
 

                          Договір №  __ __     
 
 

                м. Калуш, Калуський та Рожнятівський район (за технічної можливості)                                    ________  20___ р. 
   

           Товариство з обмеженою відповідальністю «СТРІМ-НЕТВОРК», що діє на підставі Статуту, надалі іменується Провайдер з однієї сторони та 

фізична особа ______________, який мешкає _________ _________, 
 що іменується надалі Абонент, з іншої, уклали даний договір: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1.  Провайдер на платній основі приймає на себе зобов’язання по наданню послуг з доступу до мережі Інтернет Абоненту. 
1.2. Провайдер передає  абоненту обладнання для надання послуги доступу до мережі Інтернет, яке знаходиться у робочому стані без зовнішніх 

пошкоджень, придатне для використання забезпечення доступу до мережі Інтернет. 
1.3   Вартість підключення ___________________________________________________ 
 
 

2. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
2.1.    Провайдер зобов’язується: 
2.1.1. Надати Абоненту послуги, зазначені в п.1.1. даного Договору при дотриманні Абонентом умов, обумовлених Регламентом (Додаток 1) . 
2.1.2. Повідомляти Абонента про всі доповнення і зміни в Регламенті і (або) Прейскуранті не менш ніж за 5 днів до початку їх дії. 
2.1.3. Безкоштовно надавати послуги з приводу консультацій по модернізації або купівлі нового комп’ютерного обладнання при підключенні               

відповідно п.1.1 Прейскуранта послуг. 
2.1.4. Впроваджувати в дію програмне забезпечення та обладнання, що буде забезпечувати стабільну та швидку роботу в мережі. 
2.1.5. Зберігати конфіденційність облікової інформації Абонента. 
2.1.6. Розглядати скарги Абонентів про незадовільне надання послуг, що подані в електронному чи письмовому вигляді безпосередньо до Провайдера. 
            
2.2. Абонент зобов’язується: 
2.2.1. Протягом усього терміну дії даного Договору виконувати всі вимоги, викладені в Регламенті. 
2.2.2. Дотримуватися сформованих в Інтернет традицій і етикету мережного поводження. 
2.2.3. Перевіряти інформацію, що стосується даного Договору, на офіційному web-ресурсі провайдера www.streamnetwork.org та за допомогою своєї 

електронної поштової            скриньки не рідше, ніж один раз у 10 днів, смс інформування. У випадку порушення даного обов'язку Абонент самостійно несе 
ризик несприятливих для нього змін умов Регламенту або/і Прейскуранта. 

2.2.4. Вчасно робити оплату послуг відповідно до  діючого Прейскуранта, що є невід’ємною частиною даного Договору. 
2.2.5. Не розголошувати облікової інформації, виданої йому Провайдером. 
2.2.6. Не передавати надане йому програмне забезпечення й устаткування, включаючи канал доступу, третім особам. 
2.2.7. Не порушувати міжнародних домовленостей і діючого законодавства України при виконанні цього Договору. 

2.2.8. Користуватись послугами  з доступу до мережі Інтернет протягом 24 місяців з дати підключення. 
2.2.9. За свій рахунок проводити ремонт обладнання, у випадках, якщо порушені гарантійні умови користування обладнанням. 
 
 

3. ПРАВА СТОРІН 
3.1.   Абонент має право: 
3.1.1. На призупинення надання Послуги без призупинення дії Договору терміном до трьох місяців. Для цього Абоненту необхідно оплатити  вартість 

консервації по Прейскуранту. 
3.1.2. Не вносити абонентську плату, якщо буде доведено, що послуги не були надані на строк більш ніж обумовлено п.3.2.2. При цьому Абонент має 

сповістити Провайдера в письмовому або електронному вигляді в момент неналежного надання послуг. 
3.2.   Провайдер має право: 
3.2.1. Самостійно, спираючись на власну статистику і дані служби безпеки, виявляти порушників умов Регламенту, за своїм розсудом, призупиняти  або 

цілком припинити дію Договору. 
3.2.2. Призупиняти роботу Абонента в Інтернет для проведення профілактичних робіт. Період профілактичного обслуговування не може  перевищувати 5 

(п’яти) годин на день, чи 120 (ста двадцяти) годин на місяць. 
 
 

4. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
4.1. Оплата послуг і робіт за Договором здійснюється на умовах попередньої оплати: 
     -  за підключення на протязі 5 (п’яти) календарних днів після підписання договору; 
      - за доступ до глобальної мережі Інтернет в будь-який час виходячи з запланованого об’єму одержуваної інформації. 
4.2. Вартість послуг за даним Договором визначається Прейскурантом послуг. 
4.3. При укладанні Договору Абонентом вноситься плата за підключення. 
4.4. У випадку несплати абонентської плати, надання послуг припиняється і може бути відновлено тільки після оплати. 
4.5. У випадку оплати послуг за фактом, розрахунок має проводитись не пізніше п‘ятого числа наступного місяця. 
4.6. У випадку вичерпання коштів на Інтернет – рахунку, надання цієї послуги припиняється і може бути поновлено тільки після придбання одного з 

тарифних планів. 
4.7. Провайдер не стягує оплату з Абонента за час, протягом якого послуги не надавалися з його вини, при наявності заяви Абонента в письмовій або 

електронній формі, і доведення цього. 
 
 

5. УМОВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
5.1. Дію Договору може бути припинено за згодою Сторін. 
5.2. Провайдер має право в однобічному порядку розірвати Договір при систематичному порушенні Абонентом порядку та строків розрахунків. При  

цьому залишок коштів на рахунку повертається. 
5.3. Абонент має право на однобічне розірвання Договору при відсутності його заборгованості перед Провайдером. Абонент зобов'язаний письмово  

оповістити Провайдера про розірвання Договору не пізніше ніж за 10 днів. 
5.4. Дія Договору може  бути припинена з ініціативи Провайдера з причин, що не входять у поняття форс-мажорних обставин (нездоланної сили), при  

відсутності прямої провини Абонента в невиконанні умов Договору. У цьому випадку Абоненту повертається невикористаний на момент розірвання Договору 
залишок коштів. 

5.5. Припинення Абонентом оплати послуг і непогашення заборгованості терміном більше 30 днів без повідомлення Провайдера про відстрочку  
виконання  їм зобов’язань за Договором – є однобічним відмовленням Абонента від виконання Договору і Договір вважається розірваним з ініціативи Абонента. 

 



 

 
6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Ніяка відповідальність не може бути наслідком невиконання яких-небудь з положень дійсного Договору, якщо це невиконання є наслідком  причин, 
що знаходяться поза сферою контролю невиконуючої сторони, подібних до стихійних нещасть, екстремальних погодних умов, пожеж, війн, страйкам, 
втручання з боку влади, ембарго (надалі йменується “форс-мажор”) 

6.2. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань за цим Договором. 
6.3. Якщо форс-мажор триває більш шести місяців, то кожна зі сторін може перервати дію даного Договору. 
 

  7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
7.1. Договір набирає сили з моменту його підписання і діє до “” _______  20__р. 
7.2. Якщо жодна сторона до кінця поточного року не сповістила іншу про бажання розірвати або переглянути Договір, його дія продовжується на  

наступний рік 
 

8. ІНШІ УМОВИ 
8.1. У випадку змін тарифів на електроенергію, державної політики в сфері комп’ютерних технологій та послуг, для безперебійної роботи, Провайдер 

вправі в однобічному порядку переглянути (змінити або/і доповнити) Регламент і/або Прейскурант із повідомленням Абонента через  публікацію на веб-сервері 
або через електронну пошту не менш, ніж за 10 днів до вступу в силу змін (доповнень) у Прейскуранті  або  Регламенті. 

8.2. Якщо Абонент не згодний зі змінами Регламенту/Прейскуранта, він зобов'язаний повідомити Мережу в писемній формі або за допомогою  
електронної пошти протягом 10-ти днів з моменту публікації нових умов. У такому випадку Договір розривається на умовах п. 5.3 даного Договору. Відсутність 
відмовлення від Договору до вступу змін у силу приймається за згоду Абонента з новими умовами Регламенту або   Прейскуранта. 

8.3. Цей Догові був складений в 2-х екземплярах, які мають однакову юридичну силу. 
8.4. Провайдер не несе відповідальності за збитки будь-якого роду, понесені Абонентом через розголошення останнім своєї облікової інформації. 
8.5. Ніяка зміна або виправлення даного Договору, усна обіцянка або зобов'язання стосовно неї не буде мати сили, якщо воно не буде зафіксовано в  

писемній формі і підписано від імені обох сторін. 
8.6. У випадку виникнення суперечок і розбіжностей сторони прикладуть усі зусилля, щоб усунути їх шляхом переговорів. 
8.7. У випадку знищення обладнання з вини Абонента чи пошкодження обладнання Абонентом, внаслідок якого неможливо відновити роботу обладнання, 

Абонент виплачує Підприємству штраф в розмірі вартості обладнання на момент укладення цього договору, визначеного п. 1.3. Договору. 
 
 
                                                                                                         9. АБОНЕНТОМ ВИЗНАЄТЬСЯ, ЩО 
9.1. Абонент самостійно несе відповідальність за розголошування мережних реквізитів, виданих Провайдером. 
9.2. Провайдер не відповідає за збитки прямим або непрямим чином, понесені Абонентом у результаті використання або неможливості використання  

послуг, і не компенсує такі збитки. 
9.3. Провайдер не несе відповідальності у випадку збоїв програмного забезпечення й устаткування Абонента, якщо останні не знаходяться під прямим  

керуванням Провайдера. 
9.4. Відповідальність Провайдера перед Абонентом не буде поширюватися на що-небудь, крім обговореної Послуги доступу. 
9.5. Провайдер не буде ні в силу Договірних зобов'язань, ні в силу обставин, що виникають через заподіяння шкоди, відповідати перед Абонентом  за 

будь-якого роду прямі або непрямі збитки, понесені як Абонентом, так і будь-якими третіми особами, у результаті користування мережею  Інтернет або 
одержання доступу до неї (у тому числі, Провайдер не несе відповідальності по позовах третіх осіб за втрачену вигоду, втрату  клієнтів або втрату репутації). 

9.6. Провайдер не надає ніяких гарантій або рекомендацій, і не несе будь-якої  відповідальності за наслідки використання Абонентом будь-яких  
доступних через Інтернет видів інформаційних послуг. 

9.7  Протягом  усього терміну дії Договору послуги, надані Провайдером, будуть вважатися виконані належним чином при відсутності заперечень з боку 
Абонента протягом  5 календарних днів з моменту виникнення проблеми. Якщо при перевірці Провайдером виконання  зазначених послуг виявляється, що з 
боку Провайдера послуги надавались належним чином, то заперечення вважаються недійсними. 

 
                                                                                                                    10. АДРЕСИ СТОРІН 
 

Провайдер: 

 

ТОВ «СТРІМ-НЕТВОРК» 

Юридична/поштова адреса: вул. Каракая, 9,  

         м. Калуш, Івано-Франківська обл.,77300 

ЄДРПОУ 38472702 

Тел. (03472) 7-01-11, 068-545-0-545 

Електронна пошта: strimnetwork@gmail.com 

 

_____________________(Мерський В.О..) 

 

МП 

 

Абонент: 

 

ПІБ       ________________________________                            

Адреса  ________________________________                                       

                                                                                      

Ідентифікаційний номер     ___________            

Паспорт  ____________                           

Ким виданий 

__________________________________________   

_______________________________________________________ 

 

Підпис __________________________ 

 

 

                          
 
 
 
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                   



 

   Додаток  №1 
                                                                     до ДОГОВОРУ №  
                                                                                                                                                                                                                     від “__” _____ __ 20__р. 
 
                                                                                                                          РЕГЛАМЕНТ 
 
     Даний регламент визначає основні принципи, умови роботи та взаємини  в приватній локальній мережі. 
 

1. ВИЗНАЧЕННЯ 
                    Мережа"   -  розподілена мережа передачі даних Провайдера до вхідного шлюзу в Інтернет. 
                   "Інтернет" - всесвітнє об'єднання приватних і суспільних комп'ютерних мереж, що взаємодіють через шлюзи і комутаційні вузли, з                   
                                          використанням протоколу TCP/ІP. 
                  "Послуги доступу в мережу", або "Послуги доступу" - послуги для здійснення персонального TCP/ІP доступу в мережу з можливістю 

доступу в  Інтернет на основі розподіленої мережі передачі даних. 
                  "Перерва послуг" - означає випадковий перебій або переривання в послугах тривалістю як мінімум третя година, що виникають через 

відмовлення   або фізичне ушкодження устаткування або програмного забезпечення, використовуваного і, що знаходиться під прямим керуванням і контролем 
Провайдера. 

2. УМОВИ ПІДКЛЮЧЕННЯ 
 2.1. Абонентом мережі може бути будь-який громадянин України, що мешкає в м. Калуші чи районі (де є можливість підключення) і якому 

виповнилося 18 років. У випадку проживання за  договором  наймання, він зобов'язаний при укладанні Договору надати письмову згоду власника на введення 
кабелю в квартиру. 

2.2. Підключення до мережі виконується тільки при підписанні Абонентом Договору та виконання умов оплати за підключення обумовлених 
прейскурантом послуг. 

2.3. Абонент обирає умови підключення згідно п.1 прейскуранта послуг. 
2.4. При виникненні технічних складностей при підключенні Провайдер доводить до відома Абонента протягом  трьох днів з моменту визначення 

ускладнень. 
2.5. У випадку, якщо з'ясувалися обставини, що перешкоджають підключенню в зазначений термін, то термін підключення подовжується на термін  

усунення перешкоди, або Договір може бути розірваний, при цьому кошти за підключення до мережі повертаються. 
2.6. Абонент зобов'язаний самостійно забезпечити можливість уведення кабелю в  квартиру з розрахунком існуючих в проекті будинку  технологічних 

отворів для введення комунікацій. 
2.7. Абонент зобов’язаний також самостійно виконати роботи з прокладки кабелю усередині квартири від місця введення до місця установки розетки для 

підключення комп’ютера в строк до 3-х діб, якщо це передбачено умовами підключення. 
 

3. УМОВИ ДОСТУПУ В МЕРЕЖУ 
3.1. Після виконання Абонентом всіх умов обговорених у розділі 2, представники Провайдера зроблять підключення Абонента, а саме: 
3.1.1. Роблять монтаж мережної карти (у випадку, відсутності її і якщо комп’ютер знаходиться не на гарантії). 
3.1.2. Підключення кабелю до комп’ютера Абонента. 
3.1.3. Встановлюють і налаштовують програмне забезпечення, для роботи в мережі. 
3.1.4. Налаштовують встановлену операційну систему комп’ютера Абонента для роботи в мережі. 
3.1.5. Після тестування роботи електронних компонентів видаються мережні реквізити, які визначаються Провайдером і містять користувальницькі  

імена доступу  Абонента до мережі   (Логін, пароль, ІP – адрес) 
                            Імя абонента (логін): ____________________ 
                            Пароль:  _____________________________ 
                            IP: 
                        
Ваш персональний платіжний код: __________________ 
 
 3.1.6 Вхід на сайт самообслуговування my.streamnetwork.org 
                           Цей сайт потрібен для: 
         - перегляду своїх даних та статистики (обсягу використаного трафіку); 
         - вибору майбутнього тарифного плану; 
 
3.1.7. У разі потреби Провайдер може змінити мережні реквізити, повідомивши про це Абонента. 
3.1.8. Після підключення Абонента до мережі представники Провайдер проводять ознайомлення Абонента з роботою в мережі. 
3.1.9. В разі необхідності Провайдер може надати Абоненту інструкцію по використанню програмного забезпечення, необхідного для роботи в  мережі. 
                                                                                       

4. ПРАВИЛА ПЕРЕБУВАННЯ В МЕРЕЖІ 
4.1. Провайдер попереджує Абонента щодо дотримування сформованих в Інтернет традицій і етикету мережного поводження. 
4.2. Абонент має доступ до будь-яких ресурсів Інтернет, мережам, серверам, сховищам даних і т.ін. Проте, Абонентом визнається, що інші оператори 

Інтернет час від часу можуть фільтрувати інформаційні потоки або забороняти доступ до тих або інших ресурсів Інтернет, і Абонент  погоджується, що 
Провайдер не буде відповідальним за подібні дії третіх осіб. 

4.3. Абонент самостійно відповідає за зміст інформації, переданої їм або іншій особі під його мережними реквізитами по мережі: за її вірогідність, 
чистоту від претензій третіх осіб і правомірність її поширення. Провайдер не відповідає за зміст інформації, переданої чи отриманої Абонентом по мережі 
Інтернет. 

4.4. Абоненту забороняється: 
     Передавати в мережу інформацію, що ображає честь і гідність інших Абонентів і/або обслуговуючого персоналу Провайдера. 
     Використовувати наданий йому доступ у мережу для несанкціонованого доступу і псування комп'ютерів мережі і/або інших користувачів  мережі й 

інших мереж, у які можливий доступ через мережу. 
     Використовувати наданий йому доступ у мережу для поширення незаконної інформації і незаконного програмного забезпечення. 
    Здійснювати дії, спрямовані на погіршення якості доступу до мережі інших користувачів і служб. 
    Здійснювати дії або спроби знищення або втручання в роботу апаратних і/або програмних засобів мережного устаткування Провайдера або інших 

Абонентів шляхом навмисного розсилання комп'ютерних вірусів або будь-яким іншим способом. 
      Розсилати повідомлення рекламного характеру іншим користувачам мережі без їхньої згоди. 
      Використовувати наданий доступ для будь-якої іншої незаконної діяльності. 
      Змінювати реквізити без згоди Провайдера. 
      Розголошувати мережні реквізити третім особам. 
      Передавати надане йому програмне забезпечення й устаткування, включаючи канал доступу, третім особам. 
      Використовувати програмне забезпечення яке негативно впливає на роботу мережі.                                      
      Використовувати мережні реквізити третіх осіб, які являються абонентами провайдера та визначаються Провайдером і містять користувальницькі  

імена доступу  Абонента до мережі   (Логін, пароль, ІP – адрес)                    
 
 Провайдер        Абонент                                                                                                               

    
 
 ________________________                                                                          Підпис   ________________________   
                                              
 



 

Додаток №2 
                                                                до ДОГОВОРУ №                                                   

             від “___”   20___ р. 
          

 

Прейскурант 
                                                                                        на вартість послуг доступу до мережі  Інтернет. 
 
 
 
1.  Вартість підключення визначається обраними умовами  і складає: 
1.1. Вартість  підключення  становить 
До цієї ціни входить:  підключення до локальної мережі та глобальної мережі інтернет, робота  (прокладка кабелю,  налаштування мережної карти, 

заведення облікового запису на сервері, вартість обладнання згідно Акту прийому-передачі у Додатку №3, тестування обладнання). Оплата послуг на умовах 
передоплати. 

   
   
1.2   Повторне налаштування програмного забезпечення та обладнання – від  грн .   
 
2   Змінити замовлений тарифний план можна не раніше, ніж через 30 днів. 
2.1   Призупинення надання послуги без призупинення дії Договору  (не більше трьох місяців на рік), 49 грн. за кожен місяць призупинення послуги. 
3.  Служба технічної підтримки тел.8-(03472)-7-01-11 моб тел. 8-066-90-30-555, 8-068-545-0-545   
                                                                                            
 
 

   Тарифи на використання мережі “Інтернет” 
 
               

Назва пакету Швидкість 
Місячна 

абонплата 
К-сть скачуваної інформації 

   
 

 
 
При проведенні розрахунків за послуги використовуються  такі одиниці вимірювання: 1 ГБайт = 1024 МБайт; 1 МБайт = 1024 кБайт; 1 кБайт = 1024 Байт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Провайдер        Абонент                                                                                                                                   

    
 
 
 ________________________                                                                          Підпис   ________________________   
 

 


