
 

Контракт 

про надання телекомунікаційних послуг 
м.Львів                                                                                                                                                                         “_____” _________________ 20___р. 

ТзОВ “Телекомунікаційна компанія”, іменоване надалі “ВИКОНАВЕЦЬ”, в особі директора Пентака Ігора Миколайовича, що діє на 

підставі Статуту, та ________________________________________________________________________________, іменоване надалі 

“ЗАМОВНИК”, в особі_________________________діючого на підставі__________________ уклали цей Договір про нижченаведене: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТУ 
1.1. Даний Контракт регулює взаємовідносини між ВИКОНАВЦЕМ і ЗАМОВНИКОМ по наданню послуг доступу до мережі “ЗАМОВНИКА”  

з  транзитом трафіку  в  глобальну  мережу  “Інтернет”   (далі – Послуг). 

1.2. Предметом   Контракту  є   надання   ЗАМОВНИКУ  послуг  передачі  даних  і  послуг   доступу  до  мережі  telcom.net.ua транзитом 

трафіку в глобальну мережу “Інтернет” відповідно до чинних тарифних пакетів, встановлених умов надання Послуг – Регламенту Телкому               

і порядком реєстрації. 

2. ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ 
2.1. Реєстрація ЗАМОВНИКА здійснюється при пред’явленні паспорту (для фізичних осіб) або доручення на право оформлення 

взаємовідносин із ВИКОНАВЦЕМ, повних реквізитів організації (для представників юридичних осіб). 

2.2. ЗАМОВНИК повинен надати також інформацію про ім’я користувача (login name) і пароль. 

2.3.Представник служби реєстрації повинен підтвердити унікальність обраного ЗАМОВНИКОМ імені користувача (login name) і заповнити 

інформаційну карту ЗАМОВНИКА, де зазначені привласнені ЗАМОВНИКУ ім’я  користувача  (login name), пароль (password), номер 

Контракту, а також,якщо необхідно, оформити квитанцію на оплату - для фізичних або рахунок на безготівкову оплату - для юридичних осіб). 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТА 

1. Телефон 

 

Цілодобово бюро ремонту: 

Телефонія – 2270500, 

 Інтернет   –  2246111, моб.+380935991122,   +380992266077,  +380672246111        
2. Факс 225-55-55 
3. Пароль для входу в систему        

4. Електронна адреса (якщо існує)               

2.4. При реєстрації створюється Особистий рахунок ЗАМОВНИКА, на якому враховується інформація про спожиті послуги. При замовленні 

декількох Послуг можливо створення декількох Особистих Рахунків ЗАМОВНИКА. ЗАМОВНИК зобов’язаний стежити за станом свого 

рахунку і своєчасно здійснювати платежі. 

2.5. Юридичні особи повинні оплачувати Послуги по безготівковому розрахунку тільки на основі рахунків, що виписуються ВИКОНАВЦЕМ. 

При оформленні платіжного доручення в графі “Призначення платежу” обов’язкове посилання на номер рахунку, виписаного ВИКОНАВЦЕМ. 

2.6.  Фізичні особи повинні оплачувати Послуги  в касах ОЩАДБАНКУ або Укрпошти  згідно виписаного ВИКОНАВЦЕМ  рахунку. 

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ 

3.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає оплачені ЗАМОВНИКОМ Послуги доступу до мережі ТзОВ “Телком” з транзитом трафіку в глобальну мережу 

“Інтернет” цілодобово. Інші служби функціонують тільки в робочий час (9:00 – 17:00) – в робочі дні, крім суботи, неділі. 

3.2. Відповідальність за всі дії в мережі, зроблені під ім’ям і з паролем ЗАМОВНИКА ним самим або іншими фізичними, юридичними 

особами, цілком лежить на самому ЗАМОВНИКУ. 

3.3. ЗАМОВНИК зобов’язаний забезпечувати конфіденційність привласненого йому пароля. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності перед 

ЗАМОВНИКОМ за збиток будь-якого роду, понесений ЗАМОВНИКОМ через втрату або розповсюдження свого пароля. 

3.4. ЗАМОВНИКУ забороняється:  

- Використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб, фальсифікувати  їх  або використовувати  неіснуючі мережеві ідентифікатори;  

- Замовляти та пропонувати розсилання спаму; розсилати спам;  

- Вчиняти та сприяти вчиненню будь-яких дій, що перешкоджають роботі інших споживачів послуг з доступу до Інтернет або нормальному 

функціонуванню обладнання Оператора;   

-  Брати участь у будь-яких діях, що можуть бути причиною припинення та/або порушення функціонування будь-якого елемента Інтернет;                

-  Порушувати Правила використання, встановлені власником окремого елемента Інтернет; 

– Використовувати Послуги для передачі через мережу будь-якої інформації, що суперечить чинному українському або міжнародному 

законодавству; 

– Публікувати або передавати будь-яку інформацію або програмне забезпечення, що містить у собі комп’ютерні “віруси” або здатне порушити 

нормальну роботу комп’ютерів, доступних через мережу; 

– Підробляти службову інформацію в заголовках повідомлень, що розсилаються в телеконференції або за допомогою електронної пошти; 

– Розсилати або переадресовувати “ланцюгові” повідомлення будь-якого типу; 

– Спрямовувати листи в телеконференції або списки розсилання, тематика яких не відповідає тематиці телеконференції або списку розсилання; 

– Спрямовувати повідомлення з бінарними файлами в телеконференції, не призначені для обміну такими файлами; 

– Робити “багатоадресне” розсилання (більш, ніж у десять e-mail адрес одночасно або в телеконференції) рекламних, інформаційних і інших 

матеріалів іншим користувачам мережі без попереднього узгодження такого розсилання з ВИКОНАВЦЕМ; 

– Робити розсилання інформації рекламного характеру іншим користувачам мережі без їхньої згоди за винятком відправлення рекламних 

повідомлень у спеціальні комерційні телеконференції і списки розсилання; 

– Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до серверу ВИКОНАВЦЯ і до інших систем, доступних через мережу Інтернет. 

3.5. У випадку порушення перерахованих Умов ВИКОНАВЕЦЬ вправі припинити надання Послуг і розірвати Контракт на абонентське 

обслуговування в односторонньому порядку відповідно до   п. 6.4 цього Контракту. 

3.6. Приведений перелік неправомірних дій ЗАМОВНИКА не є остаточним і будь-яка дія ЗАМОВНИКА, що викликає сумніви в його 

правомірності, може бути взята на контроль адміністрацією ВИКОНАВЦЯ. 

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
4.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується з моменту укладання Контракту своєчасно попереджати ЗАМОВНИКА про зміни в інших його 

обов’язкових умовах. Не менше, ніж за 7 календарних днів перед вступом у силу, проводиться оприлюднення  інформації на офіційному веб-

сайті Телкому  http://www.telcom.net.ua/ Продовження користування послугами Замовником свідчить про його згоду на запроваджені зміни. 

4.2. ВИКОНАВЦЕМ встановлюються  такі терміни: 

– термін служби виконаної роботи (наданої послуги) – протягом терміну дії контракту;– терміни усунення недоліків виконаної роботи (наданої 

Послуги) – протягом двадцяти днів із дня пред’явлення обґрунтованої вимоги ЗАМОВНИКОМ. 

4.3. ЗАМОВНИК зобов’язується: 

4.3.1. Виконувати неухильно умови даного Контракту. 

http://www.telcom.net.ua/


4.3.2. Своєчасно робити оплату наданих Послуг   відповідно до виставлених ВИКОНАВЦЕМ  рахунків. 

4.3.3. Читати і приймати до відома інформацію про зміни в усіх умовах надання даних послуг, а також інших технологічних і організаційних 

змінах, що розсилаються ВИКОНАВЦЕМ  та розміщуються  на офіційному сайті www.telcom.net.ua. 

4.3.4. Використовувати послуги ВИКОНАВЦЯ тільки легально і не переносити на ВИКОНАВЦЯ відповідальність за збиток будь-якого роду, 

понесений ЗАМОВНИКОМ  в ході використання ЗАМОВНИКОМ послуг ВИКОНАВЦЯ. 

4.3.5.Не надавати послуги Інтернет  в комерційних цілях Третім особам. 

4.3.6.Не підключати самостійно будь-яке додаткове обладнання до технічних засобів Телкому без дозволу і присутності  представників 

Інтернет-провайдера. 

 

5. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
5.1.  Оплата за всі Послуги, надані ЗАМОВНИКУ, здійснюється  платежем на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ в національній валюті 

України згідно діючих тарифів на тип послуг, вибраний ЗАМОВНИКОМ і вказаний в порядку реєстрації. Бухгалтерське оформлення 

оплачених сум здійснюється на підставі рахунків, виписаних виконавцем. 

5.2. ВИКОНАВЕЦЬ відповідно до чинних тарифів враховує інформацію про спожиті ЗАМОВНИКОМ послуги. ВИКОНАВЕЦЬ забезпечує 

ЗАМОВНИКА інформацією про стан розрахунків. 

5.3.При повному вичерпанні засобів ЗАМОВНИКА,  ВИКОНАВЕЦЬ  має право призупинити або припинити надання послуг ЗАМОВНИКУ. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
6.1. При невиконанні однією із сторін положень цього Контракту та при виникненні спірних питань, вони врегульовуються на основі взаємних 

домовленостей. Якщо вирішити розбіжності на основі переговорів неможливо,  то вони підлягають вирішенню в судовому порядку. 

6.2. ВИКОНАВЕЦЬ надає Послуги “як є”, тобто не несе ніякої відповідальності за будь-які випадки перекручування інформації і затримки в 

наданні Послуг, викликані технологічними причинами об’єктивного і суб’єктивного характеру, фізичного впливу на які ВИКОНАВЕЦЬ не має.  

6.3. ВИКОНАВЕЦЬ  не несе юридичної, матеріальної або іншої відповідальності: 

– за якість, зміст, відповідність чинному законодавству інформації, отриманої або переданої ЗАМОВНИКОМ з допомогою Послуг; 

– за використання ЗАМОВНИКОМ платних послуг інших організацій, до яких він одержав доступ за допомогою Послуг ВИКОНАВЦЯ; 

– за якість роботи ліній зв’язку, наданих іншими організаціями. 

6.4. ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити надання ЗАМОВНИКУ Послуг і розірвати Контракт у випадку, якщо ЗАМОВНИК порушив хоча б 

один пункт Контракту або має прострочену заборгованість понад термін, встановлений у розрахунковому документі.  

7. ПОРЯДОК  РОЗІРВАННЯ  КОНТРАКТУ 
7.1. При порушенні однією зі Сторін умов цього Контракту інша Сторона має право на одностороннє розірвання Контракту, про що письмово 

(можливо електронним листом пo e-mail) повідомляє  іншу Сторону. 

7.2. ЗАМОВНИК має право на одностороннє розірвання Контракту тільки за умови відсутності заборгованості перед ВИКОНАВЦЕМ. Залишок 

невикористаних засобів ЗАМОВНИКА в цьому випадку повертається за винятком випадків, передбачених п. 6.4 Контракту. 

7.3. Повернення залишку невикористаних засобів ЗАМОВНИКА при розірванні Контракту провадиться за умови відсутності заборгованості в 

безготівковій формі перерахуванням на розрахунковий рахунок ЗАМОВНИКА (для юридичних осіб) або на особовий рахунок ЗАМОВНИКА 

(для фізичних осіб). 

Повернення провадиться в 7-денний термін при наявності письмової заяви ЗАМОВНИКА із вказівкою повних реквізитів одержувача. Залишок 

невикористаних засобів повертається за відрахуванням сум по оплаті Послуг, якими ЗАМОВНИК скористався з моменту укладання Контракту, 

а також банківських комісійних зборів при одержанні/поверненні грошових коштів. 

8. ТЕРМІН ДІЇ КОНТРАКТУ 
8.1. Контракт вступає в дію з моменту його підписання, і діє протягом всього часу  надання  таких  послуг, до моменту розірвання його, яке 

робиться в будь-який час обов'язково в письмовій формі не менше, ніж за 10 днів до закінчення дії контракту. 

9. ДОДАТКОВІ  УМОВИ 

9.1 ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ доступ до мережі Інтернет за домовленістю сторін. 

9.2. ВИКОНАВЕЦЬ має право обмежити чи зупинити надання послуг при порушенні ЗАМОВНИКОМ пунктів Контракту. Подібна дія не 

звільняє ЗАМОВНИКА  від  оплати боргу, а недопоставлені послуги  не підлягають компенсації. 

9.3. Час неотримання послуги ЗАМОВНИКОМ  у зв’язку з несправністю його обладнання, не вважається простоєм і оплачується Замовником у 

повному обсязі 

9.4. ВИКОНАВЕЦЬ залишає за собою право змінювати ціни на послуги, попередивши ЗАМОВНИКА про такі зміни не пізніше, ніж за один 

тиждень до їх введення в порядку, визначеному п. 4.1.. 

9.5. ЗАМОВНИК зобов'язується  самостійно контролювати свій фінансовий стан та вчасно проводити оплату згідно діючого Контракту. 

9.6. ЗАМОВНИК  має право змінювати тарифний план з 1-го числа наступного місяця при написанні відповідної заяви  не пізніше, ніж за три 

дні до початку наступного місяця. 

10. АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

ВИКОНАВЕЦЬ:                                                                                   ЗАМОВНИК:  

    ТзОВ “Телекомунікаційна компанія”                                                ______________________________________________________ 

     Адреса: вул. І.Франка, 61,  м.Львів, 79005                                       ______________________________________________________ 

    Реквізити: ЄДРПОУ 25239647, МФО 325365                                   ______________________________________________________ 

    п/р 2600401346068 в ПАТ «КРЕДОБАНК»                                    ______________________________________________________   

    Свідоцтво 100082318, ІПН 252396413259                                         ______________________________________________________ 

     тел. 225-7777  факс 225-5555                                                             Індивідуальний податковий номер ________________________ 

      Платник податку на прибуток на загальних умовах                      Номер свідоцтва платника ПДВ __________________________ 
                                                                                                                                       (для фізичної особи: П.І.П., адресу, телефон, паспорт:ні дані) 

      Від ВИКОНАВЦЯ                                                                                  Від ЗАМОВНИКА  

     Директор ТзОВ “Телком”                                                                      ____________________________________________________ 

     _____________________________(підпис)                                           ____________________________________________(підпис) 

     Пентак І.М. 

       

 М.П. 


