
договIр J\ъ

На надання телекомунiкацiйних послуг

вiд202 - -

Iменований надалi 'Абонент', з одного боку, i Фоп Подхалюзiн Вiтацiй Свгенiйович внесений до Ресстру операторiв,
проваЙдерiв телекомунiкацiй за номером 1433 вiдповiдно до рiшення Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне
регулювання у сферi зв'язку та iнформатизацii вiд 22.10.2009 Nsl709, iменований кадалi як 'Виконавець', в особi Подхалюзiна
Вiталiя Свгенiйовича, який дiс на пiдставi свiдоцтва про держ, ресстрацii з iншого боку, (лалi'Сторони') укJIали цей договiр
(даrri',Щоговiр') про ЕастуIIне:

l. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ Абонент доруча€, а Виконавець приймае на себе зобов'язанrrя по Еаданню платних
ТеЛеКОМУНiКацiЙних Послуг. ,Щосryп до мережi IHTepHeT через телекомунiкацiйну мережу Виконавця з гарантованою
мiнiмальною швидкiстю 64кбiт / сек, i максимальною швидкiстю згiдно обраного Абонентом тарифного плану, зазначеного i
тарифiкованого у .Щодатку, який е невiд'емною частиною даного .Щоговору:
l,1. РееСтрацiя iнформацiТ про Абонента в Мережi, привласнення мережевих реквiзитiв Абоненry.
1.2. Пiдключення абонента до Мережi.
1.3.ЗабеЗпечення цiлодобового доступу Абонента до Мережi з гарантованою мiнiмальною швидкiстю 64кбiт / сек за винятком
ПРОфiЛактичних, ремонтних робiт та модернiзацiТ обладнання, що використову€ться для надання послуц якi можуть
СПРИчинити припинення в наданнi послуг загltJIьним TepMiHoM '72 годин в мiсяць (три робочих днi).
1.4. {iаГНОСтика та локtl'Iiзацiя несправностей забезпечуеться Виконавцем протягом '72rодин пiсля отримання усноi заявки.
телефонного Дзвiнка вiд Абонента. Якщо надання Послуги не вiдновлена протягом трьох робочих днiв, перiодичний платiж
За ДаНОЮ ПОслУгою зменшу€ться пропорцiЙно дням, пiд час яких Послуга не надавалася. Повiдомлення про несправностi
приймаються за контактними телефонами, зtlзначених у бланку нzшаштувань.
1.5. НаДаННя консУльтацiйних послуг за технологiсю, технiчних i програмних засобiв взаемодiТ з Мережею без виlЪду

фахiвцiв Виконавця на майданчик Абонента.
2. BAPTICTb r порядок розрАхункIв
2.'l . ОПЛата за послугу IHTepHeT здiйснюеться за обраним Тарифним планом авансовим платежем у розмiрi 1 00% (сто
ВiдСоткiв) BapTocTi Послуц протягом 3 (трьох) днiв перед набуттям чинностi нового облiкового перiоду (строк, обумовлений

УМОВаМИ ТаРифного плану, на початку якого здiЙснюсться описання абонентськоi плати з особового рахунку за користування
ПОСЛУГаМИ ЗгiДно тарифного плану). Тарифи на послуги публiкуються на сайтi Виконавця: : http://galactica.dn.uzr/.
2.2. ОЛЛаТа За наданi послуги здiйснюеться в гривнях шляхом внесення грошових коштiв в касу або на розрахунковий
РаХУнок Виконавця (Абонент зобов'язаний вказати в прдзцjцIgttцдддilте!цу JФ Особистодs_рахудку" П.I.Б.,здрду
ВКаЗаНУ_У_.ЩОГОворj), банкiвськими платiжними картами на сайтi Виконавця: http:/igalactica.dn.ual. ,Щата оплати
встановлюеться за датою зарахування грошей на розрахунковий рахунок Виконавця
2.3.Весь облiк споживаних посл)д i контроль за свосчаснiстю платежiв ведеться автоматизовано за допомогою програмних
засобiв, iнформацiйноi бази i статистичних даних вузла Виконавця.

3. lншi р{ови
3.1. ВИконавець мае право перегJuIнути .Щодаток i .Щоговiр в односторонньому порядку, змiнити уl!{ови цього ,Щ,оговору, цiну на
ПОСЛ5rГИ, iНстрУкцii, технiчнi специфiкацii та iншу iнформацiю яка вiдноситься до ПосJýт. Iнформацiя про змiни та поточноi
Bepcii документiв публiкуються Виконавцем Еа сайтi: http://galactica.dn.ua/
З.2.ЯКЩО АбОнент не згоден зi змiнами BapTocTi послуц BiH зобов'язаний повiдомити Виконавця про розiрвання .Щоговору, на
р{овах 5.1 цього ,Щоговору.
3.3. АбОНеНТ ЗОбов'язаний повiдомитп Виконавця прэlIризуддд9цня l!осJIущ, якщо в Taкoi не потр3ýуg, або не
КОРПС'ЦУJТЬСЯ. Bci обл!к,sЕiданi Абопента при цьому JФрДд!щьýд.Задвка прJ_Jдрдддцнецня_дIослуJJд_дgJIрпймасться
задпiМ числом,.!Ддасться безпосередньо за адресою Вшкондд_цд, зазначепого нцжче, в успiй ф!рдiддддsrупниЙ
мiсяць
4.вIдповIдАJIьнIсть CToPlH
4.1.ВИКОНаВець не вiдповiдае за змiст iнформацii, що передаеться Абонентом по мережi.
4.2.ВИКОНаВеЦь несе вiдповiдапьнiсть за технiчний стан телекомунiкацiйноi мережi тiльки до примiщенЕя Абонента та не
несе вiдповiдальнiсть за затримки i перебоi в роботi, що вiдбуваються з пр],tчини виходу з ладу магiсТр;шьнИХ КаНаЛiВ Та
еЛеКТРОМеРеЖ ЯКi Виникли при дii TpeTix осiб, на яких базусться надання посл}т Виконавця (несправностi, ремонт
ОбЛаДНаННя або кабелю, плilнове i негшанове вiдк_rrючення електроживлення на кJIючових вузлах i т.д.)
4.3. ВИКОНаВець не вiдповiдае за порушення Абонентом законодавчих та iнших нормативних aKTiB.



4,4. Абонент i Виконавець зобов'язуються забезпечувати конфiденцiйнiсть облiковоi iнформацii Абонента (вхiдне iм'я та
пароль). Виконавець не несе вiдповiдальнiсть за шкоду будь-якого роду, понесенi абонентом через розголошення cBoei
облiковоi iнформацii. Виконавець зобов'язаний змiнити пароль Абонента за письмовою збIвкою за пiдписом дбонента.
4.5. Виконавець з;tлишае за собою право тимчасово вiдключити Абонента вiд Мережi в наступних випадках:
4.5. 1. Несвоечасне оформлення !оговору.
4,5,2, Передача у мережУ iнформацii, що ображае честь та гiднiсть Абонентiв та обслуговуючого персоналу Мережi.
4.5.3. Широкомовне поширеннrI у мережi матерiалiв рекJIамного або комерцiйного характеру.
4.5.4. ВСТаНОВЛеНО фаКТИ СПроб псуваншI апаратних i програмних засобiв вузлових машин Виконавця або iнших дбонентiв,
наприкJIад, шJUIхом навмисноi або ненавмисноi розсилки комп'ютерних BipyciB у Мережi.
4,6. Вiдповiдапьнiсть Виконавця перед Абонецтом за невиконання або неналежне виконання посJr}т визначаеться вiдповiдно
до cTaTTi 40 закону УкраiЪи <<Про телекомунiкацii> вiд l8.1 1.2003 р,
4,7. Виконавець не несе вiдповiдапьностi перед Абонентом за затримки i перебоi в роботi, що вiдбуваються в мережах
cTopoHHix операторiв зв'язку.
4.8 Виконавець Ее несе вiдповiдальностi за вихiд З ладу обладнання Абонента з незаJIежних вiд виконавця причин.
5. умови розIрвАннlI договору
5.1. [iЯ ,ЩоговорУ може бутИ припинена за iнiцiативОю Абонента, вишrаденоi в письмовiй формi.
5,2, .щiя,щоговору може бути припинена за iнiцiативою Виконавця, викладеноi в письмовiй формi, на пiдставi неналежного
виконаннЯ АбонентоМ уllов .Щоговору. В цьому випадку невикористаний залишок грошових коштiв Абонента не поверта€ться,
а заборгованiсть в оплатi послуг Абонентом компеЕсуеться.
6. TEPMIH ДIi ДОГОВОРУ I ЮРИДИЧНI АДРЕСИ CTOPIH
6,1, ЩеЙ !оговiР набувае чинностi з моментУ пiдписаннЯ i може бути розiрваний за iнiцiативою однiеi iз CTopiH увiдповiдносТi з роздiлоМ 5 Щоговору. 6.2. .ЩоговiР зiUIишаетьсЯ в силi В разi змiни реквiзитiв CTopiH, змiни ix установчих
документiв, включаючи, rшс не обмежуючиСь, змiноЮ власника, органiзацiйно-правовоi форми та iH. В разi змiни реквiзитiв,
Сторони зобов'язанi в 10-денний TepMiH повiдомити про це один одного.

Адрсси та поточнi рахунки CTopiH:

Виконавець:

Адреса:

Тел:

ФОП Подхдлюзiн Вiталiй €вгенiйович

м Бiлозерське, вул. Будiвельна, 15/3

050-050-95-29

Банк Райффайзен банк аваль Приват банк
Поточний
рахунок

Uл82 3808 0500 0000 002б
00rr 1561 3

UA72 3354 9б00 0002
6008 0518 1513 8

мФо ]80805 ]35496

едрпоу 2829701890 2829701890

ПРОВЛЙДЕР АБонЕнт

Подхалюзiн В.€.

(Пйпис)


