
Додаток до Публічного Договору № 02 

про надання програмних та 

телекомунікаційних послуг 

від 01 березня 2019р. 

 
 

Додаток № 4 

до Публічного Договору № 02 про надання програмних 

та телекумунікаційних послуг від 01 березня 2019 р. 

 

м. Луцьк   20 р. 
 

 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю “ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ” (надалі - 

“Провайдер програмної послуги”), яке являється Провайдером програмної послуги на підставі 

Ліцензії Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Серії НР № 1225-п (діючої 

до 08.12.2023 року), в особі т.в.о. директора Грипи Любові Петрівни, яка діє згідно з Статутом 

Товариства, з однієї сторони, та Суб'єкт підприємницької діяльності (фізична особа) Фізична 

особа-підприємець Яблонський Олександр Євгенович (надалі - “Провайдер 

телекомунікацій”), що здійснює свою діяльність на підставі Виписки з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (виданої 29 січня 

2019 року), зареєстрований в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, та на підставі 

Договору № 02 про надання телекомунікаційних послуг від 15 лютого 2019 року з власником 

мереж ПрАТ «КОРПОРАЦІЯ «АВЕРС», з другої сторони, та будь-яка фізична особа або суб'єкт 

господарювання, які знаходяться на території поширення телекомунікаційної мережі, які 

підключаються до програмних та телекомунікаційних послуг (надалі Послуги), надалі - “Абонент”, 

з третьої сторони, разом при спільному згадуванні - “Сторони”, уклали даний Додаток до Публічного 

договору № 02 про надання програмних та телекомунікаційних послуг (в редакції від 15 лютого 2019 

р.), надалі - “Додаток”, про наступне: 

Порядок розрахунків 

за програмні та телекомунікаційні послуги 

1. Абоненська плата за програмні та телекомунікаційні послуги здійснюється у 

національній валюті України в сумі, встановленій діючими на момент оплати тарифами на вказані 

Послуги. 

2. Абоненська плата вноситься на умові передоплати на любий з розрахункових рахунків 

Провайдерів або оплата Послуг on-line через особистий кабінет на сайті www.itlutsk.com.ua 

Розрахунковий період – не менше одного місяця. Термін внесення місячної абонплати – до 25-го 

числа поточного календарного місяця за наступний календарний місяць. 

3. Абонент може передплатити Послуги за будь-який період часу. Така передоплата буде 

зараховуватись в оплату послуг по мірі надання послуг відповідно до тарифів, діючих на момент 

зарахування. 

http://www.itlutsk.com.ua/


4. При надходженні від Абонента коштів за наданні у попередніх місяцях Послуги 

погашення сум заборгованості здійснюється у наступному порядку: заборгованість за Послуги 

минулих розрахункових періодів, заборгованість останнього розрахункового періоду. 

5. Закінчення оплаченого періоду не припиняє обов'язків Сторін по Договору до моменту 

його остаточного розірвання. 

6. Для Абонентів які замовили і оплачують Програмну послугу, Послугу доступу до 

Пакетів телепрограм та/або Послугу доступу до мережі Інтернет зарахування коштів на Особові 

рахунки Абонентів здійснюється наступним чином: спочатку зараховуються кошти за Послугу 

доступу до Пакетів телепрограм, після цього – за Програмну послугу, а потім при наявності всієї 

суми коштів для активації Інтернету – за Послугу доступу до мережі Інтернет. 

 

 

 

 

 

 

Провайдер програмної послуги 

 

ТзОВ «Інтернет Технологія» 

юр.адр.: 43026, м. Луцьк, пр. Соборності, 26 

пошт. адр.: 43026, м. Луцьк, вул. Конякіна, 19а 

р/р 26004391575 в АТ «Райффайзен 

Банк Аваль» 

МФО 380805 

ЄДРПОУ 38474338 

ІПН 384743303188 

Платник податку на прибуток – загальних підставах 

тел./факс (0332) 28 00 00 

i nternettehnologiya@gmail.com 

 

Т.в.о. директора  Л.П. Грипа 

Провайдер телекомунікацій 

 

ФОП Яблонський 

Олександр Євгенович 

адр.: 43000, м. Луцьк, вул. Січова, 

буд. 1, кв.28 

р/р 26001055537468 в ВГРУ АТ КБ 

«ПРИВАТБАНК» 

МФО 303440 

ІПН 2628013094 

веб-сайт: www. itlutsk.com.ua 

тел.: 15-62, (0332) 29-01-54 ,094-908-11-54 

 
 

ФОП  _ О.Є. Яблонський 

mailto:nternettehnologiya@gmail.com
http://www/

