ПУБЛIIIНИИ ДОГОВIР

(О

ФЕРТА)

про нАдАння тЕлЕком)rнIкАцIЙних послуг

(доступ до IHTepHeTy та кабельного телебачення)
обмеженою вiдповiдальнiстю <Ефiрно-кабельне
Товариство
телебачення (ЕКТА БРОВАРИ>>>, нада_rri за текстом <<Провайдер>, яке
внесено до Реестру операторiв, провайдерiв телекомунiкацiй за номером Jф462
вiдповiдно до рiшення Нацiона_lrьноi KoMicii з пЪтань реryлювання зв'язкУ
Украiни вiд |2.10.200б р. J\Ъ404, здiйснюе свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiЙ
НР Jф00429-л вiд 2б.09.20t2р. в особi генер€Lлъного директора II.Iляхтича
О.В., що дiс на пiдставi Статуту, керуючись

з

Законом Украiни кПро телекомунiкацiЬ>

М

1280-IV вiд 18.11.2003р.,

Правилами надання та отримання телекомунiкацiйних послуг, затверджених
постановою.Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи I1.04.2012 р. JЮ295,
ст. 205, бЗЗ, 641r, 642 I_{ивiльного кодексу УкраТни,

публiкуе даний Публiчний договiр (оферту) про наданнrI телекомунiкацiйних
послуг (да_rri по тексту <<Щоговiр)>), що е публiчним договором - офертою
(пропозицiею) на адресу фiзичних осiб.

У цьому,,Щоговорi термiни вживаються у такому значеннi:
фiзична особа, що укл€Lла,Щоговiр з Провайдером.
Абонентська дiлянки мережi - частина (дiлянка) телекомунiкацiйноТ мережi,
iншого
що йде вiд Абонента
розподiльчоi коробки-порту
телекомунiкацiйного обладнання Провайдера.

Абонент

-

чи

до

звернення Абонента до Провайдqра, здiйснене в будъ-який спосiб (письмОВО,
телефоном, електронною поштою, через Особистий кабiнет) щодо отриМаННЯ
Послуг та,,Щодаткових послуг, змiни обсяry Послуг, Тарифних планiв.

Мережа Провайдера (Мережа)

сукупнiсть майна

у единому технологiчному

Провайдера, об'еднаних
надання Абонентам Послуг.

i

спорул зв'язку

процесi для забезпеченНЯ

обладнання дбонента - телекомунiкацiйне обладнання, що н€Lлежить на
правi власносТi . чИ iншомУ законному правi Абоненту, KpiM Обладнання
Провайдера.

0бладнання Провайдера

-

телекомунiкацiйне обладнання, що належить на
правi власностi чи iншому законному правi Провайдеру.

Особовий

рахунок

в

автоматизованiй системi розрахункiв
Провайдера, на якому фiксуються платежi Абонента та суми грошових коштiв,
списанi з платежiв Абонента в якостi оплати за Послуги. Особовий рахунок

рахунок

мае унiка-гlьний номер.

стан Особового рахунку Абонента та iншу iнформацiю. KpiM того, на цiй
сторiнцi здiЙснюеться замовлення Абонентом конкретних Послуг та вибiр
Абонентом Тарифного плану на Послуги, що замовляються, змiна Тарифного
плану, а також розмirrцуrоться спецiалънi повiдомлення Провайдера дJuI
Абонента. Адреса сторiнки входу до Особистого кабiнету, логiн та пароль
Абонента вfазуеться у наданiй Абоненry при пiдключеннi пам'ятцi Абонента.

Примiщення Абонента - примlщення, яке

н€LIIежить

Абоненту на правi

власностi або використовусться Абонентом на iншiй правовiй пiдставi.

Послуги
ДостУПУ

послуг, що включае в себе органiзацiю та забезпечення
до мережi IHTepHeT шляхом надання iнтернет-трафiку таlабо послуги
пакет

кабельного телебачення, а також iншi телекомунiкацiйнi послуги, надання
яких технологiчно нерозривно пов'язане iз органiзацiею та забезпеченням
ДОсТУПУ До мережi Iнтернет/кабельного телебачення, якi надаються
Провайдером Абоненту у вiдповiдностi до умов дiючих Тарифних планiв.

Розрахунковий перiод перiод надання Послуг, що дорiвнюе одному
каJIендарному мiсяцю, на початку якого здiйснюсться списання грошових
коштiв з Особового рахунку Абонента в розмiрi, передбаченому обраним

Абонентом Тарифним планом.

Сайт Провайдера

-

сайт Провайдера в мережi IHTepHeT, що розмiщений за
адресою : http ://ektatv.com.ua/?lan g:ua

Сторона - Провайдер або Абонент в запежностi вiд контексту.
Сторони - Провайдер та Абонент.
Тарифний план - сукупнiсть цiн9вих умов та тарифiв на Послуги, параметри
Послуг та iнша iнформацiя про Послуги, яка затверджуетъся Провайдером
самостiйно, та оприлюднюються на Сайтi Провайдера.
1.

Загальнi положецця

1.1. Щей Щоговiр розроблений вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи,
зокрема, Закону УкраiЪи <Про телекомунiкацii> ]ф 1280-IV вiд 18.11.2003р.,

Правил надання та отримання телекомунiкацiйних послуг, затверджених
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни JY9295 вiд 1|.04.20I2p. та Основних
вимог до договору про надання телекомунiкацiйних послуг, затверджених
рiшенням НКРЗI М624 вtд29.t|.2012р., Щивiльного кодексу УкраIни, Закону

I_lff.Х""ТН":ЖСТ

ПРаВ СПоживачiв>

1.2. Цей ,.Щоговiр реryлюе вiдносини

Абонентам Послуг та.Щодаткових

02з

-хII вiд

NЬ

1

з"

приводу
надання Провайдером
^'

1

2. 05.

1

99

1

р., iнших

"o.ny..
,3, Щоговiр вважаетъся погодженим
та укладеним дбонентом шляхом
вчинення Абонентом дiй,
що свiдчать ,Ъо . згоду
1

дотримуватися умов
{оговору, без пiдписання писъмового примiрника
Сторонами.
.щiями, що
свiдчать про Згоду Дотримуватися
умов
та
згоду
Щоговору
отримувати
ПослугИ на встанОвлени)tПрЬвайД.роЙ
l' еv rдvАqлгrл
подання Jcl)l
уrо"*,
Заявки на Послуги
таlабо оплата Абонентоr
auйоuоa""* Послуг.

1,4, Укладаючи Щоговiр, Абонент
автоматично ,,огоджуетъся з повним
та
безумовним акцептом (прийняттям)
положенъ Щоговору, Тарифних планiв.
1,5, ДлЯ фзичниХ осiб, якi
дО моментУ оприлюДнення/пУблiкацii
даного
ЩОГОВОРУ КОРИСТУВ аJIися Послугами проваЙдера,
свiдоцтвом
повного
й
беззастеРежного акцепту (прийняття)
у*о" даного {оговору е подЕtльше
використання й.оплата Послуг IIровайдЬра.
Yci .r"."rb"i оо"Ь"ор", укладенi
до акцеПту (прийНятгя) даного
ЩоЪовору
розiрван ими.
з моменту оплати Послуг Провlйлеру, "uurоаються
фiзична особа автоматично приймае
ЦЬОГО ЩОГОВОРУ,
Даний
Щоговф вважастъся укладеним без його
У"_:1
пlдписаннrl
у кожному окремому випадку. Щатою
укJIадаЕня даного {оговору
у цьомУ випадкУ е дата оплатИ Послуг,
що була.ро6rr.r,u .ri"оfrублiкацii цього
Щоговору.

i

Фiзична особа, що здiйСнила акцепт (прийняття)
умов даного {оговору,
iменуеться далi в TeKcTi
Щоговору

<<Абонент>>.

1,6, У разi, якщо чинним законодавством
УкраiЪи встановлено норми, якi
суперечатъ умовам цього
.щоговору, переваry ,,ри застосуваннi матимуть
вiдповiдНi положення чИ нормИ чинного
законодавства Украiни.
1,7, Провайдер на письмову вимогу
Абонента надае"йому завiрену письмову
форму Щоговору, в редакцiц що дiе на момент
ф"ru""я вимоги.
2.

ПРЕДIИЕТ I ЦIЛЬ ДОГОВОРУ

2,1, Провайдер в
рамках обраного Абонентом Тарифного плану за плату надае
Послуги, що можуть включати в себе:

2.1.L послугИ цiлодобового кабельного телебачення;
2,1,2. органiзацiю та забезпечення
для Абонента
мережi IHTepHeT шляхом наданшI iHTepHeT-.pu$lny. цiлодобового доступу до
2,2, ПрОвайдеР за Заявкою Абонента
надас, а Абонент приймае та оплачуе,
послуги
,щодатковi
за тарифами, встановленими Провайдером.

Повний перелiк ,Щодаткових послуг, надання яких можливо в рамках даного
.Щоговору, ix характеристика й тарифи на них, оприлюдненi на Сайтi
Провайдера

2.З. Послуги передбаченi п.?.|.Щоговору надаються Абоненту в межах Мережi
Провайдера та в обсягах, з€вначених Абонентом у Заявцi.

2.4. Параметри Послуг, що надаються Абонентам, та ik BapTicTb визначенi
умовами вiдповiдних Тарифних планiв.
Повний перелiк Послуг, надання яких можливо в рамках даного ,ЩоговорУ, ix
характеристика й BapTicTb визначенi в Тарифних планах Провайдера, З якиМИ
можна ознайомитись на Сайтi Провайдера http ://еktаtч.соm.ча/?lапg=uа.
2.5.

Щля

виконанняп.2.1 ,,Щоговору Провайдер може

з€Lл}п{ати

2.6. Обов'язковою умовою надання Абоненту Послуг

TpeTix осiб.

е

наявнiсть у

Провайдера'технiчноТ можливостi для надання Абоненту замовJIених ПослУг.

2.7. Абонент користуеться Послугами та оплачуе
з€}значених

3.

у Роздiлi 4 цього ,,Щоговору.

ix

вiдповiдно до умов,

прАвА тА оБов,язки cToPIH

3.1,.

Провайдер зобов'язуеться:

З.1.1. Якiсно надавати Абоненту оплаченi ним Послуги вiдповiдно до УМОВ
даного ,Щоговору з урахуванням вимог чинного законодавства УкраiЪи.

з

вiдображенням на ньому
iнформацii, що стосустъся виконання умов цього Щоговору (Розмiр ДеПОЗИТУ,
н€Iзва тарифноГо плану, BapTicTb тарифного плану, адреса надання послуг).
Надавати Абоненry можливiсть знайомитись зi станом свого особового
рахунку в Особистому кабiнетi.

З.I.2. Вести Особовий рахунок Абонента

3.1.3. НадаватИ дбоненту Послуги безперервно, KpiM часу усунення аварiйних

ситуацiй, вiдмови роботи обладнання, проведення планових профiлактичних
робiт, а також обставин непереборноi сили) якi спричинили неможливiсть
надання Послуг (роздiл 7 цього Щоговору).
з.I.4. Своечасно зqраховувати грOшовi кошти, BHeceHi на особовий рахунок.
3.1.5. Надавати консультацii Абоненту з ycix питань, що стосуються надання
Послуг та,Щодаткових послуг.
з.1.6. Не розголошувати вiдомостi про Абонента, за винятком випадкiв, прямо
передбачених чинним законодавством УкраiЪи.
3.I.7. УсуватИ несправНостi, що перешкоджаютъ користуванню Послугами, у
строки, передбаЧенi циМ ,ЩоговорОм та чинним законодавством Украiни,
3.2. Абонент зобовОязуеться:

З.2.L Виконувати вимоги цього,Щоговору.

З.2.2. Отримати та зберiгати пам'ятку абонента з реестрацiйними даними для
доступу в Особистий кабiнетi.

в

З.2.3. Користуватися наданими Провайдером Послryгами
.
вiдповiдностi з умовами даного ,.Щоговору та чинного законодавства.

З.2.4. Вчасно знайомитИсь

зi

суворiй

станом свого Особового рахунку

iнформацiею, що публiкуеться для Абонентiв на сайтi Провайдера.

та

з

З.2.5. Вчасно, шляхом внесення авансових платФкiв, сплачувати необхiднi для

Абонента Послуги вiдповiдно до умов, викладених

в Роздiлi 4

даного

.Щоговору.

З.2.6. Не пiдключати без погодження з Провайдером додатковi пристроi до
телекомунiкацiйноТ мережi Провайдера.

yci необхiднi мiри, спрямованi на забезпечення цiлiсностi и
cxopoнHocpi Абонентськоi дiлянки мережi, а у випадку if пошкодження
3.2.7. Приймати

зробити ремонт за власниЙ рахунок виключно за допомогою представникiв
(робiтникiв) Провайдера.

З.2.8. Не виконувати своТми силами та не допускати cTopoHHix осiб до
виконання робiт з ремонту Абонентськоi дiлянки мережi.
З.2.9. Повiдомляти про пошкодженнlI Абонентськоi дiлянки мережi та/або
Мережi Провайдера за телефонами, вк€ваними на Сайтi Провайдера.
З.2.|0. При здiйсненнi будь-яких дiй, пов'язаних з виконанням умов даного
,Щоговору, у тому числi при оплатi Послуг, обов'язково вкЕвувати номер
Особового рахунку.
3.2.||. Здiйснити оплату ycix Пос.гцrг, наданих Провайдером за цим
Щоговором, до дати црипинення дiI цъого ,Щоговору.

З.2.12. Забезпечувати доступ представникiв (працiвникiв) Провайдера у
примiщення до мiсця розмiщення Обладнання Абонента i Провайдера для
проведення робiт з пiдключення до Послуг, а також у разi проведення
планових або ремонтних робiт.

З.2.|3. Надавати представникам (працiвникам) Провайдера iнформацiю про
бажанi мiсця крiплення коробiв або прокладки кабелю. При цьому Провайдер
не несе вiдповiдальностi перQд Абонентом та третiми особами у разi

порушення функцiонування систем життедiяльностi та комунiкацiй в
примiщеннi Абонента (попадання у труби, електропровiд i тому подiбне), у

випадках встановлення обладнання, прокJIадання кабелiв в мiсцяk, вкЕIзаних
Абонентом.

З.2.I4. Негайно сповiщати Провайдеру про yci випадки перерв в наданнi
Послуг.
3.2.1,5. Забезпечувати збереження Обладнання Провайдера, встановленого в

Примiщеннях Абонента.
З

.2.16. Не змiнювати наJIаштування встановленого Провайдером обладнання.

платних послуг, здiЙснити оплату

з.2.|7.Пiсля виклику фахiвця та отримання
за наданi послуги не пiзнiше наступЕого дня,
про це ПрОВайДеРа З MeToIo
3.z.|8. у разi змiни своет мдс_адреси повiдомити
реестрацiт нових змiн.
(IР-адреса, МДС-адреса та
3.2.|g. Не змiнювати наJIаштування обладнання

iнше).

,

що передана дбонентом
з.2.2о.нести вiдповiдалънiсть за змiст iнформачii,
через Мережу IHTepHeT,

з метою несанкцiонованого
з.2.2t Не використовувати Послуги Провайдера
*Ьр.жi IHTepHeT, атакож до комп'ютерiв
*op".ry"uri"
комп'ютерiв
до
доступу

i Обладнu":" Провайдера,

3.3. Провайдер мае право:

та цiни надання Послуг з обов'язковим
3.3.1. Змiнювати склад, порядок, умови
джерелах,
публiкачii iнформачii

гlовiдомленням дбонента -n""o*
не. мензазначеНих У тr.З.2.4. даного Щоговору,

у

"i*

,u 15 (п'ятнадцять)

змlн,
календарних днiв до впровадження таких
i налашryванням окремих
з.з.2.при проведеннi робiт, пов,язаних з ремонтом Послуг з обов'язковим
надання
вузлiв Мережi Провайдера, призуIIинилги
за ДобУ, шJIяхом публiкаuii iнформацii
повiдомленняМ дбонентu ". цn.Ъ- нiж
проведення
цъого ,ЩоговоРУ, а у випадку
у джереЛах, зазначениХ у п.З.2.4,при
аварiйних ситуацiях - без попереднъого
ремонтно-вlдновлювалъних робiт
повiдомлення.
випадку
телебачення J D,YrrrФлд\J.
кабельного телеOачtrнfl)r
надання послуг кабельного
з.3.з. призупинити
l
перед Провайдером впродовж двох
наявностi в дбонента заборгованостi
бiлъше розрахункових перiодiв,
дбонент не оплатив замовлен1 ним
з.з.4.призупинити надання Послуг, якщо
якому вони були
закiнченнrl розрахункового перiоду, у
послуги
до
.Щодатковi
замовленi.

з.з.5. Розiрвати даний Щоговiр

у порядку,

викладеному

у Роздiлi 5

цъого

Щоговору.

провайд:р.о, гilнlх uпцii i
з.з.6. повiдомляти дбонента про проведення
,n""oN{ публiкачii iнформацiТ у
заходiв, про Ёаданням Послуг.u До.о"ором,
цього Щоговору,
джерелах, зазначен их у l"3,2,4,
(не поповнення особового рахунку)
3.3.7.При не BHeceHHi дбонентом коштiв
порядку без
(тръох),мiсяцiВ пiдряд,,р""iil'_олв односторонньому
протягоМ 3
Зазначене
на розiрвання даного ,щоговору,
повiдомлення дбонента, мас право

неПоширюеТъсянаВиПаДки'колиПроТяГоМУсъоГотермiнУ-]i:::..ý
облiковуетъся позитивнии
поповнення
баланс.

на Особовому рахунку дбонента

3.4. Абонент ма€

право:

З.4.|. Розiрвати даний ,Щоговiр

у порядку,

викладеному

у Роздiлi 5

цього

.Щоговору.

З.4.2. Подавати Заявку на змiну обсяry Послуг таlабо Тарифних планiв. Змiна
тарифного плану вiдбуваеться з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем
подання Заявки.

З.4.З. На повторне надання Послуги пiсля оплати заборгованостi та робiт з
повторного пiдключення до Мережi Провайдера.

З.4.4. На змiну адреси надання Пос.гryг за умови того, що нова адреса
знаходиться у зонi покритrя Мережi Провайдера.
З.4.5. Звертатися до Провайдера iз пропозицiями щодо полiпшення якостi
Послуг.
t

3.4.6. За письмовим зверненням призупинити

дiю даного

,Щоговору iз
обов'язковим з€вначенням його строку дii. Максим€LгIьний строк призупинення
надання Послуг скJIадае до 3 (тръох) к€Lлендарних мiсяцiв пiдряд.
Призупинення дii даного ,Щоговору е припиненням наданнrI Послуг.
Вiдновлення дii договору та надання послуг здiйснюеться автоматично з дати,
настугIноТ за датою, вказаною у зверненнi Абонента.
З.4.7. Брати участь в акцiях, органiзованих Провайдером.
4.

РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Оплата Послуг Провайдера здiйснюеться Абонентом завчасно, методом
авансових платежiв за наступний мiсяць, i повиннi проводитися до 28 числа
поточного мiсяця, в обсягах, передбачених обраним Абонентом Тарифним
планом. Розрахунковим перiодом е 1 (один) кЕLлендарний мiсяць. Перший
розрахунковий перiод може бути меншим за к€L[ендарний мiсяць. В разi
несвоечасноi сплати, послуга доступу до мережi IHTepHeT буде призупинена з
першого числа насryпного мiсяця
4.2. Особовий рахунок Абонента ведеться Провайдером у гривнях.

4.3. Iнформацiя про здiйсненi ,\бонентом платежi, а також про вид, обсяг i
BapTicTb наданих Абонентовi Послуг формуеться на Особовому рахунку
Абонента.
4.4. Абонент сплачуе вартiстъ ,Щодаткових послуг, протягом 1-го банкiвськогО
днrI.

4.5. Одержання Провайдером платежу вiд Абонента вiдображаеться на ЙогО
Особовому рахунку збiльшеннrlм балансу.

4.6.Надання Поёлуги Абонентовi вiдображаеться на його ОсобовомУ рахУНКУ
зменшеннrIм балансу на BapTicTb наданих Провайдером Послуг. Таке
зменшення (нарахування) здiйснюеться на початку розрахунковоГо пеРiОДУ.

У разi тимчасового призупинення

надання Послуг за заявою Абонента,
HapaxyBaHHrI за Послуги не здiйснюеться за перiоди, вк€Lзанi у заявi.
4.7.

У

випадках 1^racTi Абонента в акцiях, якi проводяться ПровайдероМ,
нарахування за Послуги здiйснюеться з урахуванням акцiйних правил.
4.9. У випадку пiдвищення BapTocTi Послуг в рамках обраного Абонентом
Тарифного плану, нарахування за Послуги здiйсщоеться за новими тарифами,
з дати вказаноТ у повiдомленнi про змiну BapTocTi тарифних планiв на Сайтi.
4.8.

4.10. Абонент зобов'язаний самостiйно проводити авансов1 платежi за цим
Щоговором таким чином, щоб не допускати вiд'смного балансу його
Особового рахунку.

4.I|. Безготiвковi платежi Абонента враховуються на Особовому рахунку
протягом 7-ми днiв, €tле не ранiше отримання виписки з банку про
надходженЁя грошових коштiв на розрахунковий рахунок Провайдера.

4.\2. При оплатi за допомогою електронних платiжних систем, кошти

зараховуютъся Провайдером на Особовий рахунок Абонента протягом 3-х
банкiвських днiв.

4.|З. Перелiк та опис способiв здiйснення платежiв Абонентом наведенi на
Сайтi Провайдера.
5.

строк дIi, змIнА

Й

розrрвАння договору

5.1. Щоговiр набирае чинностi з моменту акцепту оферти Абонентом та дiе по

31 грудня 2019 року, €Lпе в буд" якому випадку, до повного виконання
Сторонами cBoik зобов'язань за цим ,Щоговором. Якщо за 30 (тридцять)

днiв до дати закiнчення строку дii Щоговору жодна iз CTopiH не
повiдомила iншу про припинення даного .Щоговору, то строк дii цього
Щоговору вважаеться пролонгований на кожний наступний piK.
к€tлендарних

5.2. ,,Щоговiр може бути розiрваним у будь-який час за взаемною згодою CTopiH.

5.3. Абонент мае право в односторонньому порядку розiрвати данийЩоговiр з

попереднiм письмовим повiдомленням Провайдера за 5 (п'ять) робочих днiв
до моменту його розiрвання за умови вiдсутностi заборгованостi Абонента
не вiд'емний).
перед Провайдером (баланс Особового рахунка

Абонен

5.4. Абонент зобов'язаний здiйснити оплату ycix Послуг,,

наданих
Провайдером за цим ,Щоговором, до дати припинення дii цього Щоговору.

5.5. Провайдер може змiнювати умови , цього ,Щоговору з попереднlм

повiдомленням Абонента не менш нiж за 15 (п'ятнадцять) каJIендарних днiв
до впровадження змiн, шляхом публiкацii iнформацii у джерелах, зазначених
у л.3.2.4. даного Щоговору, або iншим доступним для Провайдера способом.
Оплата Абонентом Послуг пiсля строку набрання змiнами чинностi е
незаперечцим фактом прийняття Абонентом ycix внесених Провайдером змiн
(акцепт змiн).

змiн У ,.щоговiр е дата оплати
щатою прийняття ycix внесених Провайдером
По.пуr, Йо була.робп."u дбонентЬм пiсля набрання змiнами чинностi,

запропонованими змiнами до ,Щоговору;
дбонент зобов'яз аний розiрвати даний .щоговiр шляхом направлення
бажанот да^ги
(подання) писъмового звернення до Провайдера iз зазначенням
звернення мас бути направлене (подане)
розiрванНя ,ЩоговОру. Таке письмове
вважастъся
провайдеру до дати вступу в силу змiн до Щоfовору, Щоговiр
такОму зверненнi, аJIе не пiзнiше набрання
розiрванИй з датИ, "**u"Оi у
чинностi змiн до,Щоговору.
зобов'язань за цим
5.6. Провайдер мае право вiдмовитись вiд виконання
Абонентом умов цього ,Щоговору,
,Щоговором у вигIадках невиконання
мережi Провайдера,
нанесення шкоди обладнанню або теJlекомунiкацiйнiй

У

випадку незгоди Абонента

iз

з моменту
у цьому випадку дбонент зобов'язаний у тижневий строк
заподiянi ПроваЙдеру збитки, а
розiрванНя цьогО ЩоговорУ компенсувати
також повнiстю погасити наявну заборгованiсть перед Провайдером,
здiйснивши платежi на користь Провайдера,
6.

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ CTOPIH

Вiдповiдальнiсть Провайдера :
Провайдер
6.1.1. За невиконання або неналежне виконаннJI умов Щоговору
та пункту 40
несе перед Дбонентом вiдповiдаrrьнiсть вiдповiдно до закону

6.1.

затверджених
Правил наданнJI та отримання телекомунiкацiйних послуг,
6.2. Провайдер не несе вiдповiдальностi:

або зберiгасться
6.2.|. За змiст iнформацii, яка отримуеться, передаеться

Абонентом, а також за if якiстъ, Що була ним отримана,
Абонентовiо внаслiдок
6.2.2. За будъ-якi пошкодження, якi були спричиненi
числi втрату даних у
використання телекомунiкацiйноi мережi, у тому
або перериваннJI
paryn"ruri затримок, непостачання, помилковоi адресацii
Послуг.

до даних
6.2.3.За булъ-який збиток дбонедrтовi вiд несанкцiонованого доступу
Дбонент самостiйно
дбонента третiми особами на дiлянках кан€шiв зв'язку.
забезпечення безпеки
встановлюс зi свого боку захиснi механiзми i засоби для
з мережi IHTepHeT,
вJIасних даних.вiд несанкцiонованого доступу
дiй нездоланноТ
6.2.4.За будь-який збиток, нанесений дбонентовi, у результатi
сили: затоплення, урагани, грози та iнше,
виникли внаслiдок
6.2.5.за погiршення якостi послуг, перебоi у роботi, що
Провайдера,
причин, що знаходяться поза межами контролю
обладнання дбонента
6.2.6. За невiдповiднiсть технiчного стану кiнцевого
програмного забезпечення
встановленим нормам, помилки несправностi

i

обладнання дбонента, якi можуть виникнути пiд час його роботи i доступу ло

телекомунiкацiйноi Мережi.

6.2.7. За несанкцiоноване BTprIaHHlI у роботу телекомунiкацiйних мереж або
пошкодження абонентськоi проводки.

6.2.8.Перед третiми особами, якщо iM буле спричинений збиток, пов'Язаний

З

використанням Послуг Провайдера, що надаються Дбонентовi, як те:
комп'ютерне шахрайство (шпигунство, злом), несанкцiонований доступ до
матерiалiв та iнше.

6.2.9. Провайдер не несе вiдповiдалъностi за збиткИ, Що були спричиненi
TpeTiM особам, при пiдключеннi та наданнi доступу до Мережi, якщо TaKi
збитки були спричиненi у зв'язку з тим, що представники Провайдера не знЕLIIи
i не могли знати про можливостi настання подiй; що спричинили TaKi збитки,
таlчи корр1стув€LIIися для виконання cBoik зобов'язань за цим ,Щоговором
iнформацiсю, обладнанням тощо, якi були наданi представниками Абонента
або Абонентом безпосередньо.
6.2.10. Провайдер не несе вiдповiдальностi перед дбонентом за шкоду, що
була .rrрй.r"".на дбоненту третiми особами, за якiсть Послуги iз доступу до
,.п.*оrУнiкацiйноi Мережi, якщо це з€шежитъ вiд TpeTix осiб та cTopoHHix
органiзацiй.
6.3.

Вiдповiдальнiсть Абонента

:

6.3.1. Абонент несе вiдповiдалънiсть вiдповiдно до закону, ,Щоговору та пункту

з7 Правил надання та отримаЕня телекомунiкацiйних послуг, затверджених
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни Jф295 вiд 11,.04.2Ur2р.
6.з.2. дбонент несе вiдповiдальнiсть за yci дii, вчиненi пiд час користування
Послугами, а також за ix наслiдки.

6.з.з. дбонент несе вiдповiда_гrьнiстъ за збереження Обладнання Провайдера,
встановленого у Примiщеннi дбонента, а також встановленого на вимогу
Абонента у рамках надання Послуг.
6.з.4.У разi припинення дii цього ,,Щоговору або припинення наданшI Абоненту
о*р.r"" Послуг, якi тягнУть за собоЮ припинення користування Обладнанням
провайдера, що встановлюеться у примiщеннi дбонента у рамках наданих
ПЬслуг, дбоненТ зобов'язаний повернутИ дане Обладнання у справному cTaHi
або
у .rрЬ* не пiзнiше 10 (десяти) днiв з дати припинення дii цього ,Щоговору
припинення надання вiдповiдноi Поолуги.
б.з.5. У разi пошкодження Обладнання Провайдера або не поверненнJI
Обладнання у передбачений пунктом 6.з.4. TepMiH, дбонент вiдшкодовус
повну BapTicTb дurпоrо Обладнання протягом 10 (десяти) днiв пiсля отримання
вiдповiднот вимоги Провайдера або закiнчення строку для повернення
Обладнання. Провайдер у зазначеному випадку мас право списати BapTicTb
дбонента для компенсацii збиткiв
особо"о.о
обладнання

з

Провайдера.

рахунку

6.з.6. НевикоНаннЯ АбоненТом зобов'язань по !оговору € пiдставою
для його
розiрвання. Подiбнi дii не звiльняють Абонента вiд сплати борry.
7.

Форс-мАжорнI оБстАвини

7.1. Провайдер не несе вiдповiда-тrьностi перед Абонентом за невиконання або

ненЕIпежне виконаннЯ своТХ зобов'язанЬ за цйм Щоговором
у випадку
виникнення обставин, що виникJIи поза волею й бажанням Провайдера i якi не
можна було передбачати або уникнути, включаючи наступне: ук€}зи або
постанови органiв державноi влади, що обмежують дiяльнiсть Провайдера по
наданнЮ Послуг; громадськi заворушення, епiдемiТ, блокади, ембарго,
землетруси, повенi, урагани, вiдключення електроживлення, пожежi або iншi
стихiйнi лиха; оголошеНу або фактичну вiйну; нhвмиснi або ненавмиснi дiТ
TpeTix осiб, {цо призвели до непрацездатностi обладнання Провайдера або
неможливостi якiсного надання cBoix Послуг.
8.

IHшI умови

договору

У випадку виникнення не врегульованих претензiй мiж Сторонами, кожна
iЗ CToPiH МОЖе Захищати своi порушенi права у порядку, встановленому
8.1.

положеннями дiючого законодавства УкраiЪи.

8.2. СуперечкИ за даним Щоговором вирiшуються шляхом переговорiв. У
випадку неможливостi ikнього вреryлювання, Сторони звертаються
у суд
вiдповiдно до дiючого законодавства УкраiЪи.
8.З. ПроВайдер надае Послуги й виконуе iншi обов'язки за даним ,,Щоговором
особисто або iз з€Lпу{енням TpeTix осiб.

8.4. Щiяльнiсть, права та обов'язки мiж Провайдером та третiми особами
визначаються партнерськими угодами та дiючим законодавством.

8.5. ДiТ, ПОВ'ЯЗанi з реестрацiею/перереестрацiею Абонента, прийомом
платежiв вiд Абонента, консультацiйно-довiдковим обслуговуванням,
наданням доступу до особового рахунку, здiйснюються безпосередньо.
8.6. УМОви Даного Щоговору дiйснi для Bcix Абонентiв. Змiна умов Щоговору
вiдносно окремого Абонента (додаткова вiдповiдалънiсть Провайдерl за якiсть
ПОСЛУГ, ДОДаТковi Послуги для Абонента та iH.) повиннi бути оформленi

письмово

,Щоговору.

У виглядi

окремих договорiв або додаткових угод до даного

8.7. ПОДаЮчи Заявку таlабо ресструючись в Особистому кабiнетi Абонент
НаДае ЗГОДУ ПРОва{леру на обробку та використання cBoik персон€Lльних даних
Вiдповiдно до Закоrry Украiни <<Про захист персонztльних данию) М 2297-VI
вiд 01.06.2010р.
8.8. Абонент особисто використовуе Послуги, наданi Провайдером.

8.9. ЩогОвiр залиШаеться чинниМ у випадку змiни реквiзитiв CTopiH, змiни ix
установЧих докуМентiв, включаЮчи, аJIе не обмежуючисъ, змiною власника,

органiзаЦiйно-правовоi формИ та iнше. У випадку змiни реквiзитiв Сторони
зобов'язанi у 10 (десяти) денний строк повiдомити про це один одного.
8.10. ПровайДер е плаТникоМ единого податку 5Yо,Не э платником П,Щ.
9.

РЕКВIЗИТИ ПРОВАИДЕРА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ
,,Е,ФIрно_кАБЕJьнв твлЕБАчЕнIUI кЕктА _ БровАри)
Скороченi найменування :

БРоВАРИ)

ТоВ (ЕкТ(ЕктА - БровАРИ>; ТОВ (ЕкТА

код 2488005)
р\р 26001 |54ЗЗ9 " Райффайзен Банк

мФо

АВАЛЬ" м. Киiв

з80805

Платник единого податку

5Оlо

Не платник П,ЩВ

Поштова та юридична адреси:
07400 м. КиТвсъка обл. м. Бровари, вул. Грушевського 9\1
19л. +з8 (04594) 6-64-27;+3s (096) 780-45_07; +38 (050) 4з2-20-22
e-mail : info@ektatv. соm.uа

Сайт: www.ektatv.com.ua
Генералъний директор, дiе на пiдставi Статуту:

Шляхтич Олександр Володимирович
Головний бухгалтер:
Скидан Га-пина Федорiвна
с{

<о
coi

Генеральний Щиректор

о|
\Ф

Шляхтич о.В.

