
ДОГОВІР № _________ 

ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ З ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ 

 

м. Луцьк ____________________ 201_р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ", надалі іменоване Виконавець в особі виконавчого директора 

Величка О.О., що діє на підставі Статуту, та до договору з оператором телекомунікацій про надання 

телекомунікаційних послуг №б/н від 01.01.2017р., (діє безстроково),  - Приватним акціонерним 

товариством "Корпорація "Аверс" включеним до Реєстру операторів та провайдерів телекомунікацій 

відповідно до Рішення НКРЗІ від 24.12.2013р. №837 , Ліцензія AB №466137 від 28.04.2009р. на надання 

послуг з технічного обслуговування та експлуатації телемереж на території м.Луцька, надалі «Оператор»,   
з одного боку, та _______________________________________________в особі ______________________________________________, що діє 

на підставі ________________ іменований надалі Замовник, з іншої Сторони, а разом Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене: 

 

1. ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

1.1. Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, 

передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, провідних, 

оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням; 

1.2. Послуги Мережі  (Послуга) - результат організаційної діяльності Виконавця, завдяки якій Замовник має можливість користуватися 

можливостями глобальних мереж передачі даних - послуга доступу до Інтернет. 

1.3. Місце надання Послуг - конкретно визначена Замовником адреса, за якою він буде отримувати Послугу. Місце надання Послуги 

власноручно визначається споживачем в пункті 2.1. даного Договору. 

1.4. Абонентське відгалуження - обладнання Замовника (комп'ютер). Абонентське відгалуження є власністю Замовника. 

1.5. Правила надання та отримання послуг – нормативний акт, що визначає порядок і умови надання послуг «Виконавцем», які розміщені 

на Web-сторінці www.itlutsk.com.ua та в абонентському відділі за адресою: м. Луцьк, вул. Соборності, 28 

1.6. Решта термінів, що вживаються у цьому Договорі, наведені у Законі України «Про телекомунікації», Правилах надання та отримання 

телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 р. № 295. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. У відповідності до умов даного Договору Замовник замовляє і оплачує, а Виконавець забезпечує йому доступ до Послуг мережі 

винятково за адресою: м. Луцьк, ____________________ _________ 

2.2. Виконавець забезпечує організацію підключення Абонентського відгалуження до Мережі, та надає Послуги. Види Послуг та їх вартість, 

які надаються та до яких забезпечується Замовникові доступ, обираються Замовником та визначаються у Додатку № 1 до цього Договору. 

2.3. Порядок та умови надання Послуг встановлюються даним Договором, додатками до нього та «Правилами надання та отримання 

послуг». 

2.4.Розмір пропускної здатності каналу встановлюється одноразово при його створенні і є незмінним протягом дії даного Договору, за умови 

подання відповідної заяви від Замовника. 

2.5.Послуга надається на рівні показників якості та/чи інших технічних параметрів надання телекомунікаційних послуг, встановлених 

відповідними нормативно-правовими актами у сфері телекомунікацій. 

2.5.Перелік і вартість додаткових Послуг, не обумовлених даним Договором, визначаються Сторонами окремо й оформляються додатковими 

угодами до Договору. 

 

3. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН 

3.1. Виконавець зобов'язується: 

3.1.1. За заявою Замовника та за його рахунок надавати йому Послуги, зазначені в даному договорі та додатках до нього, за умови 

підтримання Замовником позитивного балансу на власному рахунку; 

3.1.2. Дотримуватись вимог до якості Послуг, зазначених в Правилах; 

3.1.3.Приймати заяви Замовника на усунення пошкоджень Мережі із зазначенням конкретної адреси. Виконавець усуває пошкодження 

Мережі протягом трьох робочих днів з моменту реєстрації заяви (якщо такі пошкодження не потребують більш тривалого терміну їх 

усунення). 

3.1.4. Об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання; 

3.1.5.Надати Замовнику право безкоштовно користуватися Інформаційно-консультаційною службою (відділ технічної підтримки та відділ 

роботи з абонентами); 

3.1.6. Замовник доручає Виконавцю, а Виконавець покладає на себе обов’язки вести облік наданих послуг з відображенням інформації, що 

стосується виконання Договору (перелік і вартість наданих Замовнику послуг, прийняті від Замовника платежі, кінцевий баланс взаємних 

розрахунків за Договором, реквізити Замовника); 

3.1.7. Інформувати Замовника про зміни умов Договору, у тому числі про зміну розміру та порядку оплати за надані послуги, припинення 

наданні послуг, а також проведення  регламентних робіт відповідно до вимог діючого законодавства; 

3.1.8. Надавати можливість Замовнику ознайомитися зі станом взаємних розрахунків на Web-сторінці https://172.17.0.1 за умови 

використання логіна та пароля, наданих Замовнику при підключенні та зазначених в Додатку № 1 до даного Договору; 

3.1.9. Зберігати конфіденційність змісту інформації, наданої Замовником, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством; 

3.1.10. За заявою Замовника, у погоджений з ним термін, надавати додаткові сервіси за окрему плату відповідно до діючих тарифів, 

затверджених Виконавцем. 

3.2. Замовник зобов'язується: 

3.2.1. Надати достовірні дані при укладанні даного Договору, а також своєчасно інформувати про їх зміни; 

3.2.2. Підтримувати позитивний баланс свого рахунка, своєчасно здійснювати необхідні платежі на рахунок Виконавця відповідно до умов, 

викладених в Договорі та додатках до нього; 

3.2.3. Виконувати вимоги, викладені в Договорі та додатках до нього; 

3.2.4. Перевіряти наявність повідомлень від Виконавця на електронній пошті, зазначеній у картці Замовника (Додаток № 1 до Договору), 

переглядати статистичну інформацію про обсяг отриманих Послуг; 

3.2.5. Самостійно слідкувати за показниками статистики та у разі необхідності поповнювати свій Особистий рахунок шляхом перерахування 

коштів на розрахунковий рахунок Виконавця згідно п.3.2 даного Договору; 



3.2.6. Протягом трьох років зберігати платіжні документи, що підтверджують здійснені оплати на рахунок Виконавця, та за вимогою 

Виконавця надавати їх копії; 

3.2.7 Використовувати Послуги з дотриманням вимог діючого законодавства і норм мережевого етикету, викладених у «Правилах надання і 

отримання послуг»; 

3.2.8. Вчасно і письмово повідомляти про свої зауваження щодо якості Послуг письмовою заявою в офісі Виконавця; 

3.2.9. Виконувати обов’язки Замовника зазначені у «Правилах надання і отримання послуг»; 

3.2.10. При тимчасовому припиненні послуги за власним бажанням попередити Виконавця письмовою заявою у офісі Виконавця. За 

відсутностті повідомлення перерахунок коштів не відбувається. 

 

 

 

3.3. Виконавець має право: 

3.3.1. В односторонньому порядку вносити зміни в перелік Послуг і умови їх надання при дотриманні п. 3.1.7. даного Договору; 

3.3.2. Скоротити перелік чи тимчасово припинити надання Послуг у випадку порушення Замовником пп.3.2.1-3.2.3., 3.2.8., 3.2.10. даного 

Договору. 

3.3.3. Не підключати та/або відключити підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве обладнання Замовника у разі відсутності 

документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, 

визначених законодавством. 

3.3.4. Проводити профілактичні заходи, реконструкцію та модернізацію телекомунікаційної мережі, з використанням якої здійснюється 

надання послуг, з тимчасовим припиненням надання послуг на строк до 24-х годин в місяць, без виплати компенсації Замовнику або 

здійснення перерахунку абонентної плати. 

3.4. Замовник має право: 

3.4.1. В будь-який момент перевірити статистику Послуг та здійснювати власний моніторинг; 

3.4.2.У випадку застосування до Замовника санкцій при порушенні пп.3.2.2 даного Договору Виконавець має право на поновлення наданих 

Послуг у повному обсязі тільки за умови повного погашення заборгованості та внесення платежу відповідно до тарифного плану Виконавця. 

Поновлення надання Послуг Виконавець здійснює протягом доби, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує двох робочих 

днів після повного погашення заборгованості та внесення платежу відповідно до тарифного плану Виконавця. 

 

4. ВАРТІСТЬ  ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

4.1.Усі платежі здійснюються в національній валюті України відповідно Додатку № 1 до Договору. Додаткові роботи/послуги, не обумовлені 

даним Договором, Замовник сплачує відповідно до виставленого Виконавцем рахунку на підставі додатково укладених угод, що є 

невід'ємною частиною даного Договору. 

4.2. Оплата Послуг на наступний місяць згідно з даним Договором здійснюється Замовником шляхом перерахування коштів на 

розрахунковий рахунок Виконавця не пізніше 28 (двадцять восьмого) числа поточного місяця. 

4.3. Звітний період складає 1 (Один) місяць. Протягом одного звітного періоду діє тільки один тарифний план. Послуги надаються лише за 

умови оплати. 

4.4. Трафік, включений до вартості тарифного плану, діє 1 (Один) місяць і не переноситься на наступний звітний період. 

4.5. Перша cплата нового абонента складає наступні платежі: 

о   абонентська плата за 30 днів наступного місяця, та сума за користування послугою пропорційна кількості днів, котрі лишилися  в 

поточному місяці; 

о   оплата вартості підключення. 

 

4.7. У випадку, якщо передплачений трафік використано до закінчення звітного періоду, Замовник повинен поповнити свій Особистий 

рахунок на бажаний об’єм трафіку. Залишки не витрачених протягом звітного періоду коштів, перерахованих Замовником при перевищенні 

передплаченого трафіку, переходять на рахунок оплати наступного звітного періоду. 

4.8.У випадку, якщо на початку нового звітного періоду на Особистому рахунку Замовника використані всі кошти і Замовник не поповнив 

свій рахунок для продовження надання Послуг, Виконавець тимчасово припиняє надання Послуг до внесення коштів Замовником для 

подальшого користування Послугами. 

4.9.Розірвання даного Договору чи перерва у наданні Послуг з вини Замовника не звільняє Замовника від оплати заборгованості Виконавцю. 

4.10.У разі розторгнення даного договору сума коштів, яка залишилася на особистому рахунку Замовника не повертається. 

 

5. ОСОБЛИВІ УМОВИ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. Відповідальність Виконавця. 

5.1.1.Виконавець несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України. 

5.1.2.Виконавець не несе відповідальність за збитки, що може понести Замовник в результаті використання Послуг. 

5.1.3.Виконавець не несе відповідальність за перерви в наданні Послуг у випадку збоїв програмного забезпечення чи обладнання, що не 

належать Виконавцю. 

5.1.4. Виконавець не несе відповідальність за повні чи часткові перерви в наданні Послуг, пов’язані з терміновою заміною обладнання, 

програмного забезпечення чи проведенням інших робіт, викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку мережі, за умови 

попереднього повідомлення Замовника не менш як за добу, або ж в силу непереборних обставин. 

5.1.5. Виконавець не несе відповідальність за функціонування і доступ до окремих сегментів мережі Інтернет. Виконавець не гарантує 

можливість інформаційного обміну з тими вузлами чи серверами, які тимчасово чи постійно недоступні через мережу Інтернет. 

5.1.6. Виконавець не несе відповідальність за будь-які збитки, понесені Замовником через невірну експлуатацію обладнання та/чи 

програмного забезпечення, розголошення Замовником атрибутів авторизованого доступу до Послуг або зловмисні дії третіх осіб. 

5.1.7. Не отримана Замовником (втрачена) вигода не підлягає відшкодуванню ні за яких обставин. 

5.1.8. Виконавець не контролює і не фільтрує передану Замовником у мережі Internet інформацію і не несе ніякої відповідальності за зміст 

такої інформації, у тому числі за матеріали, що можуть носити небажаний характер для Замовника, Виконавця чи третіх осіб. 

5.1.10.Виконавець не контролює і не надає інформацію, послуги, товари і продукти, що поширюються в мережах третіми особами. Уся 

відповідальність за оцінку повноти, точності і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей інформації, 

послуг, товарів і продуктів, доступних Замовнику в результаті користування Послугами, покладається на Замовника. 

5.2. Відповідальність Замовника. 

5.2.1. Замовник несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань за Договором у відповідності до чинного законодавства України. 

5.2.2.Замовник несе відповідальність відповідно до законодавства України за всі дії, вчинені за допомогою Послуг, а також їх наслідки. 



5.2.3. Замовник несе відповідальність за будь-які (у т.ч. несанкціоновані) дії третіх осіб, вчинені при введенні (використанні) авторизаційних 

даних Замовника, а також їх наслідки. 

5.2.4. Замовник несе відповідальність за виконання вимог, викладених у Додатку № 1. У випадку порушення Замовником даних вимог 

Виконавець має право призупинити надання як усіх Послуг, які отримує Замовник за Договором, так і окремих Послуг. Відновлення надання 

Послуг здійснюється за письмовою заявою Замовника, що містить інформацію про вчинені дії щодо усунення факту даних порушень та 

гарантії недопущення таких порушень в майбутньому. У випадку ненадання Замовником зазначеної письмової заяви протягом 2-х місяців з 

моменту призупинення надання Послуг або повторного порушення, Виконавець має право відмовитися від виконання зобов’язань за даним 

Договором.5 

5.2.5. В разі порушення та/чи недотримання умов Додатку №1 Замовник несе відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання 

зобов’язань є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор). 

6.2. Обставинами непереборної сили варто вважати не існуючі на момент підписання даного Договору обставини, що відбулися не з вини 

Сторін, походження і дію яких Сторони не могли передбачити заздалегідь. 

6.3. Обставинами непереборної сили визнаються наступні обставини: пожежі, стихійні лиха, епідемії, аварії на транспорті, диверсії, війна і 

воєнні дії, заколоти, ембарго, вибухи та будь які акти органів державної та місцевої влади. 

6.4. Час виконання зобов'язань за цим Договором відкладається при виникненні зазначених у пунктах 6.1–6.3 обставин на час, протягом 

якого останні будуть діяти. 

6.5. Сторона, що потрапила під вплив обставин непереборної сили і внаслідок цього не виконує взятих на себе зобов’язань відповідно до 

даного Договору, зобов’язана терміново, не пізніше 5 (п’яти) днів з моменту їх настання, у письмовій формі повідомити іншу Сторону. 

Несвоєчасне, більш ніж 5 (п’ять) днів, повідомлення про обставини непереборної сили не дає відповідній Стороні права посилатися на них 

для виправдання. 

6.6. Якщо обставини, зазначені в пунктах 6.1-6.3 даного Договору, продовжуються більш як 1 (один) місяць, кожна Сторона вправі розірвати 

Договір цілком чи частково й у цьому випадку жодна зі Сторін не вправі жадати від іншої Сторони виплати можливих збитків. Сторони 

зобов'язуються протягом 1 (одного) місяця провести взаєморозрахунки, що залишилися, якщо між ними існують заборгованості. 

6.7. Виникнення та закінчення обставин непереборної сили повинно бути підтверджене документом, який видає уповноважений державний 

орган. 

 

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1.Суперечки і спори, що виникають за даним Договором чи у зв’язку з ним, Сторони прагнуть вирішити шляхом переговорів і 

консультацій. 

7.2.У випадку неможливості вирішити спори згідно з п.7.1 протягом одного календарного місяця, спори розглядаються в судовому порядку 

відповідно до законодавства України. 

 

 

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ, ПІДСТАВИ ДЛЯ ЙОГО РОЗІРВАННЯ 

8.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2013 року. 

8.2. Дія Договору продовжується на наступний календарний рік, якщо жодна зі Сторін письмово не заявила про свої наміри щодо 

припинення дії Договору до 31.12.20___р. 

8.3. Дія Договору може бути припинена в будь-який час за згодою Сторін. 

8.4.Замовник має право на одностороннє розірвання Договору з попереднім повідомленням Виконавця за 10 (десять) робочих днів до 

моменту розірвання із зазначенням причин розірвання, за умови відсутності заборгованості Замовника перед Виконавцем (нульовий баланс 

Особистого рахунку).У випадку залишку коштів на Особистому рахунку на момент розірвання Договору заборгованість Виконавця по 

платежам повертається Замовнику. 

8.5. Замовник може розірвати Договір у випадку недотримання Виконавцем умов надання Послуг згідно з Договором та його додатками, а 

також у разі незгоди Замовника із запропонованими Виконавцем змінами умов надання Послуг, з попереднім повідомленням Виконавця за 10 

(десять) робочих днів до моменту розірвання. Заборгованість Виконавця по платежам повертається Замовнику. 

8.6.Виконавець може розірвати Договір у випадку, передбаченому п. 5.2.4 даного Договору. У такому разі Замовник зобов’язаний протягом 10 

(десяти) робочих днів з моменту припинення дії Договору компенсувати спричинені збитки, а також повністю погасити наявну 

заборгованість перед Виконавцем, здійснюючи оплату на користь Виконавця таким чином, щоб кінцевий баланс Особистого рахунка 

Замовника став нульовим. 

8.7.Виконавець може розірвати договір у випадку, якщо Замовник не користується Послугами доступу до мережі Інтернет протягом 90 

(дев’яноста) календарних днів, за відсутності письмової заяви від Замовника щодо тимчасового припинення користування Послугою. 

8.8.Виконавець може розірвати Договір у разі, якщо Замовник не дотримується загальноприйнятих Правил користування мережею Інтернет. 

8.9.Кошти, списані на момент розірвання Договору з балансу Особистого рахунка за надані Замовнику Послуги, а також за додаткові 

послуги, надані згідно з п. 2.5 Договору, що мають тривалу в часі дію і термін яких не закінчився на момент розірвання Договору, не 

повертаються і не компенсуються. 

 

 

 

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

9.1. У разі якщо будь-який пункт даного Договору не підлягатиме до буквального виконання, він трактується відповідно до чинного 

законодавства України з урахуванням першочергових інтересів Сторін, при цьому інші пункти Договору продовжують діяти повною мірою. 

9.2. Практика поведінки Сторін, що склалася, або ж практика надання аналогічних послуг та їх використання, не можуть буди причиною для 

зміни положень даного Договору. 

9.3. Виконавець надає Послуги та виконує інші обов’язки за даним Договором як самостійно, так і з залученням третіх осіб. 

9.4. Умови даного Договору та додатків до нього є чинними для усіх абонентів Виконавця. Зміни умов Договору відносно окремого 

Замовника (додаткова відповідальність Виконавця за якість та безперебійність Послуг, додаткові послуги для Замовника и т.п.) повинні бути 

оформлені письмово у вигляді окремих договорів чи додаткових умов до даного Договору. 

9.5. Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни установчих документів Виконавця, включаючи, але не 

обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми і т.д. У випадку зміни реквізитів Сторони зобов’язані в 10-денний термін 

повідомити про це одна одну. 

9.6.Усі додатки, зазначені в п.9 даного Договору, є невід’ємною частиною Договору. 

 



 

 

 

 

 

 

10. СКЛАД ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ДОДАТКІВ 

10.1. Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін; кожний екземпляр має однакову юридичну дію. На момент 

укладення договору додатками, які є його невід’ємною частиною є: 

-  Додаток № 1. «Вартість послуг доступу до мережі Інтернет», «Картка Абонента», «Контакти виконавця». 

- Додаток №2 "Вартість послуг кабельного телебачення". 

 

11. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ЗАМОВНИК 

 

_______________________________________________ 

Юридична адреса:_______________________________ 

Поштова адреса:_________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ВИКОНАВЕЦЬ 

 

ТзОВ "ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ" 

Юридична адреса: пр. Соборності, 26, м. Луцьк, 43026  

Поштова адреса: вул. Конякіна, 19а, м. Луцьк, 43026 

тел./факс: 0332  28 00 00, 28 00 09 

р/р 26004391575 в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

e-mail: 

 

__________  ___________________  ________________ 

 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

МФО 380805, ЄДРПОУ 38474338 

Платник податку на загальних підставах. 

Не є платником ПДВ. 

e-mail: internettehnologiya@gmail.com 

 

 вик.директор_________________________ Величко О.О.. 

 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток №1 до договору 

№__________від _______________ 201   р. 

 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ДОСТУПУ ДО МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 

 

Назва тарифного 

плану 

Швидкість доступу 

до закордонних 

ресурсів 

Швидкість доступу 

до українських 

ресурсів 

Вартість пакету у 

грн./міс. 

Кількість 

передплаченого 

трафіку у пакеті 

_______ 

 

_____ Мбіт/с ____ Мбіт/с ________ не обмежено 

 

 
 

 

 

КАРТКА АБОНЕНТА 

 
 

НАЛАШТУВАННЯ МЕРЕЖЕВОГО З’ЄДНАННЯ 

 

Комп’ютер або маршрутизатор замовника повинен бути налаштований наступним чином: 

- швидкісний режим мережевого адаптера - автоматичне визначення швидкості і дуплексу (speed auto, duplex auto); 

- у мережевому підключенні локальної мережі повинне бути налаштоване автоматичне отримання IP-адреси і шлюзу (по протоколу DHCP). 

 

КОНТАКТИ ВИКОНАВЦЯ 

 

Веб-сайт виконавця: www.itlutsk.com.ua  
(Регламент надання послуги, детальна інформація по діючим тарифним планам, налаштуванню мережі, оплаті послуг, припиненню послуг та 

інше). 

 

Надіслати свої запитання та отримати відповіді Ви можете за електронною адресою: inernettehnologiya@gmail.com 

 

Сторінка статистики користувача: https://172.17.0.1  

(Інформація про стан послуги, статистика використання послуги, надсилання повідомлень технічній підтримці, новини мережі та інше). 

 

Логін для доступу на сторінку статистики: ________________ 

Пароль для доступу на сторінку статистки: ________________ 

 

 

 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ЗАМОВНИК 

 

_______________________________________________ 

Юридична адреса:_______________________________ 

Поштова адреса:_________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ВИКОНАВЕЦЬ 

 

ТзОВ "ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ" 

Юридична адреса: пр. Соборності, 26, м. Луцьк, 43026  

Поштова адреса: вул. Конякіна, 19а, м. Луцьк, 43026 

тел./факс: 0332  28 00 00, 28 00 09 

р/р 26004391575 в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

e-mail: 

 

__________  ___________________  ________________ 

 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

МФО 380805, ЄДРПОУ 38474338 

Платник податку на загальних підставах. 

Не є платником ПДВ. 

e-mail: internettehnologiya@gmail.com 

 

вик.директор_________________________ Величко О.О 

 

м.п. 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

Додаток №2 до договору 

№__________від _______________ 201  р. 

 

 

 

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

 

К-сть каналів  Вартість пакету у грн./міс.  

  

 

 
 

 

 

 

 

 ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

 

 

ЗАМОВНИК 

 

_______________________________________________ 

Юридична адреса:_______________________________ 

Поштова адреса:_________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

ВИКОНАВЕЦЬ 

 

ТзОВ "ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЯ" 

Юридична адреса: пр. Соборності, 26, м. Луцьк, 43026  

Поштова адреса: вул. Конякіна, 19а, м. Луцьк, 43026 

тел./факс: 0332  28 00 00, 28 00 09 

р/р 26004391575 в АТ "Райффайзен Банк АВАЛЬ"

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

e-mail: 

 

__________  ___________________  ________________ 

 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

МФО 380805, ЄДРПОУ 38474338 

Платник податку на загальних підставах. 

Не є платником ПДВ. 

e-mail: internettehnologiya@gmail.com 

 

вик.директор_________________________ Величко О.О 

 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 


