ДОГОВІР № __________
про взаємоз’єднання телекомунікаційної мережі ПАТ “Укртелеком” з
телекомунікаційною мережею Споживача
м.__________

“____” __________ 20__ року.

Публічне акціонерне товариство “Укртелеком”, надалі - Укртелеком, в
особі
директора
________________
філії
ПАТ
“Укртелеком”
___________________________________, який діє на підставі Положення про
філію та довіреності від ___________р. №______, з однієї сторони, та
___________________________________________, надалі - Споживач, в особі
директора _________________________________________, який діє на підставі
___________________________, з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей
договір про таке:
1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж - встановлення фізичного та/або
логічного з'єднання між різними телекомунікаційними мережами з метою
забезпечення можливості споживачам безпосередньо або опосередковано
обмінюватись інформацією.
1.2. Номерний ресурс - сукупність цифрових знаків, що використовуються для
позначення (ідентифікації) мереж, послуг, пунктів закінчення мережі в
телекомунікаційних мережах загального користування.
1.3. Оператор телекомунікацій - суб'єкт господарювання, який має право на
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій із правом на технічне
обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж
1.4. Телекомунікаційна послуга – продукт діяльності оператора телекомунікацій,
спрямований на задоволення потреб Споживача у сфері телекомунікацій.
1.5. Національний план нумерації – нормативно-правовий акт, який визначає
структуру, регламентує розподіл та умови використання номерного ресурсу
в телекомунікаційних мережах.
1.6. Місцева телефонна мережа – телекомунікаційна мережа, яка обмежена
територією одного населеного пункту (міста, селища міського типу, села) та
забезпечує комутований доступ до інших телекомунікаційних мереж.
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України «Про
телекомунікації»
(1280-IV)
та
Правилах
надання
та
отримання
телекомунікаційних послуг (затверджених постановою Кабінету Міністрів
України ві 11.04.2012 № 295).
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом цього Договору є з’єднання телекомунікаційної мережі
Споживача (кількість номерів з номерною ємністю в індексах
“________________”) з телекомунікаційною мережею Укртелекому в
м.________ , надання послуг місцевого, міжміського та міжнародного
телефонного зв’язку, послуг доступу до мереж операторів рухомого
(мобільного) зв’язку.
2.2. Укртелеком декларує, що за рішенням НКРЗ від 28.09.2006 № 384 він
включений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за № 74.
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3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН
3.1. Укртелеком зобов’язується:
3.1.1. Забезпечити з’єднання обладнання Споживача (вказати тип
комутаційного обладнання) ємністю _________ номерів з
телекомунікаційною мережею Укртелекому в м.____________
відповідно до проектно-технічних рішень (назва проектної організації)
№_____ (схему організації зв’язку наведено у додатку № 1 до цього
Договору).
3.1.2. Забезпечувати Споживачу надання в користування місцевої
телефонної мережі Укртелекому та послуг міжміського, міжнародного
телефонного зв’язку, послуг доступу до мереж операторів рухомого
(мобільного) зв’язку в індексах “________”, які надані Споживачу
Укртелекомом для задоволення його власних технологічних потреб
(лист Укртелекому від _____ №________ щодо підтвердження
номерного ресурсу).
3.1.3. Надавати Споживачу послуги за встановленими значеннями
показників якості відповідно до нормативних документів у сфері
телекомунікацій, цього Договору, з додержанням вимог Правил
надання та отримання телекомунікаційних послуг (затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.20012 року № 295)
та інших актів законодавства у сфері телекомунікацій.
3.1.4. Надавати Споживачу безоплатний доступ до телекомунікаційної
мережі загального користування для виклику пожежної охорони,
міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу, служби екстреної
допомоги населенню за телефонами відповідно 101, 102, 103, 104 і
112.
3.1.5. На запит Споживача розглядати скарги, причини виникнення яких
належать до компетенції Укртелекому. Результати розгляду скарги
надавати Споживачу в терміни, визначені законодавством.
3.1.6. Усувати пошкодження на з’єднувальних лініях та обладнанні,
виділеному для підключення до телекомунікаційної мережі
Укртелекому, в межах відповідальності товариства в контрольні
терміни.
3.1.7. При розширенні Споживачем ємності власної телекомунікаційної
мережі
з’єднання
додаткових
номерів
Споживача
з
телекомунікаційною мережею Укртелекому понад кількість, зазначену
в п.1.1 цього Договору, здійснювати за додатковою угодою. У разі
будівництва та введення в експлуатацію Споживачем нових
телефонних станцій (АТС) розглядати питання їх взаємоз’єднання з
телекомунікаційною мережею Укртелекому за додатковою угодою.
3.1.8. Вносити до бази даних інформаційно-довідкової служби “109”
необхідну інформацію про номери телефонів Споживача та надавати
довідки усім абонентам телекомунікаційної мережі Споживача (за
окремою угодою).

Від Укртелекому _________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача _________________
(підпис, П.І.Б.)
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У випадках, перелічених у п.3.2.2 цього Договору, письмово
попереджувати Споживача про припинення надання послуг у порядку,
передбаченому законодавством у сфері телекомунікацій.
3.1.10. Оприлюднювати інформацію щодо впровадження нових тарифів на
послуги, що встановлюються ним самостійно, не пізніше, ніж за сім
календарних днів до їх запровадження через засоби масової
інформації,
на
офіційному
веб-сайті
Укртелекому
(http://www.ukrtelecom.ua/), в інший спосіб, що не суперечить
законодавству.
3.1.11. Інформувати Споживача про ремонтні роботи на телекомунікаційних
мережах, а також інші випадки перерви у роботі телекомунікаційних
мереж та орієнтовні строки відновлення надання послуг у порядку,
встановленому Правилами надання та отримання телекомунікаційних
послуг (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11.04.20012 року № 295).
3.1.12. Інформувати Споживача про виконання капітальних, профілактичних
чи інших робіт, що призведе до тимчасового припинення надання
послуг, а також строки поновлення надання послуги, не пізніше, ніж за
десять робочих днів до початку виконання таких робіт шляхом
розміщення інформації в засобах масової інформації, на офіційному
веб-сайті Укртелекому (http://www.ukrtelecom.ua), через довідковоінформаційні, сервісні служби, в інший спосіб, що не суперечить
законодавству.
3.1.13. Вживати відповідно до законодавства заходи із забезпечення таємниці
телефонних розмов чи іншої інформації, що передається
телекомунікаційними мережами, конфіденційної інформації про
Споживача та послуги, які він отримав чи замовляв.
3.2. Укртелеком має право:
3.2.1. Вимагати
від
Споживача
своєчасної
оплати
за
надані
телекомунікаційні послуги.
3.2.2. Припинити надання послуг:
- якщо Споживач порушив будь-які обов’язки, передбачені п. 3.4.13,
3.4.16, 3.4.17 цього Договору;
- якщо протягом 10 (десяти) днів після відправлення попередження
про кінцевий строк оплати боргу не надійшло підтвердження про
оплату;
- у зв’язку з виникненням стихійного лиха, надзвичайної ситуації,
введенням надзвичайного чи воєнного стану відповідно до
законодавства;
- при порушенні вимог законодавства щодо експлуатації обладнання
з боку Споживача
3.2.3. Не підключати та/або відключати підключене до телекомунікаційної
мережі комутаційне обладнання Споживача у разі відсутності
документів про підтвердження його відповідності вимогам
нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших
випадках, передбачених законодавством
3.1.9.

Від Укртелекому _________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача _________________
(підпис, П.І.Б.)
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3.2.4.

Змінювати тарифи в односторонньому порядку на послуги, що
встановлюються ним самостійно.
3.3. Споживач має право:
3.3.1. Вимагати своєчасного та якісного одержання телекомунікаційних
послуг згідно з умовами цього Договору.
3.3.2. Відмовитися від подальшого використання телекомунікаційних
послуг, якщо він не згодний з їх новою вартістю, попередивши про це
Укртелеком письмово за 7 (сім) днів до дати введення нових тарифів у
дію.
3.3.3. Достроково розірвати Договір за письмовою вимогою, за умови
попередження Укртелекому не пізніше ніж за 30 календарних днів.
3.4. Споживач зобов’язується:
3.4.1. Застосовувати комутаційне обладнання, що має сертифікат
відповідності, виданий згідно із законодавством України, та не
допускати на власній телекомунікаційній мережі використання
абонентських пристроїв, які не мають сертифіката відповідності.
3.4.2. Виконувати роботи з реалізації технічних умов у повному обсязі.
3.4.3. Вживати необхідних і узгоджених з Укртелекомом технічних заходів
для забезпечення якісного телефонного зв’язку, стежити за станом
функціонування та експлуатації комутаційного і лінійного обладнання
власної телекомунікаційної мережі.
3.4.4. Усувати пошкодження на своєму обладнанні та з’єднувальних лініях у
контрольні терміни,
передбачені законодавством
у сфері
телекомунікацій.
3.4.5. Використовувати для нумерації індекси “_________”, надані
Укртелекомом з плану нумерації телекомунікаційної мережі
м.___________, тільки для власних потреб без права передачі іншим
суб’єктам господарювання.
3.4.6. Здійснювати приймання звернень, їх розгляд та повідомлення
абонентів власної телекомунікаційної мережі.
3.4.7. Надавати телефони довідкових сервісних служб Споживача для
інформаційно-довідкової служби “109” Укртелекому.
3.4.8. Нести відповідальність перед абонентами власної телекомунікаційної
мережі за достовірність інформації, що надходить з апаратури
автоматичного визначення номера (АВН), за повноту і достовірність
бази даних абонентів своєї телекомунікаційної мережі, за
несанкціоноване підключення до абонентських ліній сторонніх осіб, а
також за якість наданої послуги в межах компетенції Споживача.
3.4.9. Повідомляти Укртелеком до 28 числа звітного періоду (один раз на
квартал) про зміни монтованої і задіяної ємності і про всі зміни,
проведені на АТС Споживача.
3.4.10. Надавати доступ технічному персоналу Укртелекому до станційного
обладнання власної АТС з метою проведення обстеження їх
технічного стану і перевірки дотримання Споживачем вимог з
технічного захисту інформації та порядку маршрутизації викликів
згідно із законодавством. За результатами обстеження (один раз на
Від Укртелекому _________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача _________________
(підпис, П.І.Б.)
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рік), яке проводиться у присутності представника Споживача,
складається акт обстеження технічного стану телекомунікаційної
мережі Споживача (крім спец- споживачів).
3.4.11. Додержуватись навантаження на одну з’єднувальну лінію в межах
нормативного. У разі використання вихідних/вхідних з’єднувальних
ліній для передачі даних від/до телекомунікаційної мережі Споживача
по телекомунікаційній мережі Укртелекому з інтенсивністю
навантаження на з’єднувальні лінії, що перевищує нормативне для
звичайної передачі мови чи аналогового факсиміле, застосувати
заходи щодо доведення навантаження до нормативного з урахуванням
додаткового навантаження на міжстанційні зв’язки (МСЗ)
телекомунікаційну мережу Укртелекому в м.________.
3.4.12. Надавати підрозділу Укртелекому -________________ власну базу
даних за картотекою абонентів Споживача в обсязі і за складом,
достатніми для тарифікації міжміських, міжнародних викликів з
урахуванням поточних змін в абонентській картотеці згідно з наданим
Укртелекомом графіком, якщо інше не буде передбачено окремою
угодою.
3.4.13. Щомісячно
сплачувати
Укртелекому
вартість
наданих
телекомунікаційних послуг відповідно до додатку № 3 до цього
Договору та рахунків згідно з діючими тарифами.
3.4.14. За інформацією Укртелекому, розглядати можливість щодо
модернізації наявного обладнання та оновлення програмного
забезпечення АТС з метою впровадження нових технологій та
телекомунікаційних послуг.
3.4.15. Не використовувати взаємопідключення для організації завершення
вхідного міжміського, міжнародного, рухомого (мобільного) зв’язку, а
також місцевого телефонного зв’язку від інших операторів, номерний
ресурс яких знаходиться поза межами номерного ресурсу Споживача,
на телекомунікаційну мережу Укртелекому м._________ через
обладнання, що належить Споживачу.
3.4.16. Не надавати абонентам Укртелекому та іншим особам послуг
місцевого, міжміського та міжнародного телефонного зв’язку,
незалежно від способу (технології) передачі вихідного телефонного
трафіку без погодження з Укртелекомом і укладання відповідного
договору.
3.4.17. Не надавати телекомунікаційних послуг без отримання ліцензії на цей
вид діяльності.
3.4.18. Не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення
протиправних дій, або дій, що загрожують інтересам національної
безпеки, оборони та охорони правопорядку.
3.4.19. Споживач погоджується з розміщенням інформації про його повне
найменування, адресу/місцезнаходження та номер (и) телефону(ів) у:
- базах даних інформаційно-довідкової служби ______________________
(так/ні, підпис Споживача)
- друкованих телефонних довідниках ______________________________
Від Укртелекому _________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача _________________
(підпис, П.І.Б.)
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(так/ні, підпис Споживача)
- електронних версіях телефонних довідників, у тому числі розміщення в
Інтернет
___________________________________________
(так/ні, підпис Споживача).
3.4.20. У випадку зміни обов’язкових реквізитів, передбачених у Договорі,
припинення діяльності або банкрутства чи неплатоспроможності,
письмово інформувати Укртелеком протягом 10 днів.
3.4.21. В разі отримання ліцензії на здійснення операторської діяльності
ініціювати
переоформлення
договірних
відносин
щодо
взаємоз’єднання мереж.
4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Плата за з’єднання визначається як плата за організацію _____ з’єднувальних
ліній для підключення до телекомунікаційної мережі Укртелекому,
нараховується відповідно до встановлених тарифів (додаток № 3 до цього
Договору) та вноситься Споживачем до моменту з’єднання. Підставою для
виставлення рахунка є Акт взаємоз’єднання телекомунікаційної мережі
Споживача (додаток № 2 до цього Договору) з телекомунікаційною мережею
Укртелекому в м._______. Укртелеком починає виставляти рахунки за
користування місцевою телефонною мережею Укртелекому з дати
підключення до телекомунікаційної мережі, яка є датою оплати Споживачем
рахунка за організацію з’єднувальних ліній.
4.2. Плата за надання в користування місцевої телефонної мережі Укртелекому та
послуг міжміського, міжнародного телефонного зв’язку, послуг доступу до
мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку нараховується відповідно до
встановлених тарифів.
4.3. Вартість послуг міжміського, міжнародного телефонного зв’язку та послуг
доступу до мереж операторів рухомого (мобільного) зв’язку визначається
кількістю та тривалістю телефонних розмов за тарифами Укртелекому.
4.4. Тарифікація міжміських, міжнародних розмов здійснюється на підставі
даних про навантаження (трафік), що зареєстровані обладнанням
Укртелекому або іншого оператора телекомунікацій, який надає ліцензовані
телекомунікаційні послуги.
Тарифікація розмов з телефонних номерів телекомунікаційної мережі
Споживача з неповними даними здійснюється за звичайними граничними
тарифами для населення.
Термін “номери з неповними даними” вживається у тому розумінні, що
Споживачем своєчасно не надані Укртелекому дані абонентської картотеки
власної телекомунікаційної мережі або надані такі дані в обсязі,
недостатньому для визначення категорії абонента та подальшої тарифікації
здійснених ним викликів.
4.5. На загальну вартість послуг додатково нараховується податок на додану
вартість (ПДВ) у порядку і розмірі, визначених чинним законодавством.
4.6. Укртелеком до 10 числа місяця, що настає за звітним, виставляє Споживачу рахунок
на оплату телекомунікаційних послуг, а також у разі особистого звернення
Споживача розшифровку за міжміські і міжнародні телефонні розмови з
урахуванням технічної можливості обладнання телекомунікаційної мережі.
Від Укртелекому _________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача _________________
(підпис, П.І.Б.)
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Нарахована до сплати сума за надані послуги повинна бути розшифрована
безоплатно тільки за той розрахунковий період, до якого Споживач має претензії, в
інших випадках – надання розшифровок є додатковою платною послугою
Укртелекому. Цей рахунок одночасно є актом передавання-приймання
виконаних робіт (наданих послуг) за розрахунковий місяць.
4.7. Рахунок за надані телекомунікаційні послуги, а також всю необхідну
інформацію стосовно надання послуг Укртелеком надсилає Споживачу за
адресою: ___________________________________________
4.8. Не отримання рахунку не є підставою для несплати наданих послуг.
4.9. Споживач у разі неотримання рахунку на оплату послуг до 15 числа місяця, що
настає за звітним, зобов’язаний повідомити про це Укртелеком та звернутися до
служби розрахунків Укртелекому для отримання інформації про належну до сплати
суму.
4.10. Не отримання рахунку не є підставою для несплати наданих послуг.
4.11. Споживач у термін до 20 числа місяця, що настає за звітним, оплачує
рахунки Укртелекому за послуги, надані у звітному місяці.
4.12. Оплата наданих телекомунікційних послуг проводиться шляхом
перерахування коштів в грошових одиницях України на розрахунковий
рахунок Укртелекому.
4.13. На загальну вартість послуг додатково нараховується податок на додану
вартість (ПДВ) у порядку і розмірі, визначених законодавством.
4.14. Податкова накладна оформляється згідно із законодавством.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Сторони за цим Договором несуть відповідальність за невиконання чи
неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у порядку та розмірах,
визначених законодавством.
При цьому вся відповідальність перед абонентами телекомунікаційної
мережі Споживача за впровадження Укртелекомом заходів, передбачених
підпунктом 3.2.2 Договору, покладається на Споживача.
5.2. Сторони Договору відокремлено несуть відповідальність за дотримання
норм і правил технічної експлуатації станційних та лінійно-кабельних
споруд власних телекомунікаційних мереж, дотримання вимог з технічного
захисту інформації в телекомунікаційних мережах.
5.3. Споживач несе відповідальність за достовірність даних, що надходять з
апаратури визначення номера АТС його телекомунікаційної мережі, за
повноту і достовірність баз даних абонентської картотеки власної
телекомунікаційної мережі.
5.4. Споживач несе відповідальність за порушення визначеного порядку
маршрутизації навантаження (трафіка), в тому числі і у випадках, коли ці
порушення вчинені третіми особами, кінцеві абонентські пристрої або
мережі яких приєднані до телекомунікаційної мережі Споживача, який не
вчинив заходів, регламентованих законодавством чи нормативними
документами.
Належним доказом порушень є дані моніторингу сигналізації на
з’єднувальних лініях між комутаційними центрами АТС Сторін Договору.
Від Укртелекому _________________
(підпис, П.І.Б.)

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

8

5.5. За порушення строків проведення розрахунків Споживач сплачує пеню за
кожну добу затримки платежу, яка обчислюється від суми заборгованості в
розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за
який нараховується пеня.
5.6. Отримана від Споживача сума платежу зараховується Укртелекомом у такій
послідовності:
- пеня;
- борги попередніх періодів;
- поточні нарахування за Договором.
5.7. Сплата Споживачем основного боргу за розрахунками за телекомунікаційні
послуги не є підставою для відмови та не звільняє Споживача від сплати пені
за прострочення платежу.
Сплата Споживачем пені не є підставою для відмови та не звільняє
Споживача від розрахунків за основним боргом.
5.8. Пошкодження з’єднувальних ліній, спричинені пошкодженням обладнання
чи/та лінійних споруд Споживача, не вважаються простоями та сплачуються
Споживачем у повному обсязі.
Пошкодження з’єднувальних ліній, спричинені пошкодженням обладнання чи/та
лінійних споруд Укртелекому, що перевищують контрольні терміни, звільняє від
оплати Споживача.
5.9. У разі неможливості надання Оператором телекомунікацій послуг за цим
Договором з вини Споживача, та завдання збитків з його вини, витрати
Укртелекому, пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються
Споживачем у порядку, встановленому законом. Факт пошкодження
телекомунікаційної мережі з вини Споживача оформлюється актом у двох
примірниках, кожний з яких підписується уповноваженим представником
Укртелекому та Споживача, з вини якого сталося пошкодження. У разі
відмови Споживача від підписання акта, він підписується не менш як двома
представниками Укртелекому.
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне
невиконання договірних зобов’язань, якщо це невиконання є наслідком
обставин непереборної сили. Під обставинами непереборної сили слід
розуміти такі обставини, протидіяти яким неможливо, а саме: війна,
військові дії, блокада, саботаж, диверсії, стихійні лиха, громадські
заворушення, пожежі, акти і дії державних органів та будь-які інші дії, що
знаходяться за межами контролю Сторін. Факт настання та термін дії
обставин непереборної сили підтверджуються довідкою компетентного
органу.
6.2. Сторона, для якої склалися такі обставини, за яких не є можливим подальше
виконання умов Договору, зобов’язана повідомляти іншу Сторону про
початок чи кінець таких обставин у строк до трьох днів з моменту настання
цих обставин.
6.3. Якщо обставин непереборної сили продовжуються більше трьох місяців, то
кожна зі Сторін може припинити дію цього договору.
Від Укртелекому _________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача _________________
(підпис, П.І.Б.)
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6.4. Після закінчення дії обставин непереборної сили Сторони продовжують
виконувати договірні зобов’язання, якщо інше не буде обумовлено ними
додатково.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Усі спори та розбіжності, пов’язані з виконанням цього Договору,
вирішуються шляхом переговорів та обміну листами між Сторонами.
7.2. При недосягненні згоди Сторін шляхом переговорів спори вирішуються в
судовому порядку, визначеному чинним законодавством України.
8.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Договір набуває чинності з дати підписання його Сторонами та діє протягом
одного календарного року.
8.2. У разі коли жодна зі Сторін за два місяця до закінчення строку дії Договору
не заявить письмово про своє небажання надалі продовжувати стосунки,
Договір вважається продовженим на кожен наступний рік за умови наявності
у Споживача прав на АТС (власник, орендар тощо) на тих самих умовах.
8.3. Одностороння відмова від виконання умов Договору не допускається, крім
випадків, передбачених цим Договором.
8.4. Сторони мають право вносити зміни та доповнення до Договору шляхом
укладання додаткових угод. Розірвання Договору здійснюється у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
8.5. Одностороннє розірвання Договору Укртелекомом може здійснюватися у
випадках невиконання Споживачем умов, передбачених пп.3.4.1, 3.4.10,
3.4.11, 3.4.13, 3.4.16, 3.4.17, 3.4.18, цього Договору, шляхом повідомлення
про це Споживача за п’ять робочих днів.
9.
ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
9.1. Номерний ресурс, наданий Укртелекомом Споживачу, не може
використовуватися на цілі, що суперечать предмету Договору, та не може
передаватись Споживачем будь-якій третій особі.
9.2. Усі документи, на підставі яких виконується Договір (Додатки, Доповнення,
Додаткові угоди, Акти, тощо) підписані Сторонами для належного
виконання, є його невід’ємною частиною.
9.3. Усі доповнення та зміни до Договору вважаються дійсними за умови, що
вони підписані особами, уповноваженими Сторонами.
9.4. Припинення надання телекомунікаційних послуг або розірвання цього
Договору не є підставою для відмови та не звільняє Сторони Договору від
розрахунків за надані послуги.
9.5. В усьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються
чинним законодавством України.
9.6. Для отримання інших телекомунікаційних послуг (послуги доступу до
мережі Інтернет, оренда ліній та каналів, у т.ч. FR) між Сторонами
укладаються окремі договори.
10. ОСОБЛИВІ УМОВИ
10.1. Передбачені цим Договором права та обов’язки Укртелекому виконуються
__________________ філією ПАТ “Укртелеком”.
10.2. Права і обов’язки Укртелекому за розрахунками за надані телекомунікаційні
послуги виконуються структурними підрозділами філії:
Від Укртелекому _________________
(підпис, П.І.Б.)

Від Споживача _________________
(підпис, П.І.Б.)
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10.2.1. _____________________________філії ПАТ “Укртелеком” – за
з’єднувальні лінії;
10.2.2. ______________________________ філії ПАТ “Укртелеком” – за інші
телекомунікаційні послуги, що надані Споживачу.
10.3. Усі розрахунки з Укртелекомом за телекомунікаційні послуги, надані
абонентам Споживача, здійснюються особисто Споживачем.
11. ДОДАТКИ
Невід’ємною частиною цього Договору є додатки:
11.1. схема організації зв’язку (додаток № 1 на ____ арк.);
11.2. акт обстеження технічного стану телекомунікаційної мережі Споживача
(додаток № 2 на ____ арк.);
11.3. розрахунок вартості мережних ресурсів та телекомунікаційних послуг
(додаток № 3 на ______ арк.);
12. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ,
ПІДПИСИ СТОРІН
Укртелеком:

Споживач:

Публічне акціонерне товариство «Укртелеком»
Юридична адреса
Код ЄДРПОУ

(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_________________________

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

Статус платника податку на прибуток
________________________________

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

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

Від Укртелекому _________________
(підпис, П.І.Б.)

Поштова адреса

Від Споживача _________________
(підпис, П.І.Б.)
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Додаток № 3
до договору №________
від “___”________________ 20__р.
Розрахунок вартості мережних ресурсів та телекомунікаційних послуг,
що надаються ПАТ “Укртелеком”
________________________________ м.____________________
у
гривнях
№
з/п
1
1
2

3

Найменування послуг

2
Організація з’єднувальних ліній
між ____________у м.____________
Абонентна плата за користування
місцевою
телекомунікаційною
мережею Укртелекому
За
кожну
секунду
місцевого
телефонного з’єднання, пропущеного
по вихідній з’єднувальній лінії, понад
встановлений ліміт – 96 000 секунд
Всього без ПДВ:
ПДВ:
Всього з ПДВ:

Одиниця
виміру
3
лінія

Розмір
плати за
тарифом
4

Кількість
одиниць
5

Загальна
вартість
(без ПДВ)
6

Примітка
7

лінія

трафік

Примітка: вартість мережних ресурсів визначено без урахування ПДВ. Податок на додану вартість
нараховується додатково на суму загальної вартості в розмірі 20%.
Директор ____________________ філії

Споживач

ПАТ “Укртелеком”

______________________
______________________
“___”__________ 20__р.

Від Укртелекому _________________
(підпис, П.І.Б.)

______________________
______________________
“___”____________20__р.

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

