
договIр ль1606_04
пt. Луцьк 16 червня 202| р.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ВОЛИНСЬКI ОПТИЧНI МЕРЕЖI" (надалt

- Оператор), що е юридичною особою, яка нaulежним чином зареестрована вiдповiдно до
законодавства УкраiЪи та вкJIючено до Реестру операторiв та провайдерiв телекомунiкацiй за номером
1453 ({ата реестрацiI повiдомлення в HKP3I 22.О6,2О2Ор.), в особi дирекгора МАЗIЙ IГОРЯ
ВIКТОРОВИLIА, який дiе на пiдставi Стаryту та е платником податку на прибуток на загальних
пiдставах, з одного боку,
та Фiзична особа-пiдприсмець Кулiш Сергiй Анатолiйович (надалi - Провайдер), яка належним
чином зареестрована вiдповiдно до законодавства УкраТни та вкJIючена до Реестру операторiв та
провайдерiв телекомунiкацiй за номером 4229 та е платником единого податку П групи у
вiдповiдностi до вимог чинного законодавства УкраТни з iншого боку,
при спiльному згадуваннi - Сторони, укJI€ши цей договiр J\b 1606-04 (надалi - Щоговiр) про наступне:

1. прЕдмЕт договору

l .1, Оператор надае Провайдеру телекомунiкацiйнi послуги передачi даних та досryпу до IHTepHeT

з використанням вiдповiдних стандартiв i технологiй звОязку (надалi - Послуги) вiдповiдно до
обраних Провайдером тарифiв таlабо тарифних планiв iз числа встановлених Оператором (надалi -
Тарифи), а Провайдер використовуе цi Послуги для здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй у
якостi провайдера згiдно з Законом УкраТни <<Про телекомунiкацii> та своечасно оплачуе Тх BapTicTb
вiдповiдно до цього Щоговору, Тарифiв, умов i порядку надання телекомунiкацiйних послуг
Оператора (надалi - Умови), iнших умов i правил, та нормативно-правових aKTiB, що регламентують
дiяльнiсть у сферi телекомунiкацiй.

Використовуючи Послуги, отриманi за цим .Щоговором, Провайдер за дорученням Оператора
самостiйно укпадае договори зi споживачами про надання Провайдером телекомунiкацiйних послуг
та здiйснюе розрахунки зi споrкивачами згiдно з умовами таких договорiв. Надання телекомунiкацiй
послуг Спохсивачам здiйснюеться Провайдором на телекомунiкацiйнiй мережi Оператора.
1.2, Умови е невiд'емною частиною цього.Щоговору.
1.3. Надання Послуг починаеться пiсля укпадання цього ,Щоговору, отримання Провайдером
необхiдних дозвiльних документiв, якщо отримання таких вимагаеться вiдповiдно до законодавства
УкраiЪи, та пiдключення погодя(ених Сторонами технiчних засобiв Провайдера до телекомунiкацiйноi
мережi Оператора (надалi - <мережu).

2. зоБов,язАнIIя cToPIH

2.|. Провайдер мас право:
2.1.1. Ля здiйснення дiяльностi у сферi телекомунiкацiй у якостi провайдера використовувати
Послуги, що надаються Оператором в межах його MeperKi вiдповiдно до ,Щоговору, Тарифiв та Умов
Оператора. Провайдер за дорученням Оператора самостiйно укладае договори зi споrкивачами про
надання Провайдером телекомунiкацiйних послуц встановлюе тарифи на цi послуги для споrкивачiв
та здiйснюе розрахунки зi споrкивачами згiдно з умовами таких договорiв з урахуванням того, що
Оператор надае Послуги з метою надання Провайдером зазначених послуг споживачам в зонi дiТ
мережi Оператора.
2,1 .2, Отримувати вiд Оператора iнформацiю про змiст, якiсть, BapTicTb та порядок надання Послуц
Тарифи, зони покриття його мережi у порядку, встановленому цим .Щоговором та Умовами
2.|,З, Тимчасово, на строк, що не перевищуе 12 (дваналцять) календарних мiсяцiв, припиняти
отримання Послуц що надаються Провайдером окремому споживачу, на пiдставi власноТ заяви такого
споживача або iншим встановленим чином. Плата за вiдновлення надання Послуг стягуеться
вiдповiдно ло Тарифiв.
2,L.4. Вiдмовитися вiд обраних ранiше Тарифiв таlабо обрати iншi Тарифи вiдповiдно до ,Щоговору,
Умов, Тарифiв - на пiдставi власноТ заяви або iншим встановленим чином.
2,|,5, Скорочувати перелiк або припиняти надання Послуг споживачам, якi порушують правила
надання i отримання телекомунiкацiйних послуц або на вiдключення кiнцевого обладнання
споживача, якщо воно не мас виданого в установленому законодавством порядку документа про
пiдтверркення вiдповiдностi вимогам нормативних документiв у сферi телекомунiкацiй, у порядку,
визначеному Ум овам и та/або чинним законодавством.



2.1.6, Здiйснювати вiдключення на пiдставi рiшення суду кiнцевого обладнання,
протиправних дiй або дiй, що загрожуютьвикористовуеться абонентом для вчинення

державноi безпеки.
2.|.7. Надавати послуги пiд знаком для ToBapiB та послуг 

- ВОЛИНСЪКI ОПТИtIНI
МЕРЕЖI, який налеrкить Оператору.
2.2. Оператор ма€ право:
2.2.1. Встановлювати та змiнювати Тарифи на Послуги для Провайдера;
2.2.2, Встановлювати таlабо змiнювати перелiк Послуц Умови, попередньо повiдомивши про це
Провайдера не пiзнiше, нiж за 10 (десять) кrлендарних днiв або в iнший строк, встановлений
законодавством.
2.2.З. Змiнювати зони покриття мереясi.
2.2.4. ЗмiЬювати аутентифiкацiТ данi Провайдера з технiчних причин, з попереднiм його
повiдомленням не менше нiж за 7 (ciM) каJIендарних днiв до змiни або в iнший строк, встановлений
законодавством.
2.2.5. Припиняти надання Послуг частково або повнiстю у випадках:
(а) несплати або несвоечасноТ оплати Провайдером Послуг вiдповiдно до обраних ним Тарифiв;
(б) порушення Провайдером пункту 2.З.l0 даного .Щоговору;
(в) використання Провайдером у iнший спосiб, HirK це передбачено .Щоговором, Тарифами таlабо
Умовами, cBoix технiчних засобiв або використання споживачами Провайдера ik кiнцевого
обладнання для надання Послуг TpeTiM особам.
Надання Послуг MorKe бути вiдновлено пiсля повного усунення Провайдером зазначених пiдстав для
тимчасового припинення надання Послуг.
2.2.6. Розiрвати (припинити) ,Щоговiр в односторонньому порядку, якщо Провайдер протягом 1

(одного) календарного мiсяця з дати припинення надання Послуг не усуне пiдстави для припинення
надання Послуг.
2.2.7. За винятком випадкiв, передбачених пп. 2.2,8.,2.2.9, даного Щоговору, - вiдмовити в
подzшьшому наданнi Послуг таlабо розiрвати (припинити) в односторонньому порядку цеЙ .Щоговiр
або будь-якиЙ з Його додаткiв, письмово попередивши про це Провайдера за 90 (дев'яносто)
календарних днiв до дати припинення.
2.2.8. У випадку порушення Провайдером будь-якого iз пунктiв пп. 2.З.10 даного .Щоговору
Оператор зzlлишае за собою право вiдмовити в подальшому наданнi Послуг таlабо розiрвати
(припинити) в односторонньому порядку цей ,Щоговiр або буль-який з його додаткiв, письмово
попередивши про це ПроваЙдера за 10 (десять) календарних днiв до дати припинення.
2.2.9, Вiдмовляти у наданнi Послуг у разi, якщо технiчнi засоби Провайдера чи кiнцеве обладнання
споя(ивача не вiдповiдас вимогам законодавства УкраiЪи.
2.3. Провайдер зобов'язуеться:
2.З.1, Виконувати умови ,Щоговору та дотримуватись Умов.
2.З.2. Свосчасно оплачувати Послуги Оператора вiдповiдно до Щоговору, Умов та Тарифiв,
незалежно вiд стану розрахункiв Провайдера зi споживачами.
2,З.З, Використовуючи Послуги, за дорученням Оператора самостiйно укJIадати договори з третiми
особам (споrкивачами) про надання телекомунiкацiйних послуц та здiйснювати розрахунки зi
Споживачами згiдно з законодавством УкраiЪи та не порушуючи вимог даного .Щоговору.
2.З.4. Провайдер мае право та зобов'язаний укладати зi споживачами викJIючно TaKi договори, якi
передбачають викпючно взаемнi грошовi зобов'язання мiж Провайдером та споживачем, та не
встановлюють будь-яких взаемних грошових та маЙнових зобов'язань мiж Оператором та
споживачами.
2.З.5. У випадку необхiдностi використовувати технiчнi засоби Провайдера, останнiй зобов'язуеться
викОристовувати TaKi засоби, на якi видано документи про пiдтвердя(ення вiдповiдностi та якi
вiдповiдають вимогам встановленим законодавством Украiни.
2.З.6, Надавати споживачам телекомунiкацiйнi послуги за встановленими показниками якостi.
2.З.7. Надавати споживачам вичерпну необхiдну, достовiрну, своечасну та доступну iнформацiю та
кОнсультацiЙну лопомогу, необхiдну для укJIадення договору, а також щодо телекомунiкацiйних
послуц якi вони отримують.
2,З.8. Вести достовiрний облiк телекомунiкацiйних послуц що надаються споrкивачевi.
2.З.9, Забезпечувати правильнiсть застосування тарифiв.
2.3.10. Не допускати дiй, що можуть створювати загрозу для безпеки експлуатацiТ
телекомунiкацiЙних мереж, пiдтримки цiлiсностi, захисту iнформацiйноТ безпеки телекомунiкацiйних

якщо воно
iHTepecaM



3. ЦША, ТАРИФИО ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ ЗА ПОСЛУГИ ТА IIРIДIМДНIUI
послуг

3.1. Вiдповiдно до даного.Щоговору Провайдер здiйснюе щомiсячний платiяt на пiдставi paxyHKiB
Оператора за обраними Провайдером Послугами, вiдповiдно до,Щолатку 1 до ,Щоговору.
3.2, Оператор надае Провайдеру рахунок на оплаry до 10 (десятого) числа мiсяця, наступного за
звiтним.
З.3. Оплата Провайдером Послуг здiйснюеться шляхом безготiвкового розрахунку на пiдставi
виставлених Оператором paxyHKiB.
3.4. Тимчасове припинення надання Послуг не звiльняе Провайдера вiд обов'язку оплати Послуг
вiдповiдно до цього rЩоговору, дiючих на момент оплати Тарифiв та Умов.
3.5. Сторони погоджуються, що для виставлення paxyHKiB за отриманi Провайдером Послуги
використовуються данi системи облiку ОперЬтора.
3.6. Що п'ятого числа кожного мiсяця, який слiдуе за звiтним, Оператор надае Провайдеру Акт
наданих послуг за звiтний мiсяць.
3.7. Провайдер зобов'язаний протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати отримання такого Акry наданих
послуг пiдписати його та повернути Оператору його екземпляр.

4. ВIДIОВIДАЛЬНIСТЬ ТА РОЗВ,ЯЗАНIUI СПОРIВ

4,1. У випадку заподiяння Провайдером збиткiв Оператору внаслiдок порушення умов Щоговору
таlабо законодавства УкраТни, Провайдер зобов'язаний компенсувати збитки Оператору протягом 7
(семи) календарних днiв з дати виставлення вiдповiдноi вимоги Оператором.
4.2. За невиконання (неналежне виконання) зобов'язань, встановлених цим Щоговором, Сторони
несуть вiдповiдальнiсть вiдповiдно до чинного законодавства Украihи та вимоц встановлених
домовленостями CTopiH.
4.З, За невиконання Провайдером зобов'язань, зазначених у п.3.1 даного .Щоговору, BiH сплачуе
Оператору пеню в розмiрi однiсТ облiковоТ ставки НБУ вiд суми затриманого платежу, за коясний день
затримки.
4.4. Сторони не несуть майновоТ вiдповiдальностi за невиконання чи ненчLпежне виконання
договiрних зобов'язань унаслiдок дiТ обставин непереборноi сили, вкJIючаючи, але не обмежуючись:
землетрус, повiнь, ураган, iншi стихiйнi лиха тощо, BoeHHi дiТ, страйки, викрадання чи пошкодя(ення
зловмисниками лiнiйних та станцiйних споруд лiнiй телекомунiкацiй, що використовуються
Оператором тощо, а також рiшення та дiТ органiв державноТ влади та мiсцевого самоврядування, що
перешкоджають виконанню Щоговору. Вказанi обставини пiдтверлlrryються у встановленому порядку
вiдповiдним уповноваженим державним органом.
4.5. Bci спiрнi питання, якi виникають MirK Сторонами при виконаннi, змiнi або розiрваннi
(припиненнi) .Щоговору, розв'язуються шляхом переговорiв та за взасмним погодкенням CTopiH, а у
разi недосягнення згоди - у судовому порядку вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
4.6.У випадку отримання Оператором претензiТ, скарги чи вимоги iншого роду вiд споживача (далi -
квимоги>), що не була врегульована Провайдером, Оператор зzшучае до вирiшення таких вимог
ПроваЙдера шляхом надсилання останньому письмового повiдомлення. Провайдер зобов'язаний
власними силами та за власний рахунок врегулювати вимоги та повiдомити Оператора про результат
розгJIяду.
4,'7, У випадку виникнення мiж Оператором та споживачем судового позову, Оператор зirлучае
Провайдера до участi в судовому процесi в якостi особи на cTopoHi Оператора.

5. IHшI умови договору

5.1. !оговiр набирае чинностi з моменту його пiдписання Сторонами та дiс до його припинення у
ВСТаНОВЛеНОМУ ПОРЯДКУ. ,,_.l,,:

5.2. У взаемовiдносинах мiж Оператором та Провайдером, що не врегульованi цим Щоговором
таlабо Умовами, але стосуються Його предмету, застосовуеться вiдповiдне законодавётво У(раihи.
5.3. Bci змiни, доповнення, додатки (додатковi угоди) до цього ,Щоговору е його невiд'емними
частинами i е дiйснi, якщо вони укладенi в письмовiй формi i пiдписанi повновa;кними
представниками CTopiH.
5.4. .Щоговiр не втрачас чинностi в разi змiни реквiзитiв (вiдомостей) CTopiH, ik установчих або



паспортних документiв, а також змiни власника, органiзацiйно-правовоi форми, адреси

мiсцезнаходження або проживання/перебування, найменування тощо.
Сторона, у якоi вiдбулися TaKi змiни, зобов'язана протягом 5 (пяти) робочих днiв з моменту настання

таких змiн повiдомити про це iншу Сторону офiцiйним листом.
5.5. Пiдписанням цього ,Щоговору Провайлер пiдтверджуе, що BiH: ознаЙомлениЙ i згОДНИЙ З

Умовами, порядкоМ застосуванНя обраних ним Тарифiв; отримав необхiдну, доступну, достовiрну та
свосчасну iнформацiю про Послуги, iх кiлькiсть, якiсть.
5.6. Буль-яке листування мiж Сторонами (повiдомлення, запити, надання iнформацii тощо) в ходi та з

питань виконання, змiни чи припинення дiт цього.щоговору, здiйснюсться за пiдписом уповновarкених
на це представникiв cTopiH. Таке листування здiйснюеться шляхом направлення цiнних та/або

рекомендованих листiв з описом вкJIадення або кур'ерською поштою (oKpiM цього, можуть

дублюватися електронною поштою або факсом на вказанi в ,Щоговорi адреси), якщо iнше не

передбачене цим Щоговором.
5.7. Обмiн iнформацiею CTopiH здiйснюеться за поштовими адресами, вкzваними у cTaTTi 6,Щоговору.

5.8. СторонИ зобов'язуютьсЯ при укладеннi, виконаннi та пiсля припинення цього ,Щоговору

дотримуватися вимог законодавчих та iнших нормативно-правових aKTiB УкраТни у сферi ЗахиСry

персональних даних, в т.ч. щодо ix отримання, обробки, зберiгання, якщо iнше не врегульоване

письмовою домовленiстю CTopiH.
5.9. Сторони усвiдомлюють, що в рамках виконання зобов'язань за цим ,Щоговором вони можуть
обмiнюватись документами або iншими даними, якi мiстять вiдомостi, що належать до персОнaШьНИХ

даних фiзичних осiб (пiдписанти, вiдповiдальнi/контактнi особи тощо). При цьому уповноваrкенi
представники CTopiH (пiдписанти), укладаючи цей ,Щоговiр, по вiдношенню до персональних даНИХ
зобов'язуються гарантувати отримання згоди на обробку вказаних даних вiд суб'сктiв персональних

даних; гарантувати повiдомлення суб'ектiв персональних даних про ik вкJIючення до вiдповiдних баЗ

та повiдомлення тfrких осiб про ikHi права, визначенi законодавством; надавати свою згоду, шляхом
пiдписання цього jJоговору, на обробку власних персональних даних та вва:катися повiдомленим пРО

вкJIючення його пёрсон€ulьних даних до вiдповiдноТ бази даних iншоТ Сторони та повiдомленим ПРо

права, визначенi законодавством.
5.10. Буль-якi персоНальнi данi, що передаютьсЯ чи можутЬ передаватись за цим,Щоговором,
становитимуть конфiденцiйну iнформацiю, що не пiдлягас розголошенню/передачi у буль-якомУ

виглядi, oKpiM випадкiв, прямо передбачених законодавством УкраТни. Про Bci ВИПаДкИ

розголошення/передачi персонмьних даних за цим ,щоговором Сторони негайно iнформують одна

одну у письмовому виглядi.

6. поштовI, плАтIжнI, IншI
оПЕРАТоР:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕIIОЮ
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ "ВОЛИНСЬКI

ОПТИЧНI МЕРЕЖI"

Мiсцезнаходясення (юридична адреса): 43 000,
Волинська обл., MicTo Луцьк, ВУЛИЦЯ
КОВЕЛЬСЬКА, будинок 22, КАБIНЕТ 17 адреса
для листування: 43000, Волинська обл., MicTo
Луцьк, ВУЛИЦЯ КОВЕЛЬСЬКА, будинок 22,
кАБIнЕт 17_ \

Тел. +380505404952
електронна адреса: info@vorn.lutsk.ua
Банкiвськi реквiзити:
Код отримувача 3 8740765
UA79 30з440 1639

гру Ат кБНазва
"привА

РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH
провАЙдЕр:

Фiзична особа-пiдпри€мець
Кулiш Сергiй Анатолiйович

Мiсцезнаходження (юридична iЫ'пЁштова
алреса): 45605, Волинська обд., ЛуцьщФ район,
село Боратин, вулиця Щентр'альна, будинок 84
адреса для лисryвзtlцяi45605, Волинська обл;,_
Лучький район, село Боратин, вулиця ,

I_(ентральна, будинок 84
Тел. +3806Зз222208
ЪЪнкiвсь*iреквiзити',,
Код отримувача 3039909818'' I

UA5 63 03 440000002600 605 5 5з 6420
Назва банку ВОЛИНСЬКЕ ГРУ АТ КБ
"привАтБАнк"

а/Фо_пкулIшс.А./Щи


