Договір № _________________ від __________________
про надання телекомунікаційних послуг
підключення та доступу до мережі Інтернет
м. Київ

_____________________

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ", є
платником податку на прибуток на загальних умовах та податку на додану вартість, в особі директора Бєлової Владислави Олегівни, яка
діє на підставі Статуту, та
ЗАМОВНИК: __________________________, що діє на підставі ___________________та _______________ в особі _______________,
які в подальшому разом іменуються як СТОРОНИ, а кожна окремо – СТОРОНА, ВИКОНАВЕЦЬ чи ЗАМОВНИК, керуючись Законом
України "Про телекомунікації", Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою Кабінету Міністрів
України № 295 від 11.04.2012 р. та іншими нормативними актами в сфері телекомунікацій, а також Цивільним та Господарським кодексами
України, уклали даний Договір про надання телекомунікаційних послуг підключення та доступу до мережі Інтернет (далі по тексту – Договір)
про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. ВИКОНАВЕЦЬ надає ЗАМОВНИКУ телекомунікаційні послуги з підключення та доступу до мережі Інтернет за допомогою
виділеного каналу зв'язку (далі по тексту - Послуги), а ЗАМОВНИК приймає надані ВИКОНАВЦЕМ послуги та здійснює їх оплату в порядку,
визначеному цим Договором.
1.2. Під терміном "Послуга доступу до мережі Інтернет" Сторони домовились розуміти вчинення ВИКОНАВЦЕМ усіх необхідних
дій, спрямованих на забезпечення ЗАМОВНИКУ доступу до інформаційних і комунікаційних ресурсів всесвітньої мережі Інтернет,
включаючи послуги електронної пошти та інші послуги з використанням телекомунікаційної мережі, шляхом надання можливості
цілодобової роботи в мережі Інтернет кінцевого обладнання ЗАМОВНИКА та забезпечення ВИКОНАВЦЕМ технічних параметрів надання
цієї Послуги, визначених у Протоколі узгодження договірної ціни (Додаток № 1 до даного Договору).
2. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ СТОРІН
2.1 ЗАМОВНИК має право:
2.1.1 Отримувати своєчасно і в повному обсязі Послуги, а також інформацію про Послуги, які надаються ВИКОНАВЦЕМ згідно з
умовами Договору.
2.1.2 Повідомляти ВИКОНАВЦЯ про наявність претензій, пов'язаних з наданням Послуг або з наданими ВИКОНАВЦЕМ рахунками
за користування Послугами.
2.1.3 ЗАМОВНИК має право 1 (один) раз на рік тимчасово призупинити надання Послуг доступу до мережі Інтернет строком до 1
(одного) місяця, про що повідомляє ВИКОНАВЦЯ у письмовій формі за 5 (п'ять) днів до бажаної дати призупинення надання таких Послуг.
2.1.4 Отримувати від ВИКОНАВЦЯ Послуги належної якості, технічні показники яких визначені діючим законодавством України, а
також технічну підтримку та допомогу, що безпосередньо впливає на процес отримання Послуг, їх якість та належність.
2.2 ВИКОНАВЕЦЬ має право:
2.2.1 Розраховувати вартість наданих ЗАМОВНИКУ Послуг за допомогою власного Білінгу. Під Білінгом розуміється Автоматична
система управління та обробки даних, призначена для автоматизованого кількісного обліку наданих ЗАМОВНИКУ Послуг, а також
здійснення розрахунків їх вартості згідно з діючими на момент надання Послуги тарифами за особовим рахунком ЗАМОВНИКА.
2.2.2 Припиняти надання Послуг у випадку передачі ЗАМОВНИКОМ прав та обов'язків за цим Договором третій особі без отримання
попередньої письмової згоди ВИКОНАВЦЯ.
2.2.3 У разі невиконання ЗАМОВНИКОМ зобов`язань, передбачених п.2.3. даного Договору, ВИКОНАВЕЦЬ має право тимчасово
припинити надання всіх або частини Послуг ЗАМОВНИКУ. Таке припинення може бути реалізоване або шляхом позбавлення ЗАМОВНИКА
технічної можливості користування тими чи іншими серверами, сервісами чи службами мережі, або шляхом тимчасового призупинення
надання Послуг за цим Договором за ініціативою ВИКОНАВЦЯ без попередження та будь-якого відшкодування з одночасним
повідомленням про вжиті заходи ЗАМОВНИКА. Поновлення надання Послуг у такому випадку відбувається лише за умови припинення дій,
вчинених ЗАМОВНИКОМ всупереч п.2.3. даного Договору.
2.2.4 У разі систематичного (більше 2-х (двох) разів) невиконання ЗАМОВНИКОМ зобов'язань, передбачених п.2.3. даного Договору,
ВИКОНАВЕЦЬ має право односторонньо відмовитись (розірвати) від даного Договору без попередження та без будь-якого відшкодування
ЗАМОВНИКУ збитків, завданих таким розірванням Договору.
2.2.5 ВИКОНАВЕЦЬ має право змінювати тарифні плани (абонентну плату), погоджені Сторонами в Протоколі узгодження
договірної ціни (Додаток №1 до даного Договору), повідомивши про це ЗАМОВНИКА не пізніше ніж за 30 днів до дати набрання чинності
новими тарифними планами, шляхом надсилання ЗАМОВНИКУ електронного листа за адресою, вказаною в реквізитах ЗАМОВНИКА в
цьому Договорі, або до Особистого кабінету Замовника, який знаходиться за адресою інформаційного серверу: www.uos.net.ua.
2.2.6 ВИКОНАВЕЦЬ має право відмовити ЗАМОВНИКУ у зміні тарифного плану (абонентної плати) на тарифний план (абонентну
плату) з меншою вартістю у наступних випадках та на строк:
2.2.6.1 Наявність у ЗАМОВНИКА заборгованості з оплати Послуг – до повного погашення (оплати) ЗАМОВНИКОМ заборгованості.
2.2.6.2 У випадку, передбаченому п.п. 2.3.13 п. 2.3 даного Договору – до спливу 1 (одного) року з дня набрання чинності цим
Договором.
2.2.7. ВИКОНАВЕЦЬ має право проводити запис телефонних (або за допомогою інших технічних засобів) розмов між
ЗАМОВНИКОМ та своїми працівниками (представниками). ЗАМОВНИК підписом у Договорі підтверджує свою згоду на такий запис та на
подальше прослуховування такого запису працівниками (представниками) ВИКОНАВЦЯ. Запис і подальше прослуховування розмов
проводяться виключно з метою покращення обслуговування ЗАМОВНКА.
2.3 ЗАМОВНИК зобов'язується:
2.3.1 Оплачувати надані ВИКОНАВЦЕМ Послуги в розмірі, порядку та строки, визначені цим Договором.
2.3.2 Не передавати права та обов'язки ЗАМОВНИКА за цим Договором третім особам без попередньої письмової згоди
ВИКОНАВЦЯ.
2.3.3 Не перепродавати трафік, наданий ЗАМОВНИКУ ВИКОНАВЦЕМ.
2.3.4 Не змінювати мережеві налаштування, виділені йому і вказані у Заявці на підключення ЗАМОВНИКА до мережі Інтернет.
2.3.5 Інформувати ВИКОНАВЦЯ у письмовій формі про зміну реквізитів, зазначених в розділі 10 даного Договору протягом 3-х
(трьох) робочих днів з дня настання таких обставин.
2.3.6 Дотримуватись Правил користування мережею, що описані у пункті 10 даного Договору.
2.3.7 Не допускати використання Послуг з метою, що суперечить інтересам безпеки Держави, порушує громадський порядок та
посягає на честь і гідність громадян.
2.3.8 Не допускати використання Послуг для навмисного створення незручностей іншим користувачам послуг доступу до мережі
Інтернет або у спосіб, який може ускладнити використання Послуг ВИКОНАВЦЯ іншими користувачами.
2.3.9 Не встановлювати трафіко-генеруючі ресурси без відома ВИКОНАВЦЯ.
2.3.10 У разі передачі в оренду приміщення, в якому здійснюється надання Послуг, ЗАМОВНИК зобов'язаний протягом 10 (десяти)
днів письмово повідомити про це ВИКОНАВЦЯ.

2.3.11 Повідомляти ВИКОНАВЦЯ про неможливість доступу до користування Послугами не пізніше 4 (чотирьох) годин з моменту
настання таких перерв по телефону (044) 281-06-06 або за допомогою електронної пошти info@uos.net.ua. Винятком є випадки, коли перерви
в наданні Послуг є наслідком проведення запланованих робіт на мережі ВИКОНАВЦЯ, про які ЗАМОВНИК повідомляється не менш ніж за
1 (один) робочий день до їх початку. ЗАМОВНИКУ забороняється самостійно усувати пошкодження, які стали причиною виникнення перерв
в наданні Послуг.
2.3.12 Забезпечувати співробітникам чи підрядникам ВИКОНАВЦЯ доступ у приміщення ЗАМОВНИКА з метою виконання
ВИКОНАВЦЕМ своїх зобов'язань за цим Договором.
2.3.13 Протягом 1 (одного) року з моменту набрання чинності цим Договором користуватися Послугами доступу до мережі Інтернет
на умовах тарифного плану (абонентної плати), узгодженої Сторонами в Протоколі узгодження договірної ціни (Додаток № 1 даного
Договору) на дату підписання зазначеного Договору. Протягом 1 (одного) року з моменту набрання чинності цим Договором зміна тарифного
плану (абонентної плати) за ініціативою ЗАМОВНИКА можлива лише на тарифний план (абонентну плату) з більшою вартістю.
2.3.14 Утримувати абонентську проводку (телекомунікаційну мережу) в місці надання Послуг (в межах приватного житлового
будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки і т.ін.) в неушкодженому та справному стані.
2.3.15 Якщо для початку надання Послуг (виконання робіт з підключення) ВИКОНАВЦЮ необхідно виконати додаткові роботи в
зв'язку з конструктивними особливостями приміщення, в якому будуть надаватися Послуги, ВИКОНАВЕЦЬ завчасно повідомляє про це
ЗАМОВНИКА. Якщо ЗАМОВНИК погоджується на виконання зазначених додаткових робіт, Сторони узгоджують день та час їх проведення.
Оплата зазначених додаткових робіт здійснюється ЗАМОВНИКОМ на підставі окремого рахунку ВИКОНАВЦЯ. У випадку виконання
ВИКОНАВЦЕМ додаткових робіт строк надання Послуг, зазначений у Заявці на Послуги, збільшується на час виконання додаткових робіт.
2.3.16 Прийняття робіт по підключенню Послуг підтверджується підписанням Сторонами Акту виконаних робіт (Додаток №2). З дня
прийняття ЗАМОВНИКОМ послуг з підключення Послуг ВИКОНАВЕЦЬ починає надання Послуг на умовах, передбачених Договором.
ВИКОНАВЕЦЬ може розпочати надання Послуг пізніше у разі неготовності ЗАМОВНИКА до користування Послугами ВИКОНАВЦЯ, про
що ЗАМОВНИК зобов'язаний повідомити ВИКОНАВЦЯ письмово під час прийняття Послуги з підключення до мережі Інтернет.
2.4 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується:
2.4.1 Надавати ЗАМОВНИКУ Послуги відповідно до умов даного Договору та Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №1
даного Договору) при позитивному балансі грошових коштів на Депозиті ЗАМОВНИКА.
2.4.2 Надавати ЗАМОВНИКУ розрахунки за надані Послуги відповідно до умов даного Договору.
2.4.3 На вимогу ЗАМОВНИКА надавати інформацію про обсяг фактично наданих йому Послуг за даними Білінга.
2.4.4 На вимогу ЗАМОВНИКА надавати йому інформацію про Послуги, тарифні плани, а також іншу інформацію, передбачену
Додатками даного Договору.
2.4.5 Усувати пошкодження телекомунікаційної мережі, що виникли з вини ВИКОНАВЦЯ та які не дають ЗАМОВНИКУ можливість
користуватися Послугами доступу до мережі Інтернет
2.4.6. В разі необхідності, надавати ЗАМОВНИКУ підтримку та допомогу консультаційного характеру щодо надання Послуг доступу
до мережі Інтернет в рамках виконання умов даного Договору.
3. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ
3.1. Вартість Послуг за даним Договором, а також порядок їх оплати, визначаються в Протоколі узгодження договірної ціни (Додаток
1), який підписується Сторонами та є невід`ємною частиною даного Договору.
3.2. Розрахунковим періодом для обчислення плати за надання Послуг доступу до мережі Інтернет є календарний місяць.
3.3. Послуги вважаються наданими ВИКОНАВЦЕМ і прийнятими ЗАМОВНИКОМ за розрахунковий період, якщо ЗАМОВНИК не
пред'явив претензій (мотивовану письмову відмову від приймання послуг) щодо їх якості й обсягу протягом 3 (трьох) робочих днів із дня
закінчення розрахункового періоду.
3.4. Всі розрахунки за даним Договором здійснюються в національній валюті (гривні). Оплата Послуг здійснюється щомісячно на
умовах попередньої 100 % оплати вартості Послуг (абонентної плати) до 1 (першого) числа кожного поточного місяця в розмірі абонентної
плати, визначеної Додатком № 1 "Протокол узгодження договірної ціни", на підставі рахунку-фактури, який надсилається ВИКОНАВЦЕМ
до 25 (двадцять п’ятого) числа попереднього місяця, що передує розрахунковому на розрахунковий рахунок ВИКОНАВЦЯ.
3.5. Плата за користування Послугами (абонентна плата) ЗАМОВНИКА та оплата перевищення передплаченого об'єму трафіка (в
разі вибору ЗАМОВНИКОМ тарифного плану з лімітованим трафіком) списуються з Депозиту на Особистому рахунку ЗАМОВНИКА. В разі
закінчення коштів на Депозиті ЗАМОВНИКА, ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити надання ЗАМОВНИКУ доступу до мережі Інтернет до
моменту оплати ЗАМОВНИКОМ заборгованості
3.6. Депозит має бути постійно у плюсовому балансі. У разі повного використання коштів на Особистому рахунку ЗАМОВНИКА,
ВИКОНАВЕЦЬ має право припинити надання доступу до мережі Інтернет. Для того, щоб поновити доступ до мережі Інтернет ЗАМОВНИКУ
необхідно поповнити свій Особистий рахунок.
3.7. Сторони погоджуються, що дані балансу Особистого рахунку ЗАМОВНИКА відображаються на інформаційному сервері
http://my.uos.net.ua.
3.8. Для зміни тарифного плану (абонентної плати) ЗАМОВНИК надає ВИКОНАВЦЮ письмову заяву або заяву через Особистий
кабінет, в якій зазначає новий обраний тарифний план (абонентну плату). Зміна тарифного плану відбувається з 01 числа місяця, наступного
за місяцем отримання заяви ЗАМОВНИКА щодо зміни тарифного плану, після підписання Сторонами Додатку №1 "Протокол узгодження
договірної ціни" до даного Договору з відповідними змінами.
3.9. Оплата вартості ремонту/відновлення абонентної проводки (телекомунікаційної мережі) в місці надання ЗАМОВНИКУ Послуг
не входить до вартості Послуг, визначеної у Протоколі узгодження договірної ціни (Додаток №1 даного Договору) та здійснюється
ЗАМОВНИКОМ шляхом сплати ВИКОНАВЦЮ узгодженої суми платежу, в розмірі та строки, визначені у рахунку ВИКОНАВЦЯ на оплату
такого ремонту/відновлення.
4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань, визначених Договором, згідно
діючого законодавства України.
4.2. ВИКОНАВЕЦЬ звільняється від відповідальності за неналежне (неякісне) надання Послуг, які є предметом Договору, якщо
кінцеве обладнання ЗАМОВНИКА несертифіковано, незареєстроване або з інших технічних причин не придатне для використання під час
надання Послуг, які є предметом даного Договору.
4.3. У разі порушення ЗАМОВНИКОМ одного або декількох обов'язків, передбачених п.п. 2.3.1. - 2.3.4, 2.3.6 – 2.3.12, 2.3.14 Договору,
ВИКОНАВЕЦЬ має право тимчасово призупинити надання Послуг до припинення порушень зі сторони ЗАМОВНИКА, при цьому абонентна
плата за весь період тимчасового призупинення надання Послуг сплачується ЗАМОВНИКОМ у повному обсязі.
4.4. У разі порушення ЗАМОВНИКОМ п. 2.3.8 Договору, за умови доведеності вини ЗАМОВНИКА, останній зобов'язаний
відшкодувати ВИКОНАВЦЮ та третім особам всі витрати та збитки, спричинені такими діями ЗАМОВНИКА.
4.5. За порушення строків виконання грошових зобов'язань ЗАМОВНИК несе перед ВИКОНАВЦЕМ відповідальність згідно діючого
законодавства України.
4.6. В разі пошкодження абонентської проводки (телекомунікаційної мережі) в місці надання ЗАМОВНИКУ Послуг,
ремонт/відновлення зазначеної абонентської проводки здійснюється ВИКОНАВЦЕМ за рахунок ЗАМОВНИКА за окрему плату, яка не
входить у вартість Послуг за цим Договором.
4.7. При достроковому розірванні даного Договору за ініціативою ЗАМОВНИКА до спливу 1 (одного) року з моменту набрання
чинності цим Договором, ЗАМОВНИК зобов'язується сплатити ВИКОНАВЦЮ штраф, який дорівнює добутку суми абонентної плати за цим

Договором на кількість розрахункових періодів, які залишилися до закінчення першого року дії даного Договору з моменту розірвання даного
Договору за ініціативою ЗАМОВНИКА. Штраф сплачується ЗАМОВНИКОМ протягом 15 (п'ятнадцяти) днів з дати надання ВИКОНАВЦЮ
рахунку на оплату.
4.8. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду пов'язану з використанням або
неможливістю користуватися Послугами, в тому числі в результаті непереборної сили, форс-мажорні та інші обставини, що виключають
відповідальність Сторін.
4.9. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за упущену вигоду або моральну шкоду пов'язану з використанням Послуг, або
неможливістю користуватися Послугами, незалежно від того, мав змогу чи ні ВИКОНАВЕЦЬ передбачати можливість таких наслідків та
запобігти їм.
4.10. ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за часткове, або повне пошкодження абонентської проводки (телекомунікаційної
мережі) в місці надання ЗАМОВНИКУ Послуги.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Сторони звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов'язання або невиконання своїх обов'язків за
Договором, якщо вказані затримки чи невиконання виникли внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
5.2. До обставин непереборної сили належать: війна, проведення антитерористичних операцій, страйки, пожежі, вибухи, повені чи
інші стихійні лиха; оголошення ембарго, інші дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, підприємств,
установ, організацій, які безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх обов'язків.
5.3. Сторони зобов'язані письмово, протягом 48 годин з моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна одну про
настання таких обставин, якщо вони перешкоджають належному виконанню Договору. Підтвердженням настання обставин непереборної
сили є офіційне підтвердження таких обставин Торгово-промисловою палатою України.
5.4. Якщо обставини, вказані в п. 5.2. Договору, продовжують діяти впродовж 30 днів з часу їх виникнення, то будь-яка з Сторін має
право повідомити у письмовій формі іншу Сторону про наміри розірвати Договір. Договір вважається розірваним по закінченню 30 днів після
направлення письмово вказаного повідомлення, якщо воно не буде відкликане.
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
6.1. Даний Договір набирає чинність з моменту підписання його Сторонами та діє протягом 1 (одного) року. У випадку, якщо за 30
(тридцять) днів до кінця дії Договору жодна зі Сторін письмово не сповістила іншу про розірвання даного Договору, Договір вважається
автоматично продовженим (пролонгованим) на той самий строк і на тих самих умовах. Зазначена умова щодо продовження строку дії даного
Договору поширюється на кожний наступний рік.
6.2. Даний Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін шляхом підписання Сторонами відповідної Додаткової угоди.
6.3. Кожна зі Сторін має право достроково припинити дію даного Договору, письмово попередивши про це іншу Сторону за 30
(тридцять) днів до бажаної дати припинення дії Договору.
6.4. В разі односторонньої відмови ВИКОНАВЦЯ від даного Договору у випадках, передбачених цим Договором або діючим
законодавством України, Договір вважається розірваним на наступний день після спливу 30-денного строку з моменту відправлення
ВИКОНАВЦЕМ письмового повідомлення ЗАМОВНИКУ про відмову від даного Договору. Укладання Сторонами додаткової угоди про
розірвання Договору в цьому випадку не вимагається.
6.5. Незалежно від причин дострокового припинення дії даного Договору ЗАМОВНИК зобов'язаний оплатити ВИКОНАВЦЮ
вартість фактично наданих протягом строку дії даного Договору Послуг.
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Всі спори та розбіжності, що виникають в зв'язку з виконанням умов даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом
переговорів.
7.2. У разі недосягнення Сторонами згоди протягом 30 (тридцяти) днів, спір передається на вирішення до суду в порядку та за
підвідомчістю, встановленими діючим законодавством України.
8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Договір складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної
Сторони.
8.2. Цей Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору і заміняє будь-які попередні Договори, письмові
й усні домовленості, щодо предмету Договору.
8.3. Всі Додатки та Додаткові угоди до даного Договору є його невід'ємними частинами і набувають чинності з моменту їх підписання
Сторонами.
8.4. Даний Договір може бути змінений та/або доповнений. Всі зміни та/або доповнення до даного Договору набувають юридичної
сили, якщо вони викладені письмово та підписані Сторонами.
8.5. Підпис ЗАМОВНИКА на Договорі свідчить про те, що він ознайомлений з цінами і тарифами на Послуги, умовами Договору,
Нормами користування мережею Інтернет та зобов'язується їх виконувати належним чином. Підпис ЗАМОВНИКА на Договорі підтверджує,
що інформація та документи, надані ЗАМОВНИКОМ, є достовірними і відповідають чинному законодавству України.
8.6. Сторони домовились, що в порядку ст.207 Цивільного Кодексу України, ВИКОНАВЕЦЬ має право використовувати факсимільне
відтворення підпису Директора за допомогою засобів механічного або іншого копіювання або іншого аналога власноручного підпису, при
підписанні даного Договору, додатків, додаткових угод, специфікацій, Актах наданих послуг, рахунках, та інших документів, що є
невід’ємною частиною даного Договору. При цьому, факсимільний підпис має таку саму юридичну силу та наслідки, що й особистий підпис
Директора. Зразок факсимільного підпису Директора Бєлової Владислави Олегівни, наводиться нижче:

8.7. У випадках, не передбачених цим Договором та Додатками до нього, Сторони керуються діючим законодавством України.
8.8. Представники сторін - фізичні особи, які власноруч підписують цей Договір надають Сторонам безстрокову згоду на обробку
(включаючи збір, накопичення, збереження, використання третьою особою, або за кордон) своїх персональних даних, які стали відомі
Сторонам під час укладення та використання даного Договору, і підтверджують, що письмово повідомлені про включення їх персональних
даних в бази персональних даних Сторін з метою забезпечення реалізації цивільно-правових та господарсько-правових відносин,
адміністративно-правових, податкових, відносин у сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, які вимагають обробки персональних
даних відповідно до чинного законодавству.
8.9. Сторони зобов'язуються дотримувати вимог антикорупційного законодавства й не вживати ніяких дій, які можуть порушити
норми антикорупційного законодавства, у зв'язку з виконанням своїх прав або обов'язків згідно з цим Договором, у тому числі, але не

обмежуючись, не робити пропозицію, не санкціонувати, не обіцяти та не надавати неправомірну вигоду в грошовій або будь-якій іншій формі,
фізичним або юридичним особам (включаючи, але не обмежуючись, приватним підприємствам, організаціям, органам державної влади та
самоврядування, установам, державним службовцям) або їх представникам. У випадку порушення однією із Сторін зобов'язань за даним
пунктом, інша Сторона має право в односторонньому позасудовому порядку відмовитися від виконання даного Договору та розірвати
Договір, шляхом направлення відповідного повідомлення Стороні, що порушила. У випадку розірвання Договору відповідно до даного
пункту, збитки Стороні, що порушила, не відшкодовуються.
9. ДОДАТКИ ДАНОГО ДОГОВОРУ
9.1. Додатки, які є невід'ємною частиною даного Договору:
9.1.1 Додаток №1 "Протокол узгодження договірної ціни".
9.1.3 Додаток №2 "Акт приймання-передачі виконаних робіт".
9.1.4 Додаток №3 "Заявка на підключення ЗАМОВНИКА до мережі Інтернет".
10. ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ
10.1 Під час використання ресурсів Мережі ЗАМОВНИКУ забороняється:
10.1.1 Масові розсилки попередньо неузгоджених з одержувачем електронних листів (SPAM). Під масову розсилку (SPAM)
підпадають як розсилка одного листа багатьом одержувачам, так і розсилка декількох листів одному одержувачу. Тут і надалі електронним
листом позначаються будь-які електронні повідомлення, як то повідомлення електронною поштою, повідомлення засобів негайного обміну
інформації (ICQ, Odigo), IRC та інші.
10.1.2 Неузгоджене з одержувачем надсилання електронних листів, що містять в собі вкладені файли.
10.1.3 Неузгоджене з одержувачем надсилання електронних листів, що містять в собі інформацію рекламного або агітаційного
характеру.
10.1.4 Неузгоджене з одержувачем надсилання електронних листів, що містять в собі інформацію, яка ображає або принижує гідність
останнього.
10.1.5 Надсилання електронних листів одержувачам, що виявили явне небажання їх отримувати.
10.1.6 Використання наданих інформаційних ресурсів (електронних поштових скриньок, сторінок WWW та інших) як контактних
координат в ході проведення будь-яких з описаних вище дій, в незалежності від того, з якої точки Мережі вони проводились.
10.1.7 Розміщення будь-якої інформації в конференціях USENET, форумах, списках розсилок та інших регулюється правилами
останніх. Недодержання цих правил також може вважатись грубим порушенням цих Положень.
10.2 Проводити або приймати участь у спробах несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, надсилати шкідливі програми (віруси,
троянські коні та інші), крім випадків, коли такі дії явно дозволені володарем ресурсу. Зокрема:
10.3 Забороняються заходи по отриманню несанкціонованого доступу до елементів Мережі (мережеве обладнання, комп`ютерне
обладнання та інші) та наступне використання такого доступу.
10.4 Забороняються заходи по несанкціонованому доступу або модифікації інформації, що не належить ЗАМОВНИКУ.
10.5 Забороняється передача елементам Мережі (мережеве обладнання, комп`ютерне обладнання та інші) інформації, що створює
паразитарне навантаження на ці елементи, а також на проміжні ділянки Мережі, і перевищує мінімальні обсяги, що необхідні для
перевірки єдності елементів Мережі, або доступності окремих її елементів.
10.6 Забороняються дії, що можуть призвести до порушення нормального функціонування елементів Мережі (мережеве обладнання,
комп`ютерне обладнання та інші), що не належать ЗАМОВНИКУ.
10.7. Під час використання ресурсів Мережі від ЗАМОВНИКА вимагається надання інформації, що унікально ідентифікує його або
використані їм засоби при доступі до Мережі. При цьому, ЗАМОВНИКУ забороняється:
10.7.1 Фальсифікація мережевої адреси в ході передачі даних до Мережі.
10.7.2 Використання ідентифікаційної інформації (прізвищ, телефонів, адрес, електронних адрес та інших) третіх осіб, крім випадків,
коли останні уповноважили ЗАМОВНИКА на такі дії. В той же час, ЗАМОВНИК зобов`язується вживати будь-яких розумних заходів для
запобігання використання своєї ідентифікаційної інформації третіми особами (забезпечити безпеку паролів та інших кодів для авторизації
доступу).
10.7.3 Використання неіснуючої ідентифікаційної інформації при доступі до ресурсів Мережі (адрес електронної пошти, сторінок WWW
та інших).
10.8 Під час підключення до Мережі ЗАМОВНИК стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість використання
мережевих ресурсів та обладнання, що йому належать, третіми особами. У зв`язку з цим, ЗАМОВНИК повинен вжити будь-яких розумних
заходів по забезпеченню відповідного налагодження своїх програмних та апаратних засобів та іх фізичної безпеки. А також своєчасно
реагувати на факти або змоги несанкціонованого доступу до свого обладнання (мережеве обладнання, комп`ютерне обладнання та інші)
або ресурсів.
10.9 Під час використання ресурсів Мережі ЗАМОВНИК зобов`язаний дотримуватись також норм і правил, що були встановлені
володарями окремих інформаційних ресурсів або ділянок Мережі. Такі правила або посилання на них розміщуються володарями ресурсів в
загальнодоступній формі. ЗАМОВНИК зобов`язується дотримуватись правил використання таких інформаційних ресурсів, або негайно
припинити їх використання.
10.10 Під час використання ресурсів Мережі ЗАМОВНИК має право:
10.10.1 Вимагати будь-якої консультативної підтримки, що стосується норм та правил користування Мережею, від ВИКОНАВЦЯ, в межах
його компетенції.
10.10.2 Вимагати від ВИКОНАВЦЯ нерозголошення ідентифікаційних даних ЗАМОВНИКА (електронних адрес, прізвища, телефонів та
інших), крім випадків передбачених чинним законодавством, цими Нормами або діючим Договором.
10.10.3 Вимагати від ВИКОНАВЦЯ конфіденційності інформації, переданої ЗАМОВНИКОМ в Мережу або отриманої ним з Мережі, в
межах компетентності ВИКОНАВЦЯ, крім випадків, передбачених чинним законодавством та діючим Договором.
10.10.4 Отримувати від ВИКОНАВЦЯ консультативну підтримку по налагодженню програмних та апаратних засобів ЗАМОВНИКА, в
межах компетенції ВИКОНАВЦЯ, цих Положень та діючого Договору.
10.10.5 Отримувати від ВИКОНАВЦЯ будь-якої технічної підтримки для забезпечення інформаційної безпеки обладнання та ресурсів
ЗАМОВНИКА, в межах компетенції ВИКОНАВЦЯ, крім випадків, передбачених цими Нормами та діючим Договором.
10.10.6 Встановлювати правила та норми користування своїми ресурсами. Такі правила або посилання на них повинні публікуватися
ЗАМОВНИКОМ у загальнодоступній формі.
10.11 ВИКОНАВЕЦЬ має право:
10.11.1 Припинити або призупинити доступ ЗАМОВНИКА до ресурсів Мережі або до Мережі в цілому в разі недотримання останнім цих
Положень або якщо обладнання або ресурси ЗАМОВНИКА несуть загрозу нормальному функціонуванню елементів Мережі.

10.11.2 Вимагати від ЗАМОВНИКА будь-яких розумних дій по налагодженню апаратних або програмних засобів останнього, в разі якщо
обладнання або ресурси ЗАМОВНИКА несуть загрозу нормальному функціонуванню елементів Мережі.
10.11.3 Надавати ідентифікаційну інформацію ЗАМОВНИКА (електронні адреси, прізвище, телефони, адреси та інші) третім особам в разі
недодержання ним цих Положень, а також у випадках, передбачених чинним законодавством або діючим Договором.
11. ВРЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ
На виконання умов цього Договору Сторони погодили можливість користування електронним документообігом. Проте, за
необхідності або на вимогу Замовника, Сторони можуть обмінюватись документами у паперовому вигляді.
Первинні документи можуть бути складені в паперовій або в електронній формі. Електронний документ повинен відповідати
вимогам, що пред'являються до таких документів Законом від 22.05.03 р. № 851-IV «Про електронні документи та електронний
документообіг. Електронний документ, що складений відповідно до вимог чинного законодавства і містить усі необхідні реквізити, має таку
саму юридичну силу, як і документ, складений у паперовому вигляді.
Під час користування електронним документообігом, Сторони узгодили наступні визначення термінів, які вживаються по тексту
цього пункту:
11.1 Платформа «ПТАХ» - єдина платформа, що об'єднує всіх учасників документообміну та забезпечує єдиний стандарт обміну, перевірки,
захисту та транспортування юридично значущих документів, підписаних ЕЦП. Ідентифікація відправника/одержувача здійснюється на
підставі їх ідентифікаційних кодів з ЄДРПОУ.
11.2 Підключені до платформи програми для обміну електронними документами:
«FlyDoc» - підсистема (модуль) для обміну первинними документами безпосередньо із 1С.
«M.E.Doc» - комп’ютерна програма, яка реалізовує функціонал обміну електронними документами між контрагентами та
контролюючими органами.
«СОТА» - веб-сервіс для роботи з електронними документами он-лайн: обмін з контрагентами та подача звітів.
«1С:ЗВІТ» – сервіс для здачі електронної звітності та обміну податковими документами між контрагентами.
API.ПТАХ – інтерфейс, який надасть доступ до платформи користувачам будь-якої облікової програми або облікової системи (SAP,
ISpro, Oracle тощо).
Електронні документи (далі - Е-документи) – належно оформлені документи, інформація в яких зафіксована у вигляді електронних
даних, включаючи обов'язкові реквізити документа, які передбачені чинним законодавством.
11.3 Сторони домовилися, що на виконання умов цього Договору будуть застосовуватися наступні види електронних документів:
1). Рахунок на оплату;
2). Акт наданих послуг;
3). Акт звіряння взаємних розрахунків
Електронний цифровий підпис (ЕЦП) – електронний підпис, що отримують за результатом криптографічного перетворення набору
електронних даних, який додається до цього набору або логічно з ним поєднується і дає змогу підтвердити його цілісність та ідентифікувати
підписанта. ЕЦП є аналогом власноручного підпису, є засобом захисту інформації. Забезпечує можливість контролю цілісності і
підтвердження достовірності електронних документів.
11.4 Порядок формування, обміну та підписання електронних документів
Обмін документами за цим Договором здійснюється з застосуванням положень Закону України від 22.05.03 № 851-IV "Про
електронні документи та електронний документообіг", Закону України від 22.05.03 №852-IV "Про електронний цифровий підпис".
Сторони домовилися про те, що починаючи з дати підписання цього Договору, при виконанні умов Договору будуть здійснювати
підписання зазначених в п.11.3. документів в формі електронних документів, для підтвердження описаних в них господарських операцій з
використанням програмних рішень зазначених в п. 11.2.
Для користування електронним документообігом Сторони домовились вжити всіх підготовчих та організаційних заходів для
переходу на обмін Е-документами, забезпечити виготовлення необхідних ЕЦП відповідальних співробітників.
Кожна Сторона повинна щомісяця слідкувати за надходженням Е-документів та своєчасно здійснювати їх приймання, перевірку,
підписання з використанням ЕЦП та повернення іншій Стороні. Сторона яка здійснює надсилання Е-документа вважається Стороноювідправником, а Сторона яка здійснює отримання Е-документа, вважається Стороною-одержувачем.
Підготовка Е-документів здійснюється відповідною Стороною і в строки, встановлені умовами Договору. До моменту передачі іншій
Стороні, Сторона-відправник зобов’язана належним чином скласти новий та/або перевірити отриманий E- документ та підписати його з
використанням ЕЦП. E-документи які передаються, підписуються у всіх випадках з використанням ЕЦП відповідної Сторони. Перевірка
факту підписання відповідною Стороною конкретного E-документа, здійснюється Стороною- одержувачем з використанням Відкритого
ключа і Посиленого сертифіката відкритого ключа.
E-документи вважаються підписаними і набирають чинності з моменту підписання з використанням ЕЦП Стороною- одержувачем
E-документа, отриманого від Сторони-відправника з нанесеним нею ЕЦП.
E-документи вважаються підписаними і набирають чинності у випадках, коли вони були підписані ЕЦП Стороною- відправником та
надіслані Стороні-одержувачу, проте протягом передбаченого Договором строку, Сторона-одержувач не підписала такі E-документи та не
надіслала Стороні-відправнику мотивованої відмови від підписання EDI-документів. Мотивована відмова від підписання E-документів може
надсилатися через механізм відхилення E-документа з обов’язковим надання коментарів про обґрунтовані причини відхилення.
Сторони дійшли згоди, що розірвання (скасування) E-документа, підписаного обома Сторонами з використанням ЕЦП здійснюється
виключно шляхом складення та підписання Сторонами Акта про анулювання E-документа. Зазначені Акти про анулювання EDI-документа
в праві складати лише Виконавець з власної ініціативи, або на обґрунтоване прохання Замовника.
У випадку, коли Договором не встановлено строків підписання конкретних E-документів, Сторони погодили, що строк підписання
таких документів з використанням Сторонами ЕЦП становить 5 (п’ять) робочих днів з дати їх надіслання.
У випадку, коли одна із Сторін заявляє про втрату конкретного E-документа, який попередньо набрав чинності, повторне підписання
такого E-документа не здійснюється. При цьому, Сторона, яка зберігає власний примірник E-документа, зобов’язується за зверненням
Сторони, яка втратила цей E-документ, надати його доступними електронними каналами зв’язку, або на носії електронної інформації.
Якщо при звірці Сторонами даних про підписання E-документів будуть виявлені розбіжності, то по замовчуванню будуть
застосовуватися наступні умови чинності E-документів:
а) Юридичну силу буде мати той E-документ, який був першим підписаний Сторонами з використанням ЕЦП (у випадку наявності
кількох різних E-документів по одній і тій самій господарській операції);
б) E-документ який набув чинності згідно умов Договору, зберігає чинність до моменту його анулювання Сторонами.
г) за результатами конкретної господарської операції пріоритетну юридичну силу матиме чинний E-документ, при наявності за цією
ж операцією однорідних/аналогічних по суті документів, складених в письмовій (друкованій) формі, незалежно від дати їх оформлення;
д) E-документ, підписаний Стороною з використанням ЕЦП і переданий Стороні одержувачу вважатиметься в усіх випадках
підписаним уповноваженим представником Сторони-відправника, в межах наданих повноважень, що не потребуватиме щоразу перевірки
документів на представництво;
е) ЕЦП за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису (печатки) у разі, якщо: - електронний цифровий підпис
підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних засобів цифрового підпису;
ж) Під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового
підпису;

з) Особистий ключ підписанта відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті.
Сторони домовилися, що E-документи, які відправлені, завірені ЕЦП, мають повну юридичну силу, породжують права та обов'язки
для Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються рівнозначними документам, що складаються на
паперовому носієві. Підтвердження передачі документів (відправлення, отримання, тощо) вважається легітимним підтвердженням
фактичного прийому-передачі таких документів уповноваженими особами Сторін і не вимагає додаткового доказування.
Сторони погоджуються, що використання засобів криптографічного захисту інформації (далі за текстом ЗКЗІ), які реалізують
шифрування і ЕЦП, достатньо для забезпечення конфіденційності інформаційної взаємодії Сторін щодо захисту від несанкціонованого
доступу та безпеки обробки інформації, а також для підтвердження того, що:
E-документ надходить від Сторони, яка його передала (підтвердження авторства документа);
E-документ не зазнав змін при інформаційній взаємодії Сторін (підтвердження цілісності та автентичності документа); - фактом
отримання E-документа є події, описані в даній Додатковій угоді.
З метою забезпечення безпеки обробки та конфіденційності інформації Сторони зобов'язані:
не допускати появи в комп'ютерному середовищі, де функціонує система для обміну Е-документами, комп'ютерних вірусів
і програм, спрямованих на її руйнування;
не нищити та / або не змінювати архіви відкритих ключів ЕЦП, електронних E-документів; - не використовувати для
підписання E-документів скомпрометовані ключі.
У випадку неможливості виконання зобов'язань за цим Договором, Сторони негайно повідомляють про це один одного.
Сторони самостійно забезпечують збереження програмного забезпечення, яке використовується для обміну електронними
документами, відкритих ключів електронного цифрового підпису та електронних документів, розміщених на своїх комп'ютерах.
Видача, заміна, знищення Особистих та Відкритих ключів, в тому числі у випадках їх компрометації, а також видача Посиленого
сертифіката відкритого ключа, здійснюється тільки Акредитованим центром сертифікації ключів. Сторони зобов'язані повідомити одна одну
про наявність вищевказаних обставини в строк, що не перевищує 5 (п’ять) робочих днів з моменту виникнення таких обставин.
Виконавець не несе відповідальності та не надає консультаційних послуг щодо роботи системи для обміну Е-документами, програми,
тощо.
Замовник повинен не пізніше ніж за місяць до очікуваної події повідомити Виконавця про неможливість подальшого використання
системи для обміну Е-документами, програми, тощо.
При вирішенні всіх інших питань, пов’язаних з електронним документообігом, які не врегульовані цим Договором, Сторони
керуються положеннями Договору та чинного законодавства.
11.5.

12. АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ, ПІДПИСИ СТОРІН ТА ПЕЧАТКИ
Виконавець:
Замовник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
_____________________________________
«УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ТА
ТЕХНОЛОГІЇ»
03045, м.Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50
Адреса ____________________________________________
IBAN: UA973204780000026009924907000 в
АБ «УКРГАЗБАНК» МФО:320478
ЄДРПОУ: 43457309

Р/р _________________________ в _______________
МФО: ______________ ЄДРПОУ: ________________
№ свідоцтва платника ПДВ: ____________________

Індивідуальний податковий №: 434573026506
Тел: (044) 281-06-06 E-mail: info@uos.net.ua

Виконавець:
Бєлова Владислава Олегівна
____________________

Індивідуальний податковий №: __________________
Тел: ____________________

Замовник:
______________________________________

Додаток №1
до Договору № ______________ від _______________
Протокол узгодження цін
Даний Протокол є невід`ємною частиною Договору

_____________________

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" в особі директора Бєлової
Владислави Олегівни, надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", що діє на підставі Статуту, являється платником податку на додану вартість, з одного
боку, та в особі надалі "ЗАМОВНИК", що діє на підставі, надалі пойменовані - "Сторони", уклали цей Договір про надання послуг
(надалі "Послуги") про нижченаведене:
Абонплата місячна згідно тарифному плану: Ціна - _______________________ грн. у т.ч 20% ПДВ.
Абонплата місячна за послугу Надання зовнішньої IP адреси: Ціна – 30,00 грн. т.ч. ПДВ 20%
Продаж обладнання, послуг: (Ціна не включається в місячну абонплату)
№
п/п

Дата

Найменування
обладнання, послуг
Підключення до мережі

1

Од.
вимір.
шт.

К-сть

Ціна
грн.

ПДВ 20%
грн.

Сума з ПДВ
грн.

1.00

Всього:
Виділені параметри пропускної спроможності каналу зв`язку:

Регіон/Послуга

Вхідний трафік
до Кбіт/с

Вихідний трафік
до Кбіт/с

Україна
Закордон

1. Український трафік - об`єм інформації, яка проходить по мережам, які входять до Української мережі обміну трафіку - UAIX (http://www.ua-ix.net.ua). Перелік мереж UA-IX постійно змінюється.
2. Локальна мережа - мережа Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ТА
ТЕХНОЛОГІЇ"
3. Актуальний перелік вказаних мереж знаходиться за адресою http://my.uos.net.ua
Всі раніше узгоджені Сторонами Додатки №1 (Протоколи узгодження цін) до даного Договору, з моменту підписання даного
Протоколу вважаються такими, що втратили чинність.

Адреси, реквізити, підписи Сторін та печатки
Виконавець:
Замовник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
________________________
«УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ТА
ТЕХНОЛОГІЇ»
03045, м.Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50
Адреса: ____________________________
IBAN: UA973204780000026009924907000 в
АБ «УКРГАЗБАНК» МФО:320478
ЄДРПОУ: 43457309

Р/р ______________ в _______________
МФО: _________________ ЄДРПОУ: _________
№ свідоцтва платника ПДВ________________

Індивідуальний податковий №: 434573026506

Індивідуальний податковий №: _____________

Тел: (044) 281-06-06 E-mail: info@uos.net.ua

Тел: _____________________________

Виконавець:
Бєлова Владислава Олегівна ______________________

Замовник:
_______________________

Додаток №2
до Договору №________________від _____________
Акт виконаних робіт № __________________
м.Київ

____________________

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" в особі директора Бєлової
Владислави Олегівни, надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", що діє на підставі Статуту, є платником податку є платником податку на додану
вартість, з одного боку, та _________________ в особі ________________ надалі "ЗАМОВНИК", що діє на підставі
________________ надалі пойменовані - "Сторони", уклали цей Договір про надання послуг (надалі "Послуги") про нижченаведене:
1. Роботи з підключення каналу зв`язку від обладнання ВИКОНАВЦЯ до кінцевої точки підключення ЗАМОВНИКА за адресою:
м.Київ, ______________ виконано.
2. Канал введено в дію _______________________
3. ЗАМОВНИК до ВИКОНАВЦЯ претензій не має.
4. Даний Акт є невід`ємною частиною Договору ____________ від _________________________
Адреси, реквізити, підписи Сторін та печатки
Виконавець:
Замовник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
_________________________________________________
«УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ТА
ТЕХНОЛОГІЇ»
03045, м.Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50
Адреса: ______________________________
IBAN: UA973204780000026009924907000 в
АБ «УКРГАЗБАНК» МФО:320478
ЄДРПОУ: 43457309

Р/р __________________ в ______________
МФО: __________________ ЄДРПОУ: ___________
№ свідоцтва платника ПДВ: _________________

Індивідуальний податковий №: 434573026506
Тел: (044) 281-06-06 E-mail: info@uos.net.ua

Виконавець:
Бєлова Владислава Олегівна ____________________

Індивідуальний податковий №: ________________
Тел: _____________________________________________

Замовник:
{REALNAME} ______________________

Додаток №3
до Договору № ________ від __________________
Заявка на підключення до мережі Інтернет
Дана заявка є невід`ємною частиною Договору

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ" в особі директора Бєлової
Владислави Олегівни, надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", що діє на підставі Статуту, є платником податку на прибуток на загальних умовах, з
одного боку, та __________________в особі ___________________надалі "ЗАМОВНИК", що діє на підставі, /_____________,
надалі пойменовані - "Сторони", уклали цей Договір про надання послуг (надалі "Послуги") про нижченаведене:
1. Відомості про Абонента:
Організація
_______________________
Прізвище, ім`я та по батькові
_______________________
Адреса розміщення комп`ютера
_______________________
Телефони для зв`язку
_______________________
Служба підтримки
281-06-06
E-mail
_______________________
login на перегляд статистики
_______________________
Пароль на перегляд статистики
_______________________
2. Дані для налагодження обладнання для роботи в комп`ютерній Мережі:
1

_______________________
Примітка: Одним з параметрів контролю доступу Вашого комп`ютера до мережі Інтернет являється фізична адреса (MACaddress) мережевої карти
(Ethernet Adapter), яка встановлена на Вашому копм`ютері. У випадку заміни карти обов`язково повідомте службу підтримки
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ", тому що доступ в мережу
при заміні MAC-address`a автоматично блокується.
3. Сервери:
WWW сервер: www.uos.net.ua
WEB E-mail сервер: mail.uos.net.ua
BILLING сервер (сервер статистики): my.uos.net.ua
IP-адреса первинного DNS-сервера: 178.214.192.2
IP-адреса вторинного DNS-сервера: 178.214.192.22

Адреси, реквізити, підписи Сторін та печатки
Виконавець:
Замовник:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«УКРАЇНСЬКІ ОПТИЧНІ СИСТЕМИ ТА
_______________________
ТЕХНОЛОГІЇ»
03045, м.Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50
_______________________
IBAN: UA973204780000026009924907000 в
Р/р __________________ в _____________
АБ «УКРГАЗБАНК» МФО:320478
ЄДРПОУ: 43457309
МФО: _________________ ЄДРПОУ: ____________
№ свідоцтва платника ПДВ: __________________
Індивідуальний податковий №: 434573026506
Тел: (044) 281-06-06 E-mail: info@uos.net.ua

Виконавець:
Бєлова Владислава Олегівна ____________________

Індивідуальний податковий №: ________________
Тел: _____________________________________________

Замовник:
_________________________________________

