
АБОНЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР № 
про надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку 

                                                                  «___» _____________ 2008 р. 
 
 
 
(для фізичних осіб – ПІБ, паспорт серія, номер, ким виданий; для юридичних осіб – найменування, посада та ПІБ керівника, на підставі чого діє) 

(надалі – «Абонент»),  з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»              

(скорочена назва – ТОВ «Інтертелеком»), у подальшому «Оператор», в особі ____________________________________________, що діє на підставі 

______________________________________________, з іншого боку, у подальшому іменовані разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей 

Договір про наступне:        1. Предмет Договору. 

1.1. Оператор надає Абоненту послуги рухомого (мобільного) зв’язку в зонах покриття на умовах, встановлених цим Договором, а також 
Правилами надання та отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку Оператора та Тарифними планами (Тарифами), затвердженими 
Оператором. 

2. Обов’язки та права Сторін. 
2.1. Оператор зобов’язаний:   
2.1.1. Надавати Абоненту основні та додаткові послуги рухомого (мобільного) зв’язку за умови можливості їх надання на умовах, встановлених 

цим Договором, Правилами надання та отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку Оператора та Тарифними планами (Тарифами), 
встановленими Оператором. 

2.1.2. Своєчасно надавати Абоненту інформацію щодо укладення договору, а також щодо умов надання послуг за цим Договором. 
2.1.3. Забезпечувати належну якість послуг відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій. 
2.2. Оператор має право:   
2.2.1. Не надавати Абоненту послуги рухомого (мобільного) до внесення предоплати. 
2.2.2. Вносити зміни до Правил надання та отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку Оператора та Тарифних планів (Тарифів), 

встановлених Оператором. 
2.2.3. Змінювати за технічними причинами телефонний номер (номера) з повідомленням про це Абонента в порядку, передбаченому діючим 

законодавством. 
2.2.4. Деактивувати абонентський номер (блокувати надходження вхідного або вихідного голосового трафіку, вхідних MMS, SMS, а також трафіку 

передачі даних) у випадку відсутності абонентської активності (забезпечення Абонентом надходження за своїм абонентським номером 
вхідного або вихідного голосового трафіку, вхідних MMS, SMS, а також трафіку передачі даних) на протязі дев’яти місяців після укладення 
цього Договору. 

2.2.5. Направляти Абоненту SMS-, MMS-повідомлення або здійснювати голосові дзвінки з метою інформування про послуги та дії Оператора, 
якщо приймання таких повідомлень та дзвінків не тарифікується для Абонента. 

2.3. Абонент зобов’язаний: 
2.3.1. Користуватися основними та додатковими послугами рухомого (мобільного) зв’язку у повній відповідності із цим Договором, Правилами 

надання та отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку Оператора та Тарифними планами (Тарифами), встановленими Оператором. 
2.4. Абонент має право: 
2.4.1. Користуватися основними та додатковими послугами рухомого (мобільного) зв’язку на умовах, встановлених цим Договором, Правилами 

надання та отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку Оператора та Тарифними планами (Тарифами), затвердженими Оператором. 
2.4.2. Замовляти додаткові послуги рухомого (мобільного) зв’язку, зокрема послугу з доступу до Інтернет на умовах, встановлених цим 

Договором, Правилами надання та отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку Оператора та Тарифними планами (Тарифами), 
встановленими Оператором. 

3. Розрахунки за користування послугами рухомого (мобільного) зв’язку. 
3.1. Розрахунки за надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку здійснюються на умовах повної предоплати. 
3.2. Предоплата за послуги рухомого (мобільного) зв’язку здійснюється готівкою, у безготівковій формі або шляхом активації карток оплати у 

порядку, встановленому цим Договором, Правилами надання та отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку Оператора та Тарифними 
планами (Тарифами) Оператора. 

4. Відповідальність Сторін. 
4.1.  Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного в Україні законодавства. 
4.2. Оператор не несе відповідальності за якість телефонного зв'язку (через особливості розповсюдження радіохвиль) у випадках знаходження 

обладнання Абонента поблизу природних та/або штучних (у т.ч. промислових) джерел електромагнітних випромінювань, активних радіозавад, 
поблизу масивних металевих конструкцій та залізобетонних споруд, несприятливих метеорологічних та/або топографічних умов, а також  
внаслідок несправності обладнання Абонента. 

5. Інші умови. 
5.1.  До відносин Сторін, які безпосередньо не врегульовані цим Договором, застосовується чинне законодавство України, зокрема, Закон України 

«Про телекомунікації», Правила надання телекомунікаційних послуг, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2005 р. № 
720 (з наступними змінами та доповненнями), Правилами надання та отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку Оператора. 

5.2. Цей Договір вступає в силу з дня його підписання Сторонами та внесення Абонентом вартості підключення. 
5.3.  Оператор є платником податку на прибуток на загальних умовах за ставкою, що передбачена п. 10.1 Закону України «Про оподаткування 

прибутку підприємств». 
5.4.  Абонентський Договір укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу: один 

примірник - для Оператора, другий – для Абонента.  
5.5.  Усі зміни, доповнення, додатки й додаткові угоди до цього Договору оформлюються в двохсторонньому порядку у простій письмовій формі, 

набувають сили з дати їх підписання представниками обох Сторін. Не вважаються односторонньою зміна умов чи відмова від Договору, якщо 
право такої зміни або відмови врегульовано Сторонами за взаємною згодою в цьому Договорі, підписаному Сторонами, або в інших пов’язаних 
із Договором документах.   

5.6. Абонент не має право передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій особі без згоди на це іншої Сторони. 
5.7. У разі непогашення чи систематичного несвоєчасного погашення заборгованості за надані відповідно до цього Договору послуги, Абонент 

погоджується, що інформація про нього стосовно стану розрахунків за цим Договором і включаючи його назву/ ім’я, прізвище та по батькові, 
ідентифікаційний код (номер), адресу чи інші дані, зазначені Абонентом при укладанні Договору) може бути надана третім особам – 
потенційним кредиторам Абонента, а також використана з метою формування, реєстру боржників, відкритого для таких третіх осіб. 

5.8. Сторони дійшли згоди, що усі спори між Абонентом – фізичною особою та Оператором, що виникають із цього Договору, угод до нього, 
вирішуються в суді за місцем знаходження Оператора – у Приморському районному суді м. Одеси. 

6. Юридичні адреси.  
Оператор: Товариство з обмеженою відповідальністю 
«ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»              
(скорочена назва – ТОВ «Інтертелеком»)  
Україна, 65007, м. Одеса, вул. М. Арнаутська, 100 
код ЄДРПОУ 30109015, п/р 26000310624801 в АБ “Південний” 
МФО 328209, ІПН 301090115015, Св-во платника ПДВ 40380013 
 

 Абонент: з умовами цього Договору, Правилами надання та отримання 
послуг рухомого (мобільного) зв’язку Оператора, Тарифним планом 
ознайомлений та згодний; примірники вказаних документів отримав 
Адреса: ___________________________________________________ 
Банківські реквізити: _____________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 ________________ /_______________________________________/ __________________ /________________________________________________/ 
    (підпис )                                                    (ПІБ )                                                (підпис, печатка )                    (ПІБ, посада, назва юридичної особи ) 
   


