
 

 

Зразок договору для ФО 

 

 

Договір № ________________________ про надання телекомунікаційних послуг 

м.                 ________________20_______р. 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФАРЛЕП-IНВЕСТ” (надалі – «Оператор»), включено до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за   

рішенням НКРЗІ від 15.02.2007 №594 (реєстраційний номер в реєстрі № 1117), в особі уповноваженого представника 

______________________________________, який діє на підставі довіреності №_____________ від ____________ р., з одного боку, та 

____________________________________________________________ (надалі – «Абонент»), Паспорт    № _________________  виданий 

______________________________ р., надалі – Абонент, з іншої сторони (далі – Сторони), уклали цей договір про надання телекомунікаційних послуг (далі – 

Договір) про наведене нижче. 

1. Предмет Договору 

1.1. ПрАТ «Фарлеп-Інвест» відповідно до умов Договору надає Абоненту загальнодоступні (універсальні) та інші телекомунікаційні послуги, супутні (додаткові) 

послуги згідно з переліком і в обсягах, замовлених Абонентом, за встановленими значеннями показників якості (далі – Послуги), а Абонент своєчасно оплачує 

отримані Послуги відповідно до умов цього Договору. 

1.2. Перелік та опис Послуг, спеціальні умови організації, порядок розрахунків та порядок надання Послуг Абоненту визначаються цим Договором, Умовами та 

порядком надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Фарлеп-Інвест», затвердженими ПрАТ «Фарлеп-Інвест», опублікованими на офіційному веб-сайті ПрАТ 

«Фарлеп-Інвест» www.vega.ua (далі – Умови), та відповідними угодами і додатками до нього. 

1.3. Перелік та обсяг Робіт та Послуг, які надаються Оператором Абоненту відповідно до Договору, їх вартість і характеристики зазначаються в Додатках до 

Договору, які є його невід’ємними частинами. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Всі права та обов’язки Сторін за Договором передбачені у відповідних розділах Умов та чинним законодавством України. 

2.2. З питань надання Послуг Абонент може звернутись до ПрАТ «Фарлеп-Інвест» за телефонами та адресами зазначеними в Умовах та на сайті Оператора 

www.vega.ua 

2.3. Абонент зобов’язується Надати Оператору Персональний код Абонента. 

        

(необхідно заповнити 8 цифр, бажано без повторів сусідніх цифр) 

3. РОЗРАХУНКИ ЗА НАДАНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ 

3.1. Надання Послуг за Договором є платним. 

3.2. Абонент сплачує вартість телекомунікаційних послуг у розмірі визначеному згідно з умовами обраного Абонентом тарифного плану Інформацію щодо 

розміру оплати, Абонент може отримати на підставі рахунку Оператора або іншого альтернативного способу отримання відповідної інформації (особистий 

кабінет, SMS - повідомлення, зверненням до Оператора по засобам телефонного зв’язку, тощо.) 

3.3. Порядок виставлення рахунків та їх оплати визначено у відповідних розділах Умов та додатку № 1 до цього Договору. 

3.4. У додатках до Договору зазначені тарифи на Послуги, замовлені Абонентом, що діють на момент підписання Договору. 

3.5. Розрахунки за додаткові роботи з організації підключення Послуг здійснюються на підставі рахунка на оплату, який виставляється одночасно з підписанням 

Договору та оплачується Абонентом протягом п’яти банківських днів з дати виставлення. Інформація про отриману оплату додаткових робіт та факт їх виконання 

розміщується окремим рядком в рахунку за телекомунікаційні послуги, сформованому за відповідний звітний період, який одночасно є актом виконаних робіт. 

Не внесення Абонентом у встановлені строки обумовленої суми є підставою для не виконання ПрАТ «Фарлеп-Інвест» умов цього Договору. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України 

та Умов. 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання та діє до припинення його однієї зі Сторін або обома Сторонами. 

5.2. Договір розривається та/чи припиняється Сторонами після проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами. У випадку існування заборгованості 

Абонента перед Оператором, сума заборгованості повинна бути сплачена Абонентом, або підлягає стягненню. 

5.3. Договір розривається достроково у випадках, передбачених Умовами та чинним законодавством України. 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. При виконанні Договору у випадках, не передбачених Договором та Умовами ПрАТ «Фарлеп-Інвест», Сторони керуються чинним законодавством України, 

в тому числі Законом України «Про телекомунікації» і «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг» в діючій на момент надання Послуг 

редакції. Інші відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються Умовами ПрАТ «Фарлеп-Інвест», з якими Абонент ознайомлений, погоджується 

та зобов’язується їх виконувати в повному обсязі. Укладаючи цей Договір Абонент своїм підписом / акцептуванням Договору підтверджує, що він ознайомлений 

з положеннями Закону України «Про телекомунікації», «Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг», затвердженими постановою Кабінету 

Міністрів України від 11.04.2012 № 295, та Умовами ПрАТ «Фарлеп-Інвест», що є невід’ємною складовою частиною цього Договору. Кожна із Сторін самостійно 

організовує ознайомлення з чинним законодавством України та Умовами ПрАТ «Фарлеп-Інвест». 

6.2. У разі непогашення чи несвоєчасного погашення заборгованості за надані відповідно до Договору Послуги Абонент погоджується, що інформація про нього, 

щодо стану розрахунків за Договором (включаючи його назву/ прізвище, ім’я та по батькові чи будь-які інші дані, зазначені Абонентом при укладанні Договору) 

може бути надана третім особам, яких ПрАТ «Фарлеп-Інвест» має право інформувати про наявність та розмір боргу Абонента, а також використана з метою 

формування реєстру боржників, у тому числі ПрАТ «Фарлеп-Інвест» має право передавати свої права та зобов’язання за Договором третім особам без згоди на 

це Абонента. 

6.3. Зміни та доповнення до Договору (крім зміни тарифів та переліку послуг) оформляються додатковими угодами та/або додатками до нього, які є невід’ємними 

частинами Договору. 

6.4. Цей Договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін.  

6.5. Своїм підписом / акцептуванням Договору Абонент підтверджує, що копії документів, наданих для підключення до замовлених/ої послуг/и, повністю 

відповідають оригіналу. 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, ПОШТОВІ ТА ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

АБОНЕНТ 

 

ПІБ 

Місце реєстрації (місце проживання) 

 

Ідентифікаційний код 

або Серія та номер паспорта  

  

Контактний телефон  

Ел. адреса:  

  

З Умовами та порядком надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «Фарлеп-Інвест» 

ознайомлений і зобов’язуюсь їх дотримуватись  

 

Підпис ф.о. 

_____________________________/_______   

(дата, підпис) 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТОР 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ФАРЛЕП-IНВЕСТ” 

Місцезнаходження юридичної особи: 01011, М. КИЇВ, ПРОВ. ЄВГЕНА ГУЦАЛА 

(ПРОВ. КУТУЗОВА), БУД.3 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

свідоцтво платника ПДВ № 100333358 

Індивідуальний податковий номер (ІПН): 191999626552 

Для розрахунків: 

Код ЄДРПОУ: 19199961 

IBAN: UA803348510000000002600917691 

Поштова адреса: 03110, м. м. КИЇВ, ВУЛ. СОЛОМ’ЯНСЬКА, буд. 3 

Телефон: (044) 507 00 00 

Ел.адреса: service@vegatele.com 

 

в особі уповноваженого представника 

уповноважений представник___________________________________ 

// 

  

 

 




