
 
Додаток 1.В до Публічного Договору про надання електронних комунікаційних послуг                 Директору ______________________ філії АТ «Укртелеком»  

ЗАЯВА №_____________________ про замовлення послуг та приєднання до умов Публічного Договору про надання електронних комунікаційних послуг 
____________________                           «__» ___________________ 20__ р. 

Ознайомившись з умовами Публічного Договору про надання електронних комунікаційних послуг та додатками до нього (далі – Договір) на офіційному сайті АТ «Укртелеком» (далі – 

Укртелеком) в мережі Інтернет за адресою www.ukrtelecom.ua та/або в друкованому вигляді в центрі обслуговування абонентів Укртелекому, 

я__________________________________________________________ (П.І.Б.), ________________________________________________________________ (посада), що дію на підставі 

__________________________________ (підстави представництва), підписуючи цю заяву засвідчую приєднання ________________________________________ (назва юридичної особи  далі – 

Абонент) до умов Договору та замовляю наступний перелік електронних комунікаційних послуг за адресами, визначеними нижче на умовах ______________________ оплати: 

 
1.  Послуги Телефонного зв’язку: 

№ 

з/
п 

Область 

Назва 
структурного 

підрозділу 

Абонента 

Адреса 

надання 
послуг 

Нове підключення/ 

модифікація Послуг 

(зміна тарифного 
плану, перенесення 

точки тощо) 

Орієнтовний 
термін організації 

послуги, робочих 

днів  

Телефонні 

номери 
(їх перелік) 

Тарифни

й план* 
 

Одноразова 
плата за 

підключення, 

грн. без ПДВ 

Щомісячна 
абонентна 

плата, грн. 

без ПДВ 

Основний, 
паралельний, 

додатковий 

(вказати 
потрібне) 

Похвилинни

й облік, 
так/ні 

П.І.Б. 

відпові-

дального за 
телефон (від 

абонента) 

Примітки 

1              

2              

n              

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:_______________________________________________________ 

 

 

2. Послуги «ISDN BRI»: 

 

№ 
з/п 

Область 

Назва 

структурного 
підрозділу 

Абонента 

Адреса 
надання послуг 

Нове підключення/ 

модифікація Послуг 
(зміна тарифного плану, 

перенесення точки тощо) 

Орієнтовний 

термін організації 
послуги, робочих 

днів  

Назва 

тарифного 

плану* 
Одноразова плата за 

підключення, грн. 

без ПДВ 

Щомісячна 

абонентна плата, грн. 

без ПДВ 

Телефонні номери (їх 
перелік) 

П.І.Б. та контакти 

відповідальної особи 

абонента 

Примітки 

1               

2                

n            

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:_______________________________________________________ 

 

 

3. Послуги «ISDN РRI»: 

№ 

з/п 
Область 

 Назва 

структурног

о підрозділу 
Абонента 

Адреса 
надання 

послуг 

Нове підключення/ 

модифікація Послуг 

(зміна тарифного плану, 
перенесення точки тощо) 

Орієнтовний 

термін організації 
послуги, робочих 

днів  

Одноразова плата 
за підключення, 

грн. без ПДВ 

Щомісячна 

абонентна 

плата, грн. 
без ПДВ 

Телефонні 
номери 

 (їх перелік) 

Пілотни

й номер 

Назва 
тарифного 

плану* 

П.І.Б. 

відповідального 

за Послуги 
 (від абонента) 

Примітки 

1                

2                  

n              

 Загальний розмір щомісячної абонентної плати:________________________________________________________ 

 

4. Послуги « 800»: 

№ 

з/п 

Номер 

800 

Нове 

підключення/ 

модифікація 
Послуг 

(зміна 

тарифного 
плану, DDN) 

Орієнтовний 

термін 

організації 
послуги, 

робочих днів  

Номер

и DDN 

Назва 
тарифного 

плану* 

Одноразова плата 
за підключення, 

грн. без ПДВ 

Щомісячна 

абонентна 

плата, грн. без 
ПДВ 

В який час доби 

необхідно 

перенаправляти 
виклики 

Бажана дата 

надання 

Дата 

припинення 

Термін 
користування 

послугою 

Для чого 
використовуватиметься 

Послуга «800» 

 

 

 
Примітки 



1              

n              

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:_______________________________________________________ 

 

 

5. Послуги «КЕ/БЗ»: 

5.1. Послуги «КЕ»  

№ 

з/п 

Назва 

послуги 

 
Нове підключення/ 

модифікація Послуг 

(швидкість, зміна 
тарифного плану, 

перенесення точки) 

Орієнтовний 

термін 
організації 

послуги 

робочих днів  

Кінцеві 

пункти 

Номер 

каналу 

Довжи
на 

каналу 

L, км 

Початок 

роботи 
(дата) 

Режим 

роботи 
години 

Інтерфейс 

Пропускна 

спроможні
сть 

Одноразова 

плата за 

підключення
, грн. без 

ПДВ 

Щомісяч

на 
абонентн

а плата, 

грн. без 
ПДВ 

 

 
 

 

Примі
тки 

1               

 Загальний розмір щомісячної абонентної плати:_______________________________________________________ 

 

 

 

5.2. Послуги «БЗ»  

№ з/п Місце підключення 

Нове підключення/ 

модифікація Послуг 
(швидкість, зміна 

тарифного плану, 

перенесення точки) 

Орієнтовний 
термін 

організації 

послуги, 
робочих днів  

 

№ лінії БЗ Зони дії АТС 
Одноразова плата за 

підключення, грн. без 

ПДВ 

Щомісячна абонентна 

плата, грн. без ПДВ 
Примітки 

1         

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:_______________________________________________________ 

 

 

6. Послуги «Хмарна АТС»-PBX  

№ 
з/п 

Адреса підключення 

(назва населеного 

пункту) 

Назва структурного 
підрозділу абонента 

Нове підключення/ 

модифікація (зміна 

тарифного плану, 

кількості номерів 
тощо) 

Орієнтовний 

термін 

організації 

послуги, робочих 
днів  

Назва тарифного 

плану* та 

швидкість 

Кількість 

міських 

телефонних 

номерів /0-892 
та їх перелік 

Одноразова плата 

за підключення, 

грн. без ПДВ 

Щомісячна 

абонентна плата, 

грн. без ПДВ 

П.І.Б. та контакти 

відповідального за 
точку (з боку 

абонента) 

 

 

Примітки 

1         
 

    

n           

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:________________________________________________________ 

 

 

7. Послуги «SIP Trunk» (должно идти к телефонии) 

№ 

з/п 

Адреса 

підключення 

(назва населеного 

пункту) 

Тарифни

й план* 

Категорі

я АВН 

Нове 

підключення/ 

модифікація 

(зміна тарифного 

плану, кількості 
номерів тощо) 

Орієнтовний 

термін 
організації 

послуги, 

робочих днів  

Кількіст

ь 
міських 

телефон

них 
номерів/

0-892 та 

їх 
перелік 

Кількіст

ь 

голосови

х сесій 

Кількість 

додаткови

х міських 

номерів/0-

892 та їх 
перелік 

Кількість 

додаткови

х 
голосових 

сесій 

ІР-

адреса 

SIP 

Trunk 

Пілотни

й номер 

Точка 

розподілу 

зон 

відповіда-

льності 
Сторін 

Одноразова 

плата за 

підключення
, грн. без 

ПДВ 

Щоміс

ячна 

абонен

тна 

плата, 

грн. 
без 

ПДВ 

П.І.Б. та 

контакти 

відповідал
ьної особи 

абонента 

 

 
Примітк

и 

1                    

n                      

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:________________________________________________________ 

 

 

8. Послуги «SIP-лінія з наданням міського номера»: 



№ 

з/п 
Область 

Назва 

структурного 

підрозділу 
Абонента 

Адреса надання 

послуг 

(назва населеного 
пункту) 

Нове 
підключення/ 

модифікація 

(зміна тарифного 
плану, кількості 

номерів тощо) 

Орієнтовний 

термін 

організації 
послуги, робочих 

днів з моменту 

підписання 
Замовлення 

Кількість 
телефонних 

номерів у SIP-

лінії з міською 
нумерацією 

(їх перелік) 

Категорі

я АВН 

Назва 
тарифного 

плану* 

Додаткові 

послуги 

Точка 

розподілу 
зон 

відповідальн

ості Сторін 

Одноразова 

плата за 

підключення, 
грн. без ПДВ 

Щомісячна 

абонентна 
плата,  

грн. без 

ПДВ 

П.І.Б. та 

контакти 
відповідал

ьної особи 

Абонента 

 

 

При
мітк

а 

1                  

n                    

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:________________________________________________________ 

 

 

9. Послуги «SIP-лінія з наданням номера 0-892»: 

 

№ 

з/

п 

Область 

Назва 

структурного 
підрозділу 

Абонента 

Адреса надання 

послуг 
(назва населеного 

пункту) 

Нове підключення/ 
модифікація (зміна 

тарифного плану, 

кількості номерів 
тощо) 

Орієнтовний 

термін 
організації 

послуги, робочих 

днів  

Кількість 

телефонних 
номерів у SIP-

лінії з 

нумерацією0892 
(їх перелік) 

 

Категорія 
АВН 

Назва 

тарифного 

плану* 

Додатко

ві 

послуги 

Одноразова 
плата за 

підключення

, грн. без 
ПДВ 

Щомісячна 
абонентна 

плата, 

грн. без 
ПДВ  

Точка 
розподілу 

зон 

відповідальн
ості Сторін 

П.І.Б. та 
контакти 

відповідал

ьної особи 
абонента 

 

 
Примі

тка 

1                  

n                    

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:________________________________________________________ 

 

 
 

 

10. Послуги доступу до мережі Інтернет: 

 

№ 

з/п 

Облас
ть 

Назва 

структур

ного 
підрозділ

у 

Абонента 

Адреса 

точки 

підключення 

Нове 

підключення/ 

модифікація 

(швидкість, 

зміна 

тарифного 
плану, 

перенесення 

точки) 

Орієнтовний 

термін 

організації 

послуги, 

робочих днів  

Теле

фон 

(або 

№ 

БЗ) з 

кодо
м 

обла

сті 

Назва 

тарифно

го 

плану* 

та 
швидкіст

ь 

Однораз

ова 

плата за 

підключ

ення, 
грн. без 

ПДВ 

Щомісячн

а 

абонентна 

плата, грн. 
без ПДВ 

Тип 

підключ

ення 

ADSL, 

SHDSL, 

Ethernet, 
UMTS, 

FTTx 

Статична 

ІР-адреса 

(так/ні) 

Кількість 

додаткови
х ІР-адрес 

(4; 8; 16) 

Динаміч

на 

 ІР-

адреса 
(так/ні) 

Обладна

ння 

доступу 
Укртеле

ком 

(так/ні) 

Зона 

розподілу 

відповідал

ьності 
Сторін 

П.І.Б. та контакти 

відповідального за 
точку (з боку 

абонента) 

Примі
тки 

1                  

n                  

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:________________________________________________________ 

 

 

11. Послуги «L3 VPN»: 

№ 

з/п 

Област

ь 

Назва 
структурног

о підрозділу 

Абонента 

Адреса 
точки 

підключен

ня 

Нове підключення/ 

модифікація 

(швидкість, зміна 
тарифного плану, 

перенесення точки) 

Орієнтовний 

термін 

організації 

послуги, 
робочих днів  

Назва 
тарифного 

плану* та 

швидкість 

Однораз

ова 

плата за 

підключ
ення, 

грн. без 

ПДВ 

Щомісяч

на 
абонентн

а плата, 

грн. без 
ПДВ 

Тип 

підключ

ення 

ADSL, 
SHDSL, 

Ethernet, 

UMTS 

Телефон 
(або № БЗ) з 

кодом 

області 

Блок 

LAN 

IP-
адрес

а 

WAN 

Обладнання 

доступу 

(Укртелеком
/ 

Абонента) 

Зона 
розподілу 

відповідальн

ості Сторін 

П.І.Б. та 

контакти 
відповідально

го за точку (з 

боку 
Абонента) 

 

 

Примі

тка  

1         
 

   
   

     

n                 

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:________________________________________________________ 

 

 

12.  Послуги «L2 VPN»: 



№ з/п 

Адреса 

точка 

підключенн
я 

Нове 

підключення/ 

модифікація 
(швидкість, зміна 

тарифного плану, 

перенесення 
точки) 

Орієнтовний 

термін організації 

послуги, робочих 
днів  

Назва  тарифного  
плану* (для 

логічного 

з’єднання) 
/замовлена 

швидкість каналу 

Підпорядко-

ваний О/Р 

Одноразова плата 
за підключення, 

грн. без ПДВ 

Щомісячна 

абонентна 

плата, грн. без 
ПДВ 

Використа-

ння 

моніторингу 
(так/ні) 

Відповідальна особа 
за точку від абонента 

(ПІБ, тел., email) 

Бажаний режим 

роботи порту 

Ethernet 
(Access, Trunk) 

 

 

Примітка 

Центральна            

Точка А            

Точка В            

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:______________________________________________ 

 

 

13. Послуги «Дата-центру»: 

13.1. Послуги «Апаратний хостинг».  

 

13.2. Послуги «Веб хостинг». Заповнюється у разі надання каналів електрозв’язку «Веб хостинг» 

№ 

 Нове підключення/ 

модифікація 

(швидкість, зміна 

тарифного плану 

тощо) 

Дата 

замовлення 
Дата відмови Тарифний план* 

Одноразова плата за 

підключення, грн. без 

ПДВ 

Щомісячна абонентна плата, грн. без ПДВ Примітки 

1         

n         

 Додаткові послуги: 

1         

k         

 Загальний розмір щомісячної абонентної плати:___________________________________ __________________ 

 

  

 Перелік авторизованих представників абонента 

 Server   (_____) 

ПІБ _________________________________________ e-mail  ________________ телефон ________________ 

 аутентифікація за адресою ел. пошти;    за номером телефону;    за паролем ________________  

ПІБ _________________________________________ e-mail  ________________ телефон ________________ 

 аутентифікація за адресою ел. пошти;    за номером телефону;    за паролем ________________  

 Цілодобовий допуск представників абонента на територію Дата-центру (м.Київ, вул. Тургенєвська, 59) 

 ПІБ ______________________________________ паспорт _______________________________________________; 

ПІБ ______________________________________ паспорт _______________________________________________. 

№ 

Нове підключення/ 

модифікація (швидкість, зміна 
тарифного плану тощо) 

Дата замовлення Дата відмови Тарифний план* 

Одноразова плата за 

підключення, грн. без 
ПДВ 

Щомісячна абонентна плата, 

грн. без ПДВ 
Примітки 

1        

n        

Додаткові послуги: 



 

  Загальний розмір щомісячної абонентної плати за всі Послуги становить -__________ грн. без ПДВ. 
 

14. Абонентське обладнання: 
Модель Серійний номер Умови отримання** Балансова вартість Підпис 

     

     

 

Інше ____________________________________________________________________________________________________________________ 
* - детальна інформація про умови тарифних планів розміщена на сайті www.b2b.ukrtelecom.uaта в центрі обслуговування абонентів Укртелекому. 

** - отримуючи обладнання для користування послугою доступу до мережі Інтернет абонент погоджується з відповідними умовами отримання, користування, повернення 

обладнання, відповідальності за його збереження тощо, які викладені в Договорі та розміщені на сайті www.ukrtelecom.ua (b2b.ukrtelecom). 

*** - датою початку надання замовлених послуг вважається дата, яка визначена у відповідному акті та/або в наряді на підключення послуг. 

 

 

Підписуючи цю Заяву засвідчую, що ознайомлений зі своїм правом здійснювати управління замовленими послугами, в тому числі замовлення нових точок підключення, 

модифікацію існуючих послуг (зміна тарифного плану, швидкості, кількості номерів, перенесення точки на нову адресу) шляхом направлення відповідної заяви з підписом та 

печаткою підприємства (у сканованому вигляді) на електронну адресу Укртелекому (вказати адресу)___ виключно із електронної адреси абонента ___(вказати адресу)__, У разі 

зміни контактної електронної адреси зобов’язуюсь своєчасно письмово інформувати Укртелеком про її зміну шляхом направлення відповідного листа. 

Підписуючи цю Заяву погоджуюсь, що припинення надання послуг, замовлених цією Заявою, відбувається на підставі письмової заяви Абонента. Укртелеком припиняє 

надання Послуг протягом тридцяти календарних днів з дати отримання такої заяви про припинення, якщо більший строк не зазначений у заяві Абонента. 

 

Підписуючи цю Заяву погоджуюсь, що мінімальний строк користування кожною з послуг за цією Заявою складає  ________  (________________) місяців з дати початку 

надання. Дата початку надання послуги фіксується у відповідних підписаних сторонами актах здавання-приймання послуг та/або в наряді на підключення послуг. У разі припинення 

надання будь-якої або всіх Послуг за цією Заявою раніше мінімального строку користування, як за ініціативою Абонента, так і за ініціативою Укртелеком у зв’язку з порушенням 

Абонентом умов Договору та/чи вимог чинного законодавства України, у випадках, встановлених Договором, або у разі зміни за ініціативою Абонента обраного тарифного плану 

на тарифний план з меншим щомісячним платежем, ніж встановлено у відповідному пункті цієї Заяви, або у разі скорочення переліку послуг Абонентом, або у разі припинення дії 

Договору з ініціативи будь-якої сторони (за ініціативою Укртелеком у зв’язку з порушенням Абонентом умов Договору та/чи вимог чинного законодавства України), до закінчення 

мінімального строку користування, Абонент зобов’язаний сплатити Укртелеком штраф, розмір якого розраховується за наступною формулою: різниця між встановленим 

мінімальним строком користування Послугою, зазначеним у цій Заяві, та кількістю повних місяців фактичного користування Послугою (що змінюється), помножена на загальний 

розмір щомісячної абонентної плати за дану Послугу, визначений у цій Заяві. Зобов’язуюсь сплатити штраф протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від Укртелеком 

відповідної вимоги, у випадку, коли припинення надання Послуг чи припинення дії Договору відбулося за ініціативи Укртелеком у зв’язку з порушенням Абонентом умов Договору 

та/чи вимог чинного законодавства України, або з дати отримання Укртелеком письмового повідомлення Абонента про відмову від Послуги за Заявою, або про скорочення переліку 

послуг, або про зміну тарифного плану на тарифний план з меншим щомісячним платежем. 

 

Підписуючи цю Заяву погоджуюсь, що система розрахунків, яка застосовується Укртелекомом:  

__________________________________________________________________________________________________ 
(з надсиланням рахунків у паперовому вигляді/з надсиланням рахунків в електронному вигляді на електронну поштову адресу зазначену в реквізитах / отримання засобами системи електронного 

документообігу M.E.Doc IS в електронному вигляді з електронно-цифровим підписом розрахункових документів / абонент забирає рахунок самостійно). 

та погоджуюсь на отримання засобами системи електронного документообігу M.E.Doc IS в електронному вигляді з електронно-цифровим підписом розрахункових 

документів: рахунку-акту, тощо. Рахунок-акт, надісланий абоненту в електронному вигляді, є первинним документом, який підтверджує факт надання послуг за Договором      

________________________________________________(так/ні).  

1        

k        

Загальний розмір щомісячної абонентної плати:_____________________________________________________ 

http://www.ukrtelecom.ua/


Підписуючи цю Заяву погоджуюсь з розміщенням інформації про повне найменування, адресу місця розміщення (юридична адреса) та номер(и) телефону(ів) у: 

 базах даних інформаційно-довідкової служби _____________________________________(так/ні); 

 друкованих телефонних  довідниках _____________________________________________(так/ні); 

 електронних версіях телефонних довідників, у тому числі розміщення в мережі Інтернет ________________ (так/ні). 

 

 

 

Підписанням цієї заяви Абонент: 

 підтверджує повне розуміння умов Договору та додатків до Договору,  ознайомлення з положеннями Договору, відповідними додатками до даного Договору, Умовами 

та порядком надання електронних комунікаційних послуг АТ «Укртелеком», затвердженими Укртелекомом та опублікованими на офіційному веб-сайті Укртелекому, Правилами 

надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Кабінетом міністрів України, та іншими галузевими нормативно-правовими актами. 

 зобов’язується дотримуватися положень Закону України «Про електронні комунікації», Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, Умов та порядку надання електронних комунікаційних послуг АТ «Укртелеком», затверджених Укртелекомом та 

опублікованих на офіційному сайті, що є складовою частиною Договору та  додатків до нього;   

 погоджується, що у разі непогашення чи несвоєчасного погашення заборгованості за надані відповідно до Договору послуги інформація про Абонента щодо стану 

розрахунків за Договором (включаючи прізвище, ім’я та по батькові чи будь-які інші дані, зазначені при укладанні Договору) може бути надана третім особам, яких Укртелеком 

має право інформувати про наявність та розмір боргу, а також використана з метою формування реєстру боржників, у тому числі Укртелеком має право передавати свої права та 

зобов’язання за Договором третім особам без отримання згоди Абонента; 

 підтверджує, що ознайомлений та погоджується з тарифами/тарифними планами на послуги, перед початком користування послугою зобов’язується ознайомлюватись 

з її вартістю та умовами надання станом на день користування послугою; 

 надає згоду на отримання від Укртелекому інформації про належну до оплати вартість спожитих послуг та необхідні платежі шляхом надсилання на адресу зазначену 

у даній Заяві (адресу реєстрації, електронну адресу) рахунків або в інший погоджений спосіб (смс, платіжні системи тощо); 

 підтверджує правильність та достовірність наведених контактних даних та погоджується отримувати письмові повідомлення Укртелекому щодо надання послуг; 

 гарантує надання документів та/або копій документів, відповідно до  Умов та порядком надання електронних комунікаційних послуг АТ «Укртелеком»  визначених 

для порядку укладання договорів з юридичними особами. 

Абонент: __________________________________________________________________________    
                                                                                                    (повне найменування) 

___________________________________________________________________________________   
                                                                                                                                                                                     (юридична адреса) 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                            (п.р, назва банку, МФО) 

___________________________________________________________________________________ 
       (номер обл. картки платника податків / ідентифікаційний код (номер) юридичної особи або фізичної особи-підприємця) 

___________________________________________________________________________________ 
                                                           (свідоцтво платника ПДВ, індивідуальний податковий номер, статус платника податку) 

 

Контактна інформація: _______________________     ___________________________________ 
                (номер мобільного телефону)   (електронна адреса e-mail) 

 

  

             Підпис абонента:  __________________________________   __________________________________ 
              (підпис, печатка за наявності)             (ПІБ керівника, уповноваженої особи) 

 

 

 

 

 

 


