ДОГОВІР № ________________
про надання постійного доступу до мережі ITL.UA
м. Харків

"_____" __________________р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-технологічна лабораторія», іменоване надалі «Виконавець» («Оператор»), включений
до реєстру операторів згідно з рішенням НКРЗІ №422 від 27.10.2006р., в особі директора Касаткіна Олександра Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з одного
боку, і
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Найменування юридичної особи, П.І.Б. - для фізичної особи)

іменоване (-а, -ий) надалі «Замовник» («Користувач»), в особі ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________,
(П.І.Б. керівника)

діючого на підставі _________________________________________________________________________________________________________,
(назва документа - Статут, довіреність (номер, ким і коли видана)

розташоване за адресою: ___________________________________________________________________________________________________________,
банківські реквізити: п /р № _________________________________________________________________________________________________________,
в _________________________________________________________________________________________________________________________________,
МФО _________________________________________________, ЄДРПОУ _____________________________________________________________________,
ІПН __________________________________________________, свідоцтво платника ПДВ № ___________________________________________,
для

фізичних

осіб:

ідентифікаційний

номер

і

місце

реєстрації

(проживання)

__________________________________________________________________________________________________________________________________,
з іншого боку, уклали цей Договір відповідно до вимог Закону України «Про телекомунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг,
затверджених Постановою КМУ №295 від 11.04.2012р. (Правила), Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та
інформатизації, «Основними вимогами до договору про надання телекомунікаційних послуг», затвердженими Рішенням НКРЗІ №624 від 29.11.2012р., Правил
здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльності з надання послуг доступу до Інтернет), затвердженим Рішенням НКРЗІ №803 від 10.12.2013 року,
про таке:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання з надання
послуг цілодобового доступу до мережі ITL.UA, далі за текстом «Послуги»,
відповідно до переліку та умов, визначених «Прейскурантом на послуги
доступу до мережі ITL.UA і додаткові послуги» (Додаток №1), далі за текстом
«Прейскурант», і заявкою Замовника
згідно кодів послуг Прейскуранта
1.2 Виконавець надає додаткові послуги згідно з чинним Прейскурантом
Виконавця.
1.3 Адреса надання послуг
_________________________________________________________________.
1.4 Показники рівня якості послуг і основні технічні характеристики послуг
вказуються в Прейскуранті (Додаток №1) і відповідають вимогам,
встановленим нормативно-правовими актами, в тому числі, але не
обмежуючись, Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації №803 від 28.12. 2012 року.
1.5 Організаційні та технічні умови надання послуг визначаються в
Прейскуранті (Додаток №1).
1.6 «Порядок надання послуг» та «Норми користування мережею» розміщені
на сайті Виконавця (www.itl.ua) і є обов'язковими для виконання Замовником.
Підписанням цього Договору, Замовник підтверджує ознайомлення з даними
«Нормами користування мережею» і «Порядком надання послуг».
2 ЗАМОВЛЕННЯ ТА ОБЛІК ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
2.1 Надання послуг проводиться Виконавцем відповідно до Порядку надання
послуг, на підставі умов цього Договору та його невід'ємних частин. Замовник
має право замовити або змінити обсяг одержуваних телекомунікаційних
послуг шляхом направлення Виконавцю відповідної заявки із зазначенням
найменування послуги, бажаних параметрів, обсягів та строків її надання.
2.2 Виконавець зобов'язаний розглянути заявку про замовлення або зміну
обсягу телекомунікаційних послуг протягом 10 (десяти) робочих днів з
моменту її отримання від Замовника. При наявності технічної можливості
надання необхідного виду телекомунікаційних послуг, Виконавець направляє
Замовнику для підписання додаткову угоду, в якій обумовлюються всі істотні
умови і порядок надання нового виду послуг.
2.3 У разі зміни обсягу наданих послуг з ініціативи Виконавця, Виконавець
направляє Замовнику відповідну додаткову угоду із зазначенням нового
переліку послуг та умов їх надання.
2.4 Умови Договору щодо виду та обсягу телекомуніаційних послуг
вважаються зміненими з моменту підписання сторонами додаткової угоди.
3 ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1 Вартість робіт (послуг) за цим Договором визначається відповідно до
чинного Прейскуранту Виконавця, який є невід'ємною частиною цього
Договору.
3.2 Фактом початку надання послуги є підписання двостороннього акта про
початок надання послуг (Додаток № 2).
3.3 За розрахунковий період приймається календарний місяць.

__________________/ЗАМОВНИК/

3.4 Платежі за Договором здійснюються на підставі рахунку Виконавця в
безготівковій формі в порядку передплати. Терміном оплати є 10-е число
місяця, в якому надається послуга.
3.5 Оплата додаткових послуг проводиться згідно з чинним Прейскурантом
Виконавця.
3.6 У разі дострокового розірвання договору, сторони проводять звірку
взаємних розрахунків. За наявності заборгованості у Замовника за надані
послуги, він повинен погасити її протягом 3 (трьох) банківських днів з
моменту підписання сторонами акту звірки взаємних розрахунків або
виставлення Виконавцем відповідного рахунку. У разі наявності надмірно
сплачених Замовником сум на дату розірвання договору, Виконавець
зобов'язаний повернути їх протягом 3 (трьох) банківських днів з дати
підписання сторонами акту звірки взаємних розрахунків за реквізитами,
вказаними Замовником у заяві.
3.7 Виконавець залишає за собою право перегляду та зміни Прейскуранта.
3.8 Прейскурант на послуги Виконавця публікується і оновлюється на WWW
сервері Виконавця (www.itl.ua).
3.9 У разі зміни цін на послуги, Виконавець зобов'язаний повідомити
Замовника по електронній пошті або по факсу не менш, ніж за 10 днів до
моменту набрання чинності зміни цін на послуги.
3.10 При незгоді Замовника зі зміною вартості послуг, він зобов'язаний у
письмовій формі повідомити про це Виконавця протягом 7 днів з моменту
отримання вищевказаного повідомлення. У цьому випадку Договір вважається
розірваним сторонами з дати отримання Виконавцем відповідного
повідомлення. Остаточний розрахунок між сторонами проводиться в порядку,
передбаченому п.5.6. цього Договору.
3.11 Неотримання Виконавцем повідомлення Замовника, зазначеного в п.
3.10, на момент набрання чинності зміни вартості послуг, вважається згодою
Замовника з новим Прейскурантом.
4 ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
4.1 Замовник зобов'язується:
4.1.1 Виконувати обов'язки, передбачені ст. 33 Закону України «Про
телекомунікації».
4.1.2 Повністю і своєчасно проводити оплату послуг Виконавця за цим
Договором.
4.1.3 Не використовувати послуги Виконавця для передачі через мережу
будь-якої інформації, що суперечить чинному законодавству України та/або
міжнародному законодавству.
4.1.4 Не публікувати та не передавати будь-яку інформацію або програмне
забезпечення, яке містить у собі "комп'ютерні віруси" і здатне порушити
роботу комп'ютерів та іншого обладнання мережі.
4.1.5 Не здійснювати спроби несанкціонованого доступу до обладнання
Виконавця та до інших систем, доступних через Інтернет.
4.1.6 Повідомляти Виконавця про зміну будь-яких даних, зазначених у
преамбулі до цього Договору, протягом 7 днів з моменту виникнення таких
змін. У разі невиконання Замовником даного зобов'язання, всі повідомлення
вважаються надісланими належним чином, якщо вони направлені Виконавцем
за адресою, вказаною Замовником в цьому Договорі.
__________________/ВИКОНАВЕЦЬ/

4.1.7 Відшкодувати збитки, заподіяні Виконавцеві неналежним виконанням
з об о в ' я з а н ь з а ц и м Д о г ов оро м , а т а к ож у ра з і п ош к од ж е н н я
телекомунікаційних мереж або обладнання Виконавця.
4.1.8 Не допускати використання на комерційній основі кінцевого
обладнання та абонентської лінії для надання телекомунікаційних послуг
третім особам.
4.1.9 Утримувати в справному стані кінцеве обладнання та лінії зв'язку в
межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної
ділянки.
4.1.10 Повідомляти за запитом Виконавця марку і модель кінцевого
обладнання, яке використовується для отримання послуг за цим Договором.
4.1.11 Самостійно забезпечувати захист інформації у власній організаційнотехнічній системі, який включає, але не обмежується проведенням заходів,
спрямованих на запобігання несанкціонованим діям щодо інформації в системі
(встановлення противірусного ПО, шифрування тощо).
4.2 Замовник має право:
4.2.1 Користуватися всіма правами, наданими ст. 32 Закону України «Про
телекомунікації» та Правилами надання та отримання телекомунікаційних
послуг;
4.2.2 Звертатися до Виконавця для отримання інформації, пов'язаної з
послугами, які надаються Виконавцем, або іншою інформації, передбаченої
чинним законодавством України.
4.2.3 Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку,
повідомивши про це Виконавця в письмовій формі не пізніше ніж за 7 днів до
дати розірвання.
4.2.4 Не оплачувати послуги за весь період пошкодження (аварії)
телекомунікаційної мережі, що призвело до припинення надання послуг, у разі
порушення Виконавцем контрольних термінів усунення пошкоджень (аварії),
встановлених ст.40 Закону України «Про телекомунікації», крім випадків
пошкоджень, що виникли з вини Замовника.
4.2.5 Своєчасно отримувати заявлені послуги та відомості про отримані
телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому чинним законодавством.
4.2.6 Безкоштовно отримувати від Виконавця рахунку на оплату наданих
телекомунікаційних послуг.
4.2.7 Обмежувати доступ та перелік одержуваних телекомунікаційних послуг
шляхом направлення Виконавцю відповідної заявки.
4.2.8 Використовувати власні сертифіковані засоби обліку обсягу наданих
послуг з письмового дозволу Виконавця.
4.2.9 Отримати від Виконавця повернення надмірно сплачених грошових сум
за неотримані телекомунікаційні послуги протягом 10 банківських днів з
моменту підписання сторонами акту звірки взаємних розрахунків.
4.2.10 Оскаржити неправомірні дії Виконавця відповідно до законодавства.
4.2.11 Відшкодувати завдану шкоду;
4.2.12 Відмовитися від послуг у порядку, передбаченому законом та
договором.
4.3 Замовник не має права:
4.3.1 Використовувати мережеві ідентифікатори інших осіб.
4.3.2 Фальсифікувати мережеві ідентифікатори.
4.3.3 Використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори.
4.3.4 Замовляти і пропонувати розсилання спаму.
4.3.5 Розсилати спам.
4.3.6 Здійснювати або сприяти в здійсненні будь-яких дій, які
перешкоджають роботі інших користувачів послуг доступу в Інтернет або
нормальному функціонуванню обладнання Виконавця.
4.3.7 Брати участь у яких-небудь діях, які можуть стати причиною
припинення та/або порушення функціонування якогось елемента Інтернет.
4.3.8 Порушувати правила користування, встановлені власником окремого
елемента Інтернет.
4.3.9 Порушувати права інтелектуальної власності.
4.4 Виконавець зобов'язується:
4.4.1 Виконувати обов'язки, передбачені ст. 39 Закону України «Про
телекомунікації» та Правилами надання та отримання телекомунікаційних
послуг.
4.4.2 Забезпечити Замовнику доступ в мережу Інтернет відповідно до п. 1.1
цього Договору та встановленим показниками якості.
4.4.3 Здійснювати ремонт пошкоджень, що виникли на лініях зв'язку за
межами, зазначеними в п.4.1.9. у встановлені законодавством терміни.
4.4.4 Повідомляти по телефону Замовника про виникнення пошкоджень,
строки усунення пошкоджень, а також про час проведення планових
ремонтних і профілактичних заходів.
4.4.5 Не менш ніж за три місяці повідомити Замовника про припинення
діяльності на ринку телекомунікацій.
4.4.6 Інформувати Замовника за його запитом про перелік сертифікованого
обладнання, рекомендованого для використання в рамках послуг наданих за
цим Договором.
4.4.7 Забезпечити правильність застосування тарифів та своєчасне
інформування Замовника про їх зміну.
4.4.8 Дотримуватися конфіденційності щодо інформації про Замовника і
послуг, наданих у рамках цього Договору, за винятком випадків, встановлених
чинним законодавством України.
4.4.9 Направляти своїх співробітників за викликом Замовника для усунення
пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших
робіт. Співробітники Виконавця повинні пред'явити Замовнику посвідчення з
фотографією та печаткою Виконавця.
__________________/ЗАМОВНИК/

4.4.10 Повідомляти про всі зміни своїх реквізитів або даних, зазначених у
цьому договорі, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті
www.itl.ua.
4.5 Виконавець має право:
4.5.1 Встановлювати тарифи на телекомунікаційні послуги, які надаються їм
за цим Договором, за винятком послуг, тарифи на які регулюються державою.
4.5.2 Припиняти діяльність з надання телекомунікаційних послуг в
установленому законодавством порядку.
4.5.3 Не підключати до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання, у разі
відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам
нормативних документів у сфері телекомунікацій.
4.5.4 Відключати кінцеве обладнання Замовника:
4.5.4.1
за відсутності виданого в установленому законодавством порядку
документа про підтвердження його відповідності вимогам нормативних актів у
сфері телекомунікацій;
4.5.4.2
на підставі рішення суду (іншого акта уповноваженого
де ржав н ог о аб о п рав оохорон н ог о органу) як щ о ц е об лад н ан н я
використовується Замовником для вчинення протиправних дій або дій, що
загрожують інтересам державної безпеки;
4.5.4.3
в інших випадках, передбачених законодавством України.
4.5.5 У разі порушень Замовником умов п.4.1. та 4.3. Договору або умов
оплати, Виконавець має право тимчасово припинити надання послуг або
знизити технічні характеристики послуг або скоротити перелік наданих послуг
до моменту усунення таких порушень. У цьому випадку Замовник не
звільняється від внесення щомісячної плати, передбаченої п.3.1. цього
Договору. Призупинення надання послуг при невиконанні зобов'язань по
оплаті послуг, проводиться автоматично, якщо Замовник не здійснив оплату
протягом 10 днів з дати граничного строку платежу, передбаченого п. 3.4.
цього договору.
4.6 Загальні обов'язки:
4.6.1 Забезпечити збереження, необхідні умови утримання та експлуатації
обладнання, переданого Сторонами одна одній для досягнення мети Договору.
5 ПОРЯДОК ЗУПИНЕННЯ І ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ
НАДАННЯ ПОСЛУГ
5.1 Надання послуг за цим Договором може бути припинено Виконавцем у
випадках:
Прострочення виконання зобов'язань по оплаті послуг Виконавця
до моменту зарахування суми відповідного платежу на поточний рахунок
Виконавця.
За заявою Замовника;
Порушення Замовником правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг і умов цього Договору до їх усунення;
Внаслідок аварії чи технічних несправностей на весь термін
проведення ремонтних робіт. У разі несвоєчасного усунення пошкоджень,
Виконавець несе відповідальність, передбачену, п.6 ч.1 ст.40 Закону України
«Про телекомунікації»;
Профілактичного обслуговування обладнання Виконавця,
попередньо повідомивши про це Замовника за 24 години до початку робіт.
Сумарний час профілактичного обслуговування не повинен перевищувати 14
годин на місяць;
В інших випадках, передбачених законодавством, «Порядком
надання послуг" і "Норм користування мережею».
5.2 Надання послуг за цим Договором може бути зупинено Виконавцем у
випадках:
Якщо Замовник не усунув допущені порушення «Порядку
надання послуг» та «Норм користування мережею»;
В інших випадках, передбачених законодавством України.
Про зупинення послуг Замовнику надсилається повідомлення. Відключення
проводиться через 24 години після направлення повідомлення. У випадках,
коли цього потребують інтереси державної безпеки або Виконавця, у тому
числі порушення Замовником п.4.1. та 4.3. цього Договору, зупинення
(припинення) надання послуг може бути вироблено до направлення
повідомлення.
5.3 Договір може бути розірваний будь-якою із Сторін до закінчення терміну
його дії. При цьому Сторона, з ініціативи якої відбувається розірвання
Договору, повинна повідомити іншу Сторону не менше ніж за 7 (cім) днів до
дати розірвання.
5.4 У випадку, якщо за умовами цього Договору, Замовник отримав від
Виконавця якесь устаткування, то Замовник зобов'язаний повернути його
протягом 5 робочих днів з дати припинення дії цього Договору (закінчення
терміну дії або дострокового розірвання). Якщо устаткування не повернуто
Виконавцю у вказаний термін, то Виконавець має право нарахувати
Замовнику штраф у розмірі 10% від вартості даного обладнання за кожний
день прострочення, а Замовник зобов'язується оплатити нарахований штраф.
Якщо прострочення повернення обладнання становить понад 10 днів, то
Замовник зобов'язується відшкодувати повну вартість неповерненого
обладнання. Оплата штрафних санкцій не звільняє Замовника від виконання
зобов'язань по поверненню обладнання.
5.5 У випадку, якщо Замовник не забрав передане Виконавцю обладнання з
місця розміщення після закінчення 1-го місяця з дати припинення дії цього
Договору, Виконавець має право передати це обладнання на відповідальне
платне зберігання третім особам за рахунок Замовника.
5.6 Якщо Замовник не проводить оплату заборгованості за цим Договором
протягом двох місяців поспіль, Виконавець має право розірвати цей Договір в
__________________/ВИКОНАВЕЦЬ/

односторонньому порядку шляхом направлення Замовнику письмового Претензії направляються за адресами, вказаними сторонами в розділі 13 цього
повідомлення. Договір вважається розірваним через три робочі дні з дати Договору.
направлення Виконавцем такого повідомлення.
8.2 У разі неврегулювання спірного питання в переговорному порядку, спір
6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
підлягає передачі на розгляд до суду відповідно до правил підвідомчості і
6.1 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором підсудності, передбачених процесуальними нормами законодавства України із
Сторони несуть майнову відповідальність відповідно до чинного застосуванням норм матеріального права України.
законодавства України.
8.3 Замовник має право звернутися в Національну комісію, що здійснює
6.2 При недотриманні Замовником зобов'язань, передбачених п.п. 4.1.1 - державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації адреса: м Київ, вул.
4.1.5, 4.1.8 та 4.3 цього Договору, Виконавець має право негайно розірвати Хрещатик, 22.
Договір, зажадавши відшкодування завданих збитків.
9 ОСОБЛИВІ УМОВИ
6.3 Виконавець не несе відповідальності:
9.1 Якщо реальна робота Замовника почалася до укладення Договору на
6.3.1 за якість, зміст і відповідність чинному законодавству інформації, підставі письмової заявки (переддоговірні зобов'язання), весь обсяг раніше
прийнятої або переданої Замовником;
переданої інформації та робіт входить у вартість оплачуваних за Договором
6.3.2 за переривання повідомлення у зв'язку з пошкодженням лінії зв'язку послуг.
поза комунікаційного вузла Виконавця;
9.2 Всі питання взаємовідносин сторін, не передбачені цим Договором,
6.3.3 за використання Замовником платних послуг третіх осіб, до яких він регулюються сторонами відповідно до вимог Закону України «Про
отримав доступ за допомогою послуг Виконавця.
телекомунікації», Правилами надання та отримання телекомунікаційних
6.4 За порушення термінів оплати рахунків, передбачених п. 3.5 цього послуг, Рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання
Договору, Виконавець має право нарахувати Замовнику пеню у розмірі у сфері зв'язку та інформатизації та іншими нормативними актами України,
облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за весь період обов'язковими для застосування на її території і які стосуються правовідносин
прострочення, а Замовник зобов'язаний оплатити нараховану пеню.
сторін за договором.
6.5 Відповідальність і ризики за використання інформаційних ресурсів 9.3 Надання телекомунікаційних послуг в умовах надзвичайних ситуацій
Інтернет несе Замовник. Виконавець не дає жодних гарантій щодо товарів, буде проводитися відповідно до положень чинних нормативно-правових актів
інформації та послуг, які поставляються чи надаються за допомогою Інтернет. України у сфері телекомунікацій.
Виконавець не несе відповідальності за будь-які втрати чи шкоду, які прямо чи 9.4 Виконавець визначає, що він має статус платника податку на прибуток на
опосередковано заподіяні Замовнику або третім особам внаслідок загальних умовах.
використання інформаційних ресурсів Інтернет чи неможливості їх 9.5 Сторони можуть передавати одна одній обладнання для досягнення мети
використання. За навмисне або ненавмисне втручання в роботу мережі цього Договору. Передача обладнання оформлюється актом прийому-передачі,
ITL.UA, що призвело до дестабілізації процесів, які прямо або побічно в якому вказується найменування обладнання та його вартість. Устаткування,
впливають на якість надаваних послуг іншим Користувачам мережі ITL.UA, передане Сторонами одна одній, залишається власністю Сторони, що передала
та/або знищенню інформацію інших користувачів, Замовник відшкодовує його і знаходиться на її балансі.
збитки в повному обсязі заподіяної матеріальної шкоди. Це правило діє 9.6 Всі додатки до Договору є невід'ємною частиною Договору. Підписанням
незалежно від того, було це здійснено співробітником Замовника або кимось цього договору Замовник підтверджує свою поінформованість про вимоги
іншим з використанням технічних засобів Замовника.
Порядку надання послуг Виконавця, розміщених на сайті www.itl.ua.
6.6 Замовник несе відповідальність за зміст інформації, переданої їм або 9.7 Договір складений при повному розумінні Сторонами предмета Договору.
іншою особою під його мережевими реквізитами по мережі ITL.UA, за її Всі попередні переговори, листування і домовленості по предмету Договору
достовірність, чистоту від претензій третіх осіб та правомірність її поширення. недійсні з моменту набуття чинності Договором. Протягом усього терміну дії
6.7 Замовник, використовуючи Послуги, самостійно відповідає за шкоду, Договору, зобов'язання Виконавця вважаються виконаними в повному обсязі і
заподіяну його діяннями (особисто або іншою особою під його мережевими належним чином, якщо від Замовника не надходило письмових претензій на
реквізитами) особі або майну громадян, юридичних осіб, держави або етичним адресу Виконавця протягом 5 календарних днів з дати закінчення
принципам суспільства.
розрахункового періоду.
6.8 Виконавець не несе відповідальності перед Замовником за затримки і
10 ФОРС МАЖОР
перебої в роботі, що відбуваються прямо або побічно з причини, яка 10.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань за
знаходиться поза сферою контролю з боку Виконавця. Виконавець не несе цим Договором у разі настання обставин непереборної сили (війни або інших
відповідальності за якість ліній зв'язку, наданих Замовником або третіми видів збройних конфліктів, пожежі, повені, землетрусу, епідемії, страйку, актів
особами для досягнення мети Договор у , захист інформації і комп’ютерних та/або дій державних органів, та інші обставини, що знаходяться поза рамками
систем Замовника.
контролю сторін, якщо ці обставини безпосередньо впливають на виконання
6.9 Відповідальність сторін, не передбачена даним розділом, регулюється даного Договору). У цьому випадку встановлені терміни виконання
нормами Закону України «Про телекомунікації» та Правилами.
зобов'язань, зазначених у Договорі, переносяться на термін, протягом якого
7 ПОВІДОМЛЕННЯ І СПОВІЩЕННЯ
діють форс-мажорні обставини. Сторона, для якої виникли форс-мажорні
7.1 Всі повідомлення, що направляються відповідно до цього Договору, обставини, має повідомити іншу сторону протягом 5 (п'яти) календарних днів
вважатимуться поданими належним чином, якщо вони надіслані поштою, з моменту початку дії цих обставин.
електронною поштою, факсом або доставлені особисто на адресу сторін,
11 ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
зазначену у цьому договорі.
11.1 Початком строку дії цього Договору є дата його підписання сторонами.
7.2 Датою оповіщення або повідомлення вважається дата відправлення по Договір діє до 31 грудня поточного року, а в частині зобов'язань по
факсу (електронною поштою) або дата особистого вручення повідомлення поверненню отриманого Замовником устаткування та розрахунків за надані
(повідомлення) стороні або дата, зазначена на поштовому повідомленні про послуги - до повного їх виконання. При відсутності письмового повідомлення
доставку.
про розірвання Договору однієї зі сторін, Договір автоматично пролонгується
7.3 Заяви про технічні несправності направляються Замовником Виконавцю в на наступний рік на тих же умовах.
письмовій формі.
12 СПИСОК ДОДАТКІВ
8 ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
12.1 Додаток N 1 - Прейскурант на послуги доступу до мережі ITL.UA і
8.1 Усі спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів. Спрямовані додаткові послуги.
однієї зі сторін цього Договору претензії (скарги, заяви) повинні бути 12.2 Додаток N 2 - Акт про початок надання послуг.
розглянуті іншою стороною протягом одного місяця з направленням відповіді.
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ЗАМОВНИК:
ВИКОНАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційнотехнологічна лабораторія»
61145, м. Харків, вул. Космічна, 26
п/р 26008221494300 в АКІБ "УкрСиббанк"
МФО 351005, код ЄДРПОУ 14082852
п/р
Телефон: (057) 7630001;
в
Факс: (057) 7630004
МФО
код ЄДРПОУ
E-maіl: іnfo@іtl.ua
Телефон:
Офіційний сайт: http: //www.іtl.ua
Факс:
E-mail:
_____________________________ /________________/

__________________/ЗАМОВНИК/

М.П ._____________________________ / Касаткін О.Ю. /

__________________/ВИКОНАВЕЦЬ/

Додаток №2 до Договору № ______________ від «______»_____________ ____ р.

Акт про початок надання послуг
до Договору № ______________ від «______»_____________ ____ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційно-технологічна лабораторія», іменоване надалі «Виконавець» («Оператор»), в особі директора Касаткіна Олександра Юрійовича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, і
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(Найменування юридичної особи, П.І.Б. - для фізичної особи)

іменоване (-а, -ий) надалі «Замовник» («Користувач»), в особі _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________,
(П.І.Б. керівника)

діючого на підставі __________________________________________________________________________________________________________,
(назва документа - Статут, довіреність (номер, ким і коли видана)

склали цей акт про таке:
1.
Роботи з підключення обладнання Замовника до мережі Інтернет Виконавцем виконані в повному обсязі, якісно і у встановлений термін.
Замовник до Виконавця претензій не має.
2.
Виконавець розпочав надання послуг постійного доступу до мережі ITL.UA відповідно до чинного Договором.
3.
Надання послуг розпочато з "______" ________________ _______ року.
4.
IP-адреси Замовника
______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Виконавець не несе відповідальність за порушення в роботі програмного забезпечення і устаткування Замовника, пов'язані з діями Замовника.
Акт складено у двох примірниках, по одному для кожної зі сторін, і є невід'ємною частиною Договору.
Роботи з підключення виконав представник Виконавця _______________________________________________
(підпис представника Виконавця)
Підписи сторін
ЗАМОВНИК:

ВИКОНАВЕЦЬ:

_____________________________ /________________/

_____________________________/Касаткін О.Ю./
М.П.

__________________/ЗАМОВНИК/

__________________/ВИКОНАВЕЦЬ/

