
 
ДОГОВІР № _______ 

про надання послуг телефонного зв’язку  
 

 м. Кривий Ріг                                                                                                     «____»_________2013р. 
 

 ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ»  в особі Генерального директора___________________________, 
що діє на підставі  Статуту,  що іменується надалі  «Комбінат», з однієї сторони, та 
_____________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
в подальшому «Абонент» в  особі  Директора  _______________________________________________,  
що діє на підставі Статуту,  з другої сторони (далі за текстом при спільному згадуванні або окремо – 
відповідно Сторони або Сторона)  уклали цей договір про надання телекомунікаційних послуг (далі - 
Договір) про наступне. 
 

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ     
 

1.1. «Комбінат» відповідно до умов Договору зобов’язується надавати «Абоненту» послуги 
телефонного зв’язку, згідно переліку та в обсягах замовлених «Абонентом» (далі – Послуги), які вказані 
в Додатку № 1 до даного Договору, а «Абонент»  зобов’язується своєчасно оплачувати отримані 
Послуги відповідно до умов цього Договору.  
 

2.   ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ'ЯЗКУ  
 

2.1. Послуги надаються у відповідності з «Правилами надання та отримання телекомунікаційних 
послуг», які затверджені  Постановою Кабіну  Міністрів України від 11.04.2012р. за №295.  

2.2. Послуги, замовлені «Абонентом» надаються цілодобово 365 (366) днів на рік, відповідно до 
вимог Закону України «Про телекомунікації».  
  2.3. Надання Послуг розпочинається з дати закриття наряду на встановлення телефону.  

2.4. Послуги надаються аналоговим обладнанням.  
2.5. «Абонент»    погоджується   із   розміщенням   інформації   про   його   повне   

найменування, місцезнаходження та номер(ів) телефону(ів) у базах даних інформаційно-довідкової 
служби, друкованих телефонних довідників.  
 2.6.  Порядок  замовлення  та  облік  наданих  Послуг  здійснюється  на  підставі  заяви  (листа) за 
підписом її керівника або уповноваженої ним особи за наявності документа, що підтверджує право 
власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон.   

2.7. «Комбінат» встановлює, відключає або змінює перелік Послуг за письмовою заявою 
«Абонента», згідно з технічними можливостями «Комбінату».   

2.8. «Комбінат» веде прийом та облік заяв (скарг) «Абонента» щодо наданих Послуг, усуває 
пошкодження зв’язку в строки, передбачені нормативними актами у сфері телекомунікації. Заяви та 
скарги «Абонента» розглядаються «Комбінатом» у порядку та у терміни, передбачені законодавством 
України.  З питань надання Послуг «Абонент» може звернутись до «Комбінату» за телефонами             
39 – 60 – 27, 39 – 66 – 08, поштова адреса 50079, Дніпропетровська обл.., м. Кривий Ріг, Тернівський 
район, ПАТ «ПІВНГЗК».   

2.9.  «Комбінат» встановлює та переустановлює телефони за визначеними тарифами, якщо 
будинки (приміщення) обладнано розподільними лініями зв’язку і кінцевими кабельними пристроями 
для підключення абонентської проводки, а довжина абонентської проводки від кінцевого кабельного 
пристрою у будинку (приміщенні) до точки підключення кінцевого обладнання не перевищує 40метрів. 

2.10.  «Комбінат» інформує «Абонента» про: 
2.10.1.   зміну тарифів на Послуги телефонного зв’язку;   
2.10.2.  ремонтні роботи на телефонній мережі із зазначенням орієнтовних строків відновлення надання 

Послуг;  
2.10.3.  скорочення переліку або припинення надання Послуг;   
2.10.4.  заміну абонентського номера (не пізніше ніж за місяць) у разі модернізації телекомунікаційних 

мереж;    
2.10.5.  припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства (не менше ніж за три 

місяці);   



2.10.6.   перелік сертифікованого  абонентського  обладнання,  яке  можна  підключати  до телекомуніка-
ційної  мережі  загального  користування  (на запит «Абонента»);   

2.10.7.   зміну умов надання Послуг;    
2.10.8.   умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, 
надзвичайного та воєнного стану, стихійного лиха.    
 

3.   ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН    
 

3.1.  Комбінат має право: 
3.1.1.   тимчасово припиняти надання Послуг з власної ініціативи в разі:   

 3.1.1.1. наявності заборгованості «Абонента» з оплати Послуг понад строк чи суму, зазначені у 
Договорі;   

 3.1.1.2. проведення «Комбінатом» профілактичних, ремонтних чи інших робіт, виконання яких 
унеможливлює надання Послуг;  

 3.1.1.3. не підтвердження «Абонентом» за вимогою «Комбінату» належності номера телефону 
особі, з якою укладено Договір; 
 3.1.1.4.  порушення вимог законодавства щодо експлуатації кінцевого обладнання з боку 
«Абонента»; 

           3.1.1.5.  виявлення   несанкціонованого   втручання   «Абонента»   в   роботу   та/або   використання 
телекомунікаційних мереж «Комбінату»;  

 3.1.1.6. виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення надзвичайного чи воєнного 
стану відповідно до законодавства.  

  Тимчасове припинення надання Послуг здійснюється до усунення причин, що призвели до 
цього.  

3.1.2.  на  скорочення переліку або припинення  надання  Послуг,  дострокове розірвання Договору, або 
внесення змін до Договору щодо припинення надання однієї чи кількох Послуг, замовлених 
«Абонентом»:  

          3.1.2.1. за письмовою заявою «Абонента» у строк, що не перевищує семи календарних днів з    
моменту отримання «Комбінатом» заяви, якщо більший строк не зазначений у заяві; 

          3.1.2.2.  за ініціативою «Комбінату» у разі: 
а/ непогашення заборгованості з оплати Послуг у строк, зазначений у письмовому попередженні 
від    «Комбінату»;   
б/  зафіксованого відповідно до законодавства факту порушення «Абонентом» вимог підпунктів 
3.4.4. – 3.4.6. цього Договору; 
в/ порушення умов Договору у випадках і порядку, визначених Договором відповідно до 
законодавства. 

3.1.3.   на визначення порядку оплати і форми розрахунків за Послуги;   
3.1.4.   установлювати тарифи (шляхом затвердження  наказом керівника підприємства) на Послуги, що 

ним    надаються, крім Послуг, тарифи  на  які регулюються  державою;   
3.1.5. змінювати тарифи на Послуги, які встановлюються «Комбінатом» самостійно (шляхом 

затвердження тарифів наказом керівника підприємства), попередивши «Абонента» про зміни;   
3.1.6.  проводити перевірку відповідності кінцевого обладнання вимогам нормативних документів у 

сфері     телекомунікацій;   
3.1.7.  не підключати та/або відключати підключене до телекомунікаційної мережі кінцеве  обладнання 

«Абонента» у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам 
нормативних документів у сфері телекомунікацій;  на підставі рішення суду, якщо таке 
обладнання використовується «Абонентом» для вчинення протиправних дій або дій, що 
загрожують інтересам національної безпеки;  

3.1.8.     припинити діяльність з надання Послуг відповідно до законодавства;    
3.1.9.    проводити перевірку використання телефонного номера особою, з якою укладено Договір; 
3.1.10.  на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання 

«Абонентом» обов'язків, передбачених Договором. 
 

3.2. Комбінат зобов’язаний: 
3.2.1.   забезпечити  на замовлення «Абонента» з'єднання з будь-яким абонентом телекомунікаційної 

мережі загального користування;   
3.2.2.    надавати «Абоненту» вичерпну інформацію, необхідну для укладання Договору, а також щодо 

Послуг, які він надає;   
 
3.2.3.   надавати «Абоненту» безоплатний доступ до телекомунікаційних мереж загального користування 

для виклику пожежної охорони, міліції, швидкої допомоги, аварійної служби газу за 



телефонними номерами 101, 102, 103 та 104 відповідно;     

3.2.4.    на вимогу «Абонента» повідомляти про надані Послуги, в тому числі їх обсяг та вартість;  
3.2.5.   письмово попереджати «Абонента» про скорочення переліку Послуг, тимчасове припинення або 

припинення надання Послуг, відключення його кінцевого обладнання у випадках, передбачених 
цим Договором, у тому числі у разі несплати заборгованості;   

3.2.6.   забезпечувати за письмовим зверненням «Абонента» обмеження доступу до певних Послуг (за 
наявності технічної можливості обладнання);   

3.2.7.    вести достовірний облік обсягу та  вартості Послуг,  наданих  «Абоненту»;  
3.2.8.   надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у 

сфері телекомунікації;  
3.2.9.     надавати вичерпну інформацію про тарифи на Послуги;   
3.2.10.    забезпечити правильність застосування тарифів;  
3.2.11. направляти   за   викликом   «Абонента»   працівників   «Комбінату»   для   усунення   

пошкоджень абонентської  лінії  до розподільчого телефонного пристрою («Комбінат» не несе 
відповідальність за технічне обслуговування та ремонт абонентської лінії від розподільчого 
телефонного пристрою (кабельний ящик, розподільча коробка) до телефонного апарату та якість 
роботи кінцевого пристрою). Працівники «Комбінату», які прибули за викликом «Абонента» 
зобов’язані  пред’являти посвідчення-перепустку з фотокарткою, скріплене печаткою;    

3.2.12. вживати  відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці телефонних розмов, 
іншої інформації, що передається телекомунікаційними мережами, а також із захисту відомостей 
про «Абонента», отриманих під час укладання Договору (крім інформації, внесеної, за згодою 
«Абонента», до баз даних інформаційно-довідкової служби, друкованих телефонних довідників)  
та Послуги, які він отримав;   

3.2.13. вживати заходів для недопущення несанкціонованого доступу до телекомунікаційної мережі та 
технічних засобів  «Комбінату»;  

3.2.14.  стягувати плату за фактичний час отримання «Абонентом» Послуг.   
3.2.15.   оприлюднювати тарифи на Послуги, що встановлюються «Комбінатом», не пізніше ніж за сім           

календарних днів до їх запровадження шляхом письмового інформування Абонента. 
 

3.3. Абонент має право:  
3.3.1.    на державний захист своїх прав;   
3.3.2.   на  безоплатне  отримання  від  «Комбінату»  вичерпної  інформації  про  зміст,  якість,  вартість  

та  порядок замовлення та отримання Послуг;   
3.3.3.    на вибір виду та кількості Послуг;   
3.3.4    безоплатно отримувати  від «Комбінату»  рахунки за отримані Послуги;  
3.3.5.   отримувати від «Комбінату» відомості щодо наданих Послуг;  
3.3.6.    своєчасно і якісно отримувати замовлені Послуги;   
3.3.7.    на перенесення абонентського номера;    
3.3.8.   на обмеження  доступу до окремих видів Послуг на підставі його письмової заяви та технічних 

можливостей «Комбінату»;   
3.3.9.   на несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж та 

технічних засобів, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг, у разі порушення 
«Комбінатом», контрольних термінів усунення пошкоджень, що виникли не з вини «Абонента» з 
дати реєстрації «Комбінатом» відповідної заяви (усної чи письмової);   

3.3.10.  на повернення від «Комбінату» невикористаної частини коштів у разі відмови від передплачених 
Послуг, замовлених за Договором, у випадках і в порядку, визначених Правилами надання та 
отримання телекомунікаційних послуг;   

3.3.11. на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання 
«Комбінатом» обов'язків, передбачених Договором;  

3.3.12.   на відмову від оплати Послуги, яку не замовляв;   
3.3.13.  отримати відомості щодо можливості та порядку відмови від замовленої Послуги;  
3.3.14. відмовитися від отримання як окремих Послуг, так і від всіх Послуг, що надаються за цим 

Договором, письмово повідомивши «Комбінат». Відмова від Послуг спричинює припинення 
зобов’язань «Комбінату» з надання послуг «Абоненту» не пізніше ніж через 30 календарних днів 
з дати отримання повідомлення;  

3.3.15.  на безоплатне вилучення (повністю або частково) за письмовою заявою «Абонента»  відомостей 
про нього з електронних версій бази даних інформаційно-довідкових служб.   

 
 
  



  3.4. Абонент зобов’язаний: 
3.4.1.  для укладення Договору надати «Комбінату» усі необхідні документи, форма та перелік яких 

встановлюється «Комбінатом» відповідно до вимог чинного законодавства України;   
3.4.2.     виконувати умови Договору, в тому числі своєчасно та в повному обсязі сплачувати замовлені 

Послуги;    
3.4.3.    повідомляти у десятиденний термін  «Комбінат» про зміну обов'язкових реквізитів, передбачених 

у Договорі, а саме: назва підприємства, банківські та/або податкові реквізити, адреса доставки 
рахунків, зміна керівника підприємства, припинення діяльності чи банкрутство. 

 Якщо «Абонент» не повідомив «Комбінат» письмово про вказані обставини, то передані від 
«Комбіната»  «Абоненту» документи вважаються отриманими, та «Абонент» не звільняється від 
оплати Послуг, наданих «Комбінатом», відповідно до направлених «Абоненту» рахунків;  

3.4.4.     використовувати кінцеве обладнання, що має документ про підтвердження  відповідності;   
3.4.5.    не допускати використання кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що 

загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку;  
3.4.6.   не допускати використання на комерційній основі кінцевого обладнання та абонентських ліній 

для надання Послуг третім особам;   
3.4.7.   від розподільчого телефонного пристрою (кабельний ящик, розподільча коробка) утримувати  у 

справному стані кінцеве обладнання та абонентську проводку;  
3.4.8.  повідомляти, у тому числі письмово на запит «Комбінату» про тип кінцевого обладнання, що 

використовується  для отримання Послуг;   
3.4.9.     не здійснювати зловмисні виклики.  
 

4.   РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАНІ ПОСЛУГИ 
 

4.1. Надання Послуг за Договором є платним. 
4.2. Форма розрахунків за Договором – безготівкова.      
4.3. Розрахунки за Послуги здійснюються на умовах наступної оплати.  
4.4. Система    оплати    наданих    Послуг    місцевого   телефонного   зв’язку,  яка    

застосовується  «Комбінатом»  - абонентна  система  без погодинного обліку телефонних розмов.  
Примітка. Абонентна система оплати послуг місцевого телефонного зв’язку (без погодинного  чи з 

почасовим обліком телефонних розмов) визначається «Комбінатом» відповідно до технічних 
можливостей мережі  та засобів зв’язку.    

4.5. Сторони   погоджуються,   що   у   разі   зміни   регульованих державою Граничних   тарифів   
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, затверджені Рішенням Національної комісії з питань 
регулювання зв’язку (надалі – «Граничні тарифи»), «Комбінат» здійснює перерахунок вартості Послуг, 
що надаються «Абоненту», з дня запровадження нових Граничних тарифів без погодження цих змін з 
«Абонентом». 

4.6. Вартість   послуг,   зазначених   у   Договорі,   визначається   відповідно   до   діючих  тарифів  
«Комбінату». У Додатку №1 до Договору зазначена вартість Послуг, що розрахована на підставі діючих 
на момент підписання Договору тарифів без урахування вартості послуг міжміського зв’язку. Тарифи та 
вартість Послуг за Договором «Комбінат» має право змінювати в односторонньому порядку без 
укладання додаткової угоди. 

4.7. Розрахунковий період становить один календарний місяць.  
4.8. Плата за встановлення та користування телефоном справляється з дня їх включення. 
4.9. Розрахунки  за  отримані  Послуги  здійснюються  шляхом  надсилання  на  адресу 

«Абонента»  рахунків та актів здачі-прийомки виконаних робіт за фактично надані Послуги  до 15 числа 
наступного за звітним періодом місяця. Обґрунтуванням для визначення сум платежів є Додаток №1 до 
даного Договору, з урахуванням руху по листах «Абонента».  

Рахунок на оплату Послуг є одночасно письмовим попередженням «Абоненту» про наявність 
заборгованості. 

У разі неотримання рахунку та акту здачі-прийомки виконаних робіт до 15 числа місяця, що 
настає після розрахункового періоду,  «Абонент» повинен звернутися до відділу обліку рахунків до 
отримання «Комбінату» для отримання інформації про належну до сплати суму.   

4.10. Плату  за  фактично   надані   Послуги,  Послуги міжміського та міжнародного телефонного 
зв’язку, які включають міжміські та міжнародні з’єднання, доступ до абонентів мереж рухомого 
(мобільного) зв’язку «Абонент»  здійснює в десятиденний термін після одержання рахунку, але не 
пізніше 25 числа  місяця  наступного за розрахунковим. 

4.11.  Оплата Послуг провадиться в національній валюті.  
4.12.  У разі тимчасового припинення надання Послуг  у випадках, передбачених підпунктами 

3.1.1.2. та 3.1.1.6. цього Договору, а також не усунення «Комбінатом» пошкодження телекомунікаційної 
мережі, яке унеможливило доступ «Абонента» до Послуги понад одну добу з дати звернення 



«Абонента» до «Комбінату»  (дата реєстрації відповідної заяви (усної чи письмової),  абонентна плата не 
нараховується за весь період пошкодження, а понад п’ять діб – «Комбінат» несе відповідальність згідно 
із Законом України «Про телекомунікації».  

4.13.  За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини  «Абонента», абонентна плата 
нараховується  в повному розмірі.  

4.14. У разі несплати отриманих  Послуг в установлений пунктом 4.10 Договору строк, 
«Комбінат» має право нараховувати пеню яка обчислюється  від  вартості неоплачених послуг у розмірі 
облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який нараховується пеня, згідно ст.. 
36 п.2 Закону України «Про телекомунікації». «Абоненту» надсилається письмове попередження із 
зазначенням кінцевого строку оплати. Якщо протягом 10 днів після зазначеного в попередженні строку 
від «Абонента» не надійшло підтвердження про оплату, «Комбінат» має право, скоротити перелік 
послуг або припинити їх надання, попередивши про це «Абонента».   

4.15.  У разі коли протягом місяця після зазначеного у попередженні строку оплати підтвердження 
про погашення заборгованості не надійшло, «Комбінат» має право в односторонньому порядку 
розірвати договір, про що письмово повідомляє «Абонента».        

4.16.  Припинення надання Послуг «Абоненту» не звільняє його від оплати заборгованості. 
4.17.  Після погашення «Абонентом» заборгованості з оплати Послуг, надання яких тимчасово 

припинено, «Комбінат» протягом  двох діб (крім вихідних та святкових днів) з моменту подання 
«Абонентом» документів про погашення заборгованості, відновлює надання Послуг (якщо Договір з 
надання послуг не розірвано).     

4.18.  У разі закінчення строку дії Договору або його розірвання «Абонент» повинен здійснити 
розрахунок за отримані Послуги.  

4.19. Юридичні особи, які фінансуються з державного (місцевого) бюджету, повинні надати 
довідку фінансового органу про підтвердження їх повного фінансування за рахунок бюджетних коштів з 
метою застосування тарифів, які встановлюються для бюджетних підприємств, установ та організацій.   

4.20.  Встановлені законодавством пільги надаються з дня звернення «Абонента» та пред’явлення 
документів, що засвідчують право на пільги.   
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН    
 

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків Сторони несуть відповідальність, 
передбачену законодавством України та цим Договором.   

5.2. У разі несвоєчасної оплати наданих «Комбінатом» Послуг, «Абонент» сплачує пеню, яка 
обчислюється від вартості неоплачених послуг у розмірі облікової ставки Національного банку України, 
що діяла в період, за який нараховується пеня, за кожен день прострочення.   

5.3. Сплата «Абонентом» пені, правомірне припинення чи скорочення «Комбінатом» переліку 
Послуг не звільняє «Абонента» від обов’язку оплатити надані йому Послуги. 

5.4. «Комбінат» не несе майнової відповідальності перед «Абонентом» за ненадання або 
неналежне надання Послуг у разі:  
5.4.1. використання «Абонентом» кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є 

несумісним з мережею «Комбінату», або порушення вимог інструкції виробника з використання 
кінцевого обладнання;   

5.4.2. несанкціонованого втручання у роботу телекомунікаційних мереж, пошкодження абонентської 
проводки або лінії, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками 
лінійних та станційних споруд, що використовуються «Комбінатом»;  

5.4.3.  дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо);   
5.4.4.  вини «Абонента» в інших випадках, встановлених законом.   

5.5. «Комбінат» не несе відповідальності за зміст інформації, що передається його мережами.     
5.6. У разі виявлення пошкодження телекомунікаційної мережі, що сталося з вини «Абонента», 

усі витрати «Комбінату», пов’язані з усуненням пошкодження, відшкодовуються «Абонентом».  Факт 
пошкодження телекомунікаційної мережі з вини «Абонента» оформлюється актом у двох примірниках, 
кожний з яких підписується уповноваженими представниками «Комбінату» та «Абонента», з вини якого 
сталося пошкодження. У разі відмови «Абонента» від підписання акта він підписується не менш як 
двома представниками «Комбінату».                 

5.7. «Комбінат» несе перед «Абонентом» за ненадання або неналежне надання Послуг таку 
майнову відповідальність:  
5.7.1. за ненадання оплачених телекомунікаційних Послуг або надання їх в обсязі, меншому за 

оплачений – у  розмірі оплаченої вартості ненаданих Послуг  
5.7.2. за безпідставне відключення кінцевого обладнання – у розмірі абонентної плати за весь період 

відключення    
5.7.3. за безпідставні скорочення чи зміну переліку Послуг – у розмірі абонентної плати за один місяць   



5.8. Сплата штрафних санкцій, визначених у п.5.7. Договору, здійснюється шляхом проведення 
перерахунку за наступний розрахунковий період (зменшення суми до сплати «Абонентом»).   

5.9. Припинення дії Договору або дострокове розірвання Договору (у тому числі шляхом 
односторонньої відмови від Договору) не звільняє «Абонента» від зобов’язань із розрахунків за надані 
Послуги та відповідальності за їх невиконання.  

5.10. У разі закінчення строку дії Договору або його розірвання  «Комбінат» повинен повернути 
«Абоненту» невикористані кошти.   

5.11. За ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг «Комбінат» несе 
відповідальність встановлену Законом України «Про телекомунікації» та «Правилами надання та 
отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими Постановою КМУ від 11.04.2012 року №295.  

 
6.   ФОРС-МАЖОР 

 
6.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання 

зобов‘язань за  цим Договором, якщо вони з‘явилися внаслідок дії обставин нездоланної сили, таких як: 
стихійні лиха, війни і військові дії, страйки, масові безладдя і хвилювання, аварії і катастрофи, а також 
прийняття органами державної влади чи управління актів, що роблять неможливим  виконання 
Договору. При цьому термін виконання зобов‘язань за цим Договором відкладається відповідно до часу, 
протягом якого діяли форс-мажорні обставини. 

6.2. При настанні вище зазначених обставин нездоланної сили, винна сторона повинна в 
п‘ятиденний термін з моменту, коли їй стало відомо про їхнє настання, сповістити про це іншу сторону з 
обов‘язковим наданням підтверджуючих документів, виданих компетентним органом. Недотримання 
зазначених умов позбавляє сторону права посилатися на форс-мажорні обставини.   

 
 

7.   ПОPЯДОК ВИPIШЕHHЯ СУПЕPЕЧОК    
 

7.1.   Усі  суперечки  i  розбіжності,  які  мають  виникнути з Договору чи в зв'язку з його 
виконанням, будуть, по можливості, вирішуватися шляхом переговорів, уповноважених на це 
представників сторін. 

7.2.   У  випадку, якщо суперечки та розбіжності, які виникли у зв'язку з виконанням даного 
Договору або стосуються його укладення , зміни, порушення умов, недійсності, не будуть врегульовані 
шляхом переговорів, їх розгляд здійснюється в Постійно діючому  Регіональному Третейському суді 
України при Асоціації «Регіональна правова група», у відповідності до Регламенту вказаного суду. 
Рішення Третейського суду є остаточним і обов'язковим для сторін і підлягає виконанню.   
 

8. СТРОК  ДІЇ  ДОГОВОРУ    
 
 8.1.   Даний Договір набуває чинності з ______________ року та  діє до _____________ року.  

8.2. Даний Договір може бути пролонгований шляхом підписання Додаткової угоди до нього в 
установленому порядку. 

8.3.  Будь-які зміни i доповнення до Договору дійсні лише за умови, якщо вони зроблені  в  
письмовій формі i підписані сторонами. 

8.4.  Договір може бути розірвано достроково у таких випадках:   
8.4.1.  за заявою «Абонента», в порядку передбаченому підпунктом 3.3.14. Договору; 
8.4.2.  з ініціативи «Комбінату» в порядку, визначеному у підпункті 3.1.2.2. Договору;  
8.4.3.  у зв’язку з  припиненням діяльності  «Комбінату» з надання Послуг, визначених у Договорі; 
8.4.4.  за рішенням суду; 
8.4.5. у разі анулювання, визнання недійсною, закінчення терміну дії ліцензії на провадження діяльності 

у сфері телекомунікації; 
8.4.6.  в інших випадках, передбачених законодавством України. 

 
9.   ІНШІ УМОВИ 

 
9.1. «Абонент» своїм підписом підтверджує, що він ознайомлений з положеннями Закону України 

“Про телекомунікації”, Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг затвердженими 
Постановою Кабінету Міністрів №295 від 11 квітня 2012р., Основними вимогами до Договору про 
надання телекомунікаційних послуг затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання 
зв'язку України від 29 листопада 2012р. №624. У разі зміни законодавства в сфері телекомунікації щодо 
порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг Сторони зобов’язуються з моменту набрання 
чинності нового законодавчого акта дотримуватись його умов. У такому випадку Договір застосовується 
лише в частині, яка не суперечить діючому законодавству.  



9.2. «Абонент» сплачує  податок  _______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

9.3. ПАТ «ПІВНГЗК» сплачує податок на прибуток на загальних умовах, передбачених 
Податковим Кодексом України. 

9.4. При укладенні договору кожна зі сторін повинна надати іншій стороні на вимогу завірені у 
встановленому порядку копії документів, що підтверджують правовий статус, обов'язкові реквізити та 
повноваження осіб, що укладають договір. «Комбінат» має право пересвідчитися у повноваженнях 
фізичної особи, що підписує Договір з боку «Абонента», та вимагати у зв'язку з цим пред'явлення 
оригінала документа, що посвідчує особу.   

9.5.  З усих питань, неврегульованих даним Договором, сторони керуються чинним 
законодавством України.   

9.6. Договір складено у двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по 
одному примірнику для кожної із Сторін. 

 
10.   ЮPИДИЧHI АДPЕСИ, РЕКВІЗИТИ  ТА  ПІДПИСИ  СТОPIH 

 
«Комбінат»       «Абонент» 
 
ПАТ «ПІВНГЗК»      _______________________ 
50079, Дніпропетровська обл..    _______________________ 
м. Кривий Ріг        _______________________ 
Тернівський район      _______________________ 
п/pах. 26006962481636     п/рах .__________________ 
в ПАТ "ПУМБ"        _______________________  
м. Донецьк    _______________________  
МФО 334851       МФО __________________ 
КОД ЄДРПОУ 00191023     КОД ЄДРПОУ  __________ 
Свiд. № 200125785      Свід. №  ________________  
Iнд. № 001910204051      Інд. №  _________________ 
Тел./факс (0564) 39-77-10     Тел. №  _________________ 

 
 

«Комбінат»        «Абонент» 
        Генеральний  директор                  Директор   
 
 
 
  ________________                                         ________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Додаток 1 

           до Договору № _______ 
                   від «___»_____________р 

        
 

Перелік засобів зв’язку  

в користуванні  __________________________________ за цим Договором 

№ 
з/п 

Номер 
телефону, 

тощо 
Найменування абонента 

Наявність 
паралельного 

телефону 

Категорія 
абонентського 

пристрою 
(АВН) 

Внесення до бази 
даних 109, 

телефонного 
довідника     
(так, ні) 

1 39-00-00 Головний інженер проекту - 1 так 
2 39-00-00 Головний фахівець розробки металоконструкцій - 3 так 
3 39-00-00 Провідний інженер  1 3 так 
4 39-00-00 Провідний інженер - 3 так 
5 39-00-00 Провідний інженер  1 3 так 
6 39-00-00 Архіваріус - 3 так 

 
 

Перелік  Послуг, які надаються Абоненту в залежності від обраної категорії АВН 
 

Категорія АВН 1 10 7 5 3 
Місцевий зв’язок так так так так так 
Міжміський зв’язок так так так так ні 
Міжнародний зв’язок, 0-10 так так ні ні ні 
0-800 так так так так ні 
0-900 (Аудіотекс), 0-700 так ні так ні ні 

 
 

В А P Т I С Т Ь   П О С Л У Г 
(на момент укладання Договору) 

 

№  
з/п Вид оплат  

Кількість 
наданих 
Послуг, 

 шт 

Абонентна плата 
(за місяць), 

грн. без ПДВ 

Всього за 
місяць, грн. 

без ПДВ 

Всього за 
місяць, грн. 

з ПДВ 

1 Абонентна плата за основний телефон 6 41,78   

2 Абонентна плата за паралельний телефон в одного 
абонента в одному будинку 2 4,20   

3 Встановлення основного телефонного апарата 6 100,00 не стягується 

4 Встановлення паралельного телефонного 
апарата  у одного абонента в одному будинку 2 33,33 не стягується 

 …     
 …     

 Плата за користування  послугами на момент 
укладання Договору 8    

 
 

ПІДПИСИ  СТОPIH 
 
«Комбінат»        «Абонент» 

        Генеральний  директор                  Директор   
 
 
 
  ________________                                          ________________  


