних коштів ( у разі наявності);
довідку з Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій ( у разі
наявності).
4. ПРАВА СТОРІН
4.1. Виконавець має право:
4.1.1. Вимагати своєчасної оплати наданої за цим Договором послуги.
4.1.2. Тимчасово припиняти надання послуги СС:
Від Виконавця _________________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача ________________________
(підпис, П.І.Б.)
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- у зв’язку з виконанням ремонтних робіт з усунення пошкодження
телекомунікаційних
мереж,
технічних
засобів
телекомунікацій,
проведенням профілактичних, планових ремонтних або інших робіт,
виконання яких унеможливлює надання послуг. Тимчасове припинення
надання послуг не повинно перевищувати строки, передбачені
нормативними актами у сфері телекомунікацій.
4.1.3. Змінювати вартість послуги при внесенні змін до тарифів,
встановлених ПАТ «Укртелеком» на цей вид послуги, повідомивши
Споживача згідно з умовами цього Договору.
4.1.4. Вимагати прийняття організованого доступу Споживачем в
користування не пізніше трьох днів після повідомлення про його
організацію.
4.2. Споживач має право:
4.2.1. Вимагати надання послуги з встановленою якістю згідно з
додатком А.
4.2.2. Використовувати отриманий через мережу передавання СС
тільки для власних технологічних потреб.
4.2.3. Замовляти додатково організацію доступу. В разі зміни
кількості або призначення наданих у користування Споживачу послуг
Договір доповнюється відповідними додатками А, Б.
4.2.4. Відмовитися від наданої за Договором телекомунікаційної
послуги, письмово попередивши про це Виконавця за 30 днів до дати
відключення від мережі. На прохання Споживача Виконавець має право
від’єднати його обладнання від мережі з бажаної для Споживача дати. В
такому випадку Споживач зобов’язується оплачувати вартість наданої
послуги до закінчення тридцятиденного терміну з дати попередження
Виконавця.
5. УМОВИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Розмір щомісячної вартості телекомунікаційної послуги за
Договором встановлюється згідно з діючими тарифами та зазначається в
Додатку Б до цього Договору.
5.2. Розрахунки проводяться шляхом оплати Споживачем після
пред’явлення Виконавцем рахунка-акта на оплату послуг. Цей рахунок
одночасно є актом передавання-приймання наданих послуг за
розрахунковий місяць.
5.3. Не пізніше 10 (десятого) числа місяця, що настає за
розрахунковим, Виконавець виставляє Споживачу рахунок для оплати
вартості наданих послуг. Розрахунковим місяцем вважається календарний
місяць року, у межах якого надавались послуги.
5.4. На загальну вартість послуг додатково нараховується податок на
додану вартість (ПДВ) у порядку і розмірі, визначених законодавством.
5.5. Споживач у разі неотримання рахунку на оплату послуг до 15
числа місяця, що настає за звітним, зобов’язаний повідомити про це
Від Виконавця _________________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача ________________________
(підпис, П.І.Б.)
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Виконавця та звернутися до служби розрахунків Виконавця для отримання
інформації про належну до сплати суму.
5.6. Оплата проводиться щомісячно після отримання Споживачем
рахунку, але не пізніше 20 числа місяця наступного за розрахунковим. Не
отримання рахунку не є підставою для несплати наданих послуг.
5.7. Оплата наданої послуги проводиться шляхом перерахування
коштів в грошових одиницях України на розрахунковий рахунок
Виконавця.
5.8. Рахунки за надані телекомунікаційні послуги, а також всю
необхідну інформацію стосовно надання послуг Виконавець надсилає
Споживачу за адресою: ___________________________________________.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання пункту 3.1.3, коли технічні параметри сигналу
синхронізації не відповідають зазначеним у додатку А до цього Договору, а
термін їх відновлення та доведення до номінальних з вини Виконавця
перевищує контрольні терміни, Споживач звільняється від плати за надану
послугу з того часу, коли він повідомив технічний персонал Виконавця про
невідповідність параметрам, зазначеним у додатку А до цього Договору, до
часу відновлення Виконавцем параметрів СС.
6.2. У разі невиконання Споживачем пункту 3.2.1, коли з будь-яких
причин, незалежних від Виконавця, Споживач не може в строк прийняти
доступ, сторони домовились, що доступ вважається прийнятим через 3 дні
після повідомлення Виконавцем про готовність до передавання доступу, за
умови відсутності у Споживача претензій та зауважень щодо технічних
параметрів СС, причому Споживач зобов’язується оплачувати вартість
послуги як такої, що надана.
6.3. У разі невиконання пункту 3.2.2, Виконавець має право відключити
Споживача від мережі. Якщо це порушення призвело до порушення роботи
обладнання синхронізації, Споживач зобов’язується відшкодувати прямі
збитки, завдані Виконавцю.
6.4. При невиконанні пункту 3.2.3 (у разі затримки оплати) Споживач
сплачує пеню за кожну добу затримки, яка обчислюється від вартості
неоплачених послуг у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у
період, за який нараховується пеня.
6.5 В разі, якщо оплата боргу не надійшла впродовж 10 днів після
отримання Споживачем письмового попередження про розірвання Договору,
Виконавець має право припинити надання послуги за Договором.
6.6 Припинення надання послуги не звільняє Споживача від оплати
заборгованості.
6.7. Отримана від Споживача сума платежу зараховується Виконавцем
у такій послідовності:
- пеня;
- борги попередніх періодів;
- поточні нарахування за договором.
Від Виконавця _________________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача ________________________
(підпис, П.І.Б.)
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6.8. Виконавець не несе відповідальності за якість СС при
пошкодженнях обладнання Споживача та з’єднувальної лінії приймання СС.
Перерва у наданні телекомунікаційної послуги в цьому випадку не є
простоєм та підлягає оплаті на загальних підставах.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1. Договір набуває чинності з дати його підписання та діє до 31
грудня 20__ р.
7.2. Якщо жодна зі Сторін не заявить письмово документом,
підписаним уповноваженим представником Сторони, про розірвання
Договору за 30 днів до закінчення терміну його дії, то дія Договору
вважається продовженою на кожний наступний рік на тих самих умовах.
7.3. Виконавець і Споживач мають право припинити виконання
обов’язків за Договором при невиконанні умов Договору іншою Стороною,
та/або у разі відсутності у Споживача потреби в послузі, що надається за
цим Договором, та/або у разі виникнення технічних ускладнень, та/або у
разі необхідності реконструкції лінійних і станційних споруд та інших
обставин технічного характеру у Виконавця, за умови попередження іншої
Сторони письмово не пізніше ніж за 30 днів до дати розірвання Договору.
8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне
виконання зобов’язань за Договором у разі виникнення обставин
непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли
поза волею Сторін (аварія, катастрофа, пожежі, стихійне лихо, епідемія,
війна, інша небезпечна подія).
8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за Договором
унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3
(трьох) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у
письмовій формі.
8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є
довідка, яка видається компетентним органом, на який Урядом покладено
обов’язки по ліквідації таких обставин, за винятком випадків, коли ці
обставини загальновідомі.
8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується
більш як 30 (тридцять) днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має
право розірвати Договір. У такому разі Сторона не має права вимагати від
іншої Сторони відшкодування збитків.
9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Всі спірні питання та розбіжності, які виникають між Сторонами
за цим Договором або в зв’язку з ним, вирішуються шляхом взаємних
переговорів та консультацій.
Від Виконавця _________________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача ________________________
(підпис, П.І.Б.)
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9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори передаються на
вирішення господарського суду і розглядаються в установленому порядку,
визначеному законодавством України.
10. ОСОБЛИВІ УМОВИ
10.1. Права та обов’язки ПАТ «Укртелеком», передбачені цим
Договором, у тому числі проведення розрахунків, реалізуються філією
________________ ПАТ «Укртелеком».
11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
11.1. Договір складений українською мовою у двох примірниках, які
мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.
11.2. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформляються у
вигляді додаткових угод, укладених у письмовій формі та підписаних
повноважними представниками Сторін.
11.3. Після підписання цього Договору всі попередні домовленості,
що суперечать його положенням, втрачають чинність.
11.4. Сторони мають право передати свої права та обов’язки за цим
Договором своєму правонаступнику або філії, про що зобов’язані
повідомити іншу Сторону рекомендованим листом за 30 днів до дати
передачі.
11.5. Договір не втрачає чинності в разі зміни реквізитів Сторін,
реорганізації, а також зміни власника, організаційно-правової форми тощо.
Про зазначені зміни Сторони зобов’язуються протягом 15 днів повідомити
про це одна одну.
11.6. При виконанні Договору у випадках, які не передбачені
Договором, Сторони керуються законодавством, в тому числі Законом
України «Про телекомунікації» та Правилами надання та отримання
телекомунікаційних послуг в діючій, на момент надання послуг, редакції.
Кожна зі Сторін самостійно організовує ознайомлення з діючим
законодавством України.
11.7. У випадку прийняття актів законодавства, яким не
відповідатимуть положення цього Договору, Сторони протягом 20 днів з
моменту набрання чинності відповідним нормативно-правовим актом
повинні внести, погодити та підписати відповідні зміни (доповнення) до
цього Договору.
11.8. Сторони зобов’язуються здійснювати листування в зв’язку з
виконанням взятих на себе обов’язків за цим Договором рекомендованими
листами.
12. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ
12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є додатки:
Додаток А - Про надання послуги сигналу синхронізації в телекомунікаціях.
Додаток Б - Плата за телекомунікаційні послуги, що надаються по договору
складається з постійної плати.
Від Виконавця _________________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача ________________________
(підпис, П.І.Б.)
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13. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ,
ПІДПИСИ СТОРІН
Виконавець

Споживач

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
Юридична адреса
Код ЄДРПОУ
Для розрахунків:
Філія ПАТ «Укртелеком»
Юридична адреса
Розрахунковий рахунок №
в
МФО
Код ЄДРПОУ
Телефон:
Факс:
Індивідуальний податковий номер юридичної
особи:
Свідоцтво про реєстрацію
платника податку на додану вартість
№_____________________________
від____________________________
видане_________________________
Статус платника податку на прибуток
________________________________
Поштова адреса
(посада та ПІБ співробітника)
(підпис)
«____» __________________ 20___ р.
МП

Від Виконавця _________________________
(підпис, П.І.Б.)

(повне найменування)
Юридична адреса
Розрахунковий рахунок №
в
МФО
Код ЄДРПОУ
Телефон:
Факс:
E-mail:
Індивідуальний податковий номер
юридичної особи:
Свідоцтво про реєстрацію
платника податку на додану вартість
№_____________________________
від____________________________
видане_________________________
Статус платника податку на прибуток
________________________________

Поштова адреса
(посада та ПІБ співробітника)
(підпис)
«____» __________________ 20___ р.
МП

Від Споживача ________________________
(підпис, П.І.Б.)

Додаток А
до договору № ____
від «___» ____ 20__
Про надання послуги сигналу синхронізації в телекомунікаціях

№
з/п

Вид послуги

Місце розташування
обладнання
Споживача
(тип обладнання,
адреса)

1

2

3

Тип обладнання
синхронізації до
якого
підключають
обладнання
Споживачу
(PRC, SSU)
4

№ вих. слоту, № вих.
Якість доступу до
інтерфейсу та номінал
мережі передачі
сигналу до якого
Всигналу синхронізації у
підключають обладнання
відповідності з
Споживача
технічними вимогами
(2048 кбіт/с, 2048 кГц)
Рекомендації G.811
вхід/вихід, опір (75/120) Ом
(Відстеженений PRC)
5
6

Виконавець
Повна назва
____________________________
(посада)
______________/_____________/
(підпис, П.І.Б.)
«_____»______________ 20__ р.
М.П.

Примітка
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8

Споживач
Повна назва
__________________________
(посада)
_____________/_____________/
(підпис, П.І.Б.)
«_____»__________ 20___ р.
М.П.

Контактні телефони:
Начальник зміни станції подачі сигналу синхронізації____
Технічний центр управління у контролю ЦСП ______
Черговий диспетчер ДПМ _______

Від Виконавця________________________
(підпис, П.І.Б.)

Режим
роботи

Від Споживача______________________
(підпис, ПІ.Б.)
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Додаток Б
до Договору № __
від «___» ____ 20__
Плата за телекомунікаційні послуги , що надаються по договору
складається з постійної плати
№
з/п

Назва послуги

Кінцеві пункти
Філія «Дирекція
первинних мереж
Споживач
ПАТ «Укртелеком»

Розмір оплати (грн.) без
урахування ПДВ, за
місяць

Примітка

Всього без ПДВ:
ПДВ:
Всього з ПДВ:

Виконавець
Повна назва
____________________________
(посада)
______________/_____________/
(підпис, П.І.Б.)
«_____»______________ 20__ р.
М.П.

Від Виконавця _________________________
(підпис, П.І.Б.)

Споживач
Повна назва
__________________________
(посада)
_____________/_____________/
(підпис, П.І.Б.)
«_____»__________ 20___ р.
М.П.

Від Споживача ________________________
(підпис, П.І.Б.)

