
ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від __ лютого 2021 р. № ___ 

  

  

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

про закупівлю послуг з підключення до Інтернету,  

закупівля яких здійснюється за кошти субвенції 

 

______________________________                                        «___» ___________ ____  р. 

(найменування населеного пункту)                                 

  

__________________________________________________________________________, 

(найменування підприємства)  

далі – Замовник, в особі ______________, який (яка) діє на підставі ______________,  
   (посада, прізвище, ім’я, по батькові)               (найменування документу) 
з однієї сторони, та __________________, далі – Виконавець, в особі _____________,  

                (найменування підприємства)                                          (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
який (яка) діє на підставі _________________, з іншої сторони, далі разом «Сторони»,  

             (найменування документу) 
а кожен окремо – «Сторона», уклали даний Договір про таке: 

  

Предмет Договору 

1.  Предметом договору є закупівля послуг з доступу до інтернету для закладів 

соціальної інфраструктури, що зазначені у Додатку 1 до цього договору.  

2.  Відповідно до умов цього договору, Виконавець зобов’язується надати 

Замовнику, а Замовник зобов’язується прийняти й оплатити послуги щодо забезпечення 

доступу до глобальної мережі Інтернет, код CPV згідно ДК 021-2015: 72410000-7 – 

Послуги провайдерів  (___________________________________________________________________________)  

                                                                       ( назва предмета закупівлі)  

(далі – Послуги), що надані Виконавцем для закладів соціальної інфраструктури 

згідно додатком 1, та відповідно до Технічних характеристик та вимог до послуг, 

наведених у додатку 2 до цього Типового договору. 

3. Послуги з підключення закладів соціальної інфраструктури повинні бути 

здійснені протягом 50 календарних днів з дати підписання Договору, але у будь якому разі 

до 20.12.2021 року. 

  

Права та обов’язки Сторін 
 

4.  Замовник зобов'язаний: 

своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані Послуги; 

приймати надані Послуги за актом здачі-приймання наданих послуг згідно із  
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умовами цього Договору; 

надавати Виконавцю організаційну та технічну допомогу щодо надання Послуг за 

Договором. 

5. Замовник має право: 

достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Виконавцем, 

повідомивши про це його у строк не пізніше як за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до дати 

розірвання; 

контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором; 

зменшувати обсяг надання Послуг та суму в цьому Договорі залежно від реального 

фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього 

Договору. 

6. Виконавець зобов'язаний: 

забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором; 

забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає вимогам державних стандартів, 

Технічним характеристикам та вимогам до послуги, наведених у додатку 2 до цього 

Типового договору,законам України та нормативно-правовими актам щодо показників 

якості, що встановлюються до таких послуг; 

усунути виявлені Замовником недоліки у наданих Послугах за власний рахунок та 

у строк, який не перевищує 5 (п’ять) календарних днів з дня отримання інформації від 

Замовника про їх виявлення; 

брати участь у прийманні Замовником наданих Послуг та оперативно виправляти 

виявлені недоліки; 

надавати послуги із забезпечення безлімітного доступу до мережі Інтернет зі 

швидкістю не менше 500 Мбіт/с протягом 30 календарних днів починаючи з дати 

підписання акту здачі-приймання наданих послуг та зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с до 

кінця терміну дії цього договору без утримання абонентської плати, яка включається у 

вартість Послуг. 

7. Виконавець має право: 

своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані Послуги; 

сторони за цим договором мають права та несуть інші обов’язки, передбачені 

чинним законодавством України, Правил надання та отримання телекомунікаційних 

послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295. 

  

 

Вартість послуг і порядок розрахунків 
 

8. Вартість послуг за даним Договором становить ______________________ грн.. 

9. Сума, визначена даним Договором, може бути зменшена за взаємною згодою 

Сторін. 

10. Надання послуг Виконавцем та приймання їх результатів Замовником 

оформляється актом здачі-приймання наданих послуг, який підписується повноважними 

представниками Сторін протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів після фактичного 

надання послуг. 

11. Оплата наданих послуг проводиться на підставі належним чином оформлених 

рахунків та актів. 

12. Підписання акту здачі-приймання наданих послуг представником Замовника 

є підтвердженням відсутності претензій з його боку. 

13. У разі затримки бюджетного фінансування розрахунок за надані послуги 

здійснюється протягом 10 банківських днів з дати отримання Замовником бюджетного 

призначення на фінансування закупівлі на свій реєстраційний рахунок. 

  



Відповідальність Сторін за Договором 

 

14. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених 

договором, сторони несуть відповідальність відповідно до закону. 

15. У разі порушення своїх зобов'язань за Договором Виконавець несе 

відповідальність згідно з абзацом другим та третім частини другої статті 231 

Господарського кодексу України. 

16. Сплата пені (штрафу) не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за даним 

Договором. 

17. За порушення виконавцем господарських зобов’язань за Договором, 

Замовником можуть бути застосовані оперативно-господарські санкції відповідно до 

статтей 235-237 Господарського Кодексу України, зокрема відмова від встановлення на 

майбутнє господарських відносин з Виконавцем, про що Замовник зазначатиме в 

тендерній документації. 

18. Сторони несуть відповідальність згідно із законами України за розголошення 

конфіденційної інформації, що стане їм відомою під час виконання умов Договору. 

19. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за 

Договором, якщо порушення стали наслідком обставин  непереборної сили. При цьому 

строк дії Договору може бути продовжено на час дії таких обставин та їх наслідків. 

  

5. Обставини непереборної сили 

20. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за даним Договором у разі виникнення обставин непереборної 

сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, 

катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо). 

21. Сторона, що не може виконувати зобов'язання за Договором внаслідок дії 

обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх 

виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

22. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 

документи, які видаються уповноваженим органом. 

23. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 30 

днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати Договір. 

  

Строк дії договору, порядок внесення змін, 
умови припинення та інші умови 

24. Договір набирає чинності з дня його підписання  і діє до 31.12.2022 року. 

25.  Зміни  та доповненя до договору вносяться за згодою сторін шляхом підписання 
додатків, які є його невід’ємною частиною та набувають чинності з дня підписання 
Сторонами. 

26. Договір припиняється (розривається): 
у разі завершення виконання сторонами своїх зобов’язань; 
за згодою сторін; 
у разі неможливості виконання сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям 

нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором, і незгоди будь-якої 
із сторін внести зміни до договору; 

27. Договір укладено українською мовою в 2 (двох) примірниках, які мають 

однакову юридичну силу. 

28. Істотними умовами Договору відповідно до статті 180 Господарського кодексу 

України вважаються: предмет, сума в Договорі (ціна) і строк дії Договору. Зазначені  

умови можуть бути змінені тільки відповідно до частини п’ятої статті 41 Закону України 



«Про публічні закупівлі». Інші умови Договору істотними не являються і можуть 

змінюватися відповідно до вимог Цивільного і Господарського кодексів України.  

29. У випадку зміни реквізитів, кожна із Сторін Договору зобов’язана повідомити 

про це іншу Сторону протягом двох календарних днів. У такому випадку сторони 

укладають додаткову угоду. 

30. Замовник є неприбутковою бюджетною організацією. 

31. Виконавець декларує, що він: 

внесений до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій; 

не має невиконаних приписів про усунення виявлених порушень, термін виконання 

яких закінчився; 

надав інформацію згідно з рішенням НКРЗІ від 22.12.2020 № 513 «Про надання 

операторам, провайдерам телекомунікацій запиту на отримання інформації»; 

не має заборгованості щодо подання обов’язкової звітності до НКРЗІ; 

є  платником ____________________________________. 

   

Вирішення спорів 
 

32. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов'язуються 

вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій. 

33. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у 

судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 

  

Додатки до договору 
 

33. Додаток 1 – форма; 

Додаток 2 - Технічні характеристики та вимоги до послуг, які є 

невід’ємною  частиною Договору. 

  

Місцезнаходження та реквізити сторін 

Замовник: 
_______________________________ 
(найменування) 
_______________________________ 

(місцезнаходження)  
_______________________________ 
(ідентифікаційний номер (код за ЄДРПОУ) 
_______________________________ 
(номер телефону) 
_______________________________ 
(адреса електронної пошти) 
_______________________________ 
(реквізити рахунку) 
_______________________________ 
(найменування посади) 
_________ _____________________ 
      (підпис)                               (П.І.Б.)  

Виконавець: 
_______________________________ 

(найменування)  
_______________________________ 

(місцезнаходження)  
_______________________________ 
(ідентифікаційний номер (код за  ЄДРПОУ) 
_______________________________ 
(номер телефону) 
_______________________________ 
(адреса електронної пошти) 
_______________________________ 
(реквізити рахунку) 
_______________________________ 
(найменування посади) 
_________ _____________________ 
      (підпис)                               (П.І.Б.) 
  

 



ФОРМА 

Додаток 1 

до Договору  

№ ____ 

від _____20___ р. 

Перелік закладів соціальної інфраструктури для яких надається Послуга 

№  з/п 
Найменування закладу Тип закладу 

Місцезнаходження 

закладу 
IDF закладу  

(у разі наявності) 

Назва громади, де 

знаходиться 

заклад 

КОАТУУ населеного 

пункту, де 

знаходиться заклад 

1       

2       

 Загальна вартість послуг за даним Договором становить: ____________________ грн. (________________________________________.).  

  Замовник: 
_______________________________ 

(найменування)  
_______________________________ 

(місцезнаходження)  
_______________________________ 
(ідентифікаційний номер (код за ЄДРПОУ) 
_______________________________ 
(номер телефону) 
_______________________________ 
(адреса електронної пошти) 
_______________________________ 
(реквізити рахунку) 
_______________________________ 
(найменування посади) 
_________ 

_____________________ 
      (підпис)                               (П.І.Б.)  

Виконавець: 
_______________________________ 

(найменування)  
_______________________________ 

(місцезнаходження)  
_______________________________ 
(ідентифікаційний номер (код за ЄДРПОУ) 
_______________________________ 
(номер телефону) 
_______________________________ 
(адреса електронної пошти) 
_______________________________ 
(реквізити рахунку) 
_______________________________ 
(найменування посади) 
_________ _____________________ 
      (підпис)                               (П.І.Б.)  



Додаток 2 

до Договору №____ 

від _____ 20___ р. 

 Технічні характеристики та вимоги до послуг 

1.  Технічні характеристики та вимоги до послуг 

1.1. Телекомунікаційні послуги для надання доступу до всесвітньої мережі 

Інтернет (далі – Послуги) надаються відповідно до вимог законодавства, Правил надання 

та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 11.04.2012 № 295, та інших нормативно-правових актів та забезпечують 

цілодобове надання у користування та обслуговування каналів передачі даних на всіх 

вузлах мережі. 

Сторони домовились про наступне: 

надання Виконавцем в користування Замовнику побудованих Виконавцем або 

існуючих у Виконавця каналів зв’язку; 

здійснення Виконавцем підключення каналів зв’язку до обладнання Замовника або 

обладнання, наданого Виконавцем Замовнику та розміщеного у приміщеннях Замовника. 

1.2. Надання Послуг до інтерфейсу локального мережевого обладнання у 

кожному з вузлів Замовника є відповідальністю Виконавця. Відповідно, все обладнання, 

включаючи кабелі до інтерфейсу локального мережевого обладнання вузлів мережі, 

надається, встановлюється та налагоджується Виконавцем в рамках надання Послуг. 

1.3.  Організація надання Послуг передбачає можливість збільшення пропускної 

здатності каналів доступу до Інтернету, в залежності від потреб Замовника. 

 

2. Технічні характеристики послуг, що Замовник отримує, мають 

відповідати наступним вимогам: 

2.1. Виконавець забезпечує взаємодію з мережею Інтернет з використанням 

адрес IPv4 . 

2.2. Надання статичного зовнішнього ІР кожному закладу соціальної 

інфраструктури. 

2.3. Виконавець забезпечує підготовку каналу та підключення без сплати 

Замовником додаткових коштів і потреби купувати додаткове обладнання. 

2.4. На ділянках мережі Виконавця, що використовуються для надання Послуг, 

не допускається застосування радіотехнологій, крім випадків використання 

радіотехнологій для резервних каналів зв’язку на випадок пошкоджень, інших 

надзвичайних ситуацій. 

2.5. Упродовж перших 30 календарних днів починаючи з дати підписання акту 

здачі-приймання наданих послуг доступ до Інтернету надається зі швидкістю не менше 500 

Мбіт/с. До кінця терміну дії Договору Послуга надається зі швидкістю не менше 100 Мбіт/с. 

2.6. До кінця строку дії Договору послуга доступу до Інтернету надається без 

утримання Виконавцем абонентської плати. 

2.7. Умови надання послуги передбачають безлімітний доступ до Інтернету, що 

не обмежує обсяг передавання та приймання даних. 

2.8. Запланована недоступність послуг - до 8 годин на місяць; аварійна 

недоступність послуг – 48 годин на місяць. 

2.9. Виконавцем забезпечується встановлення та налаштування наступного 

обладнання: 

приймач оптичного сигналу ONU; 

бездротовий дводіапазонний маршрутизатор з розрахунку не більше ніж 1 

маршрутизатор на 1 заклад соціальної інфраструктури. Маршрутизатор повинен мати LAN 

порти з пропускною здатністю 1 Гбіт/с. 

 



3. Технічна підтримка Виконавця 

3.1. Виконавець приймає звернення (повідомлення) Замовника цілодобово, без 

перерв та вихідних по телефону та на електронну адресу Виконавця. 

3.2. Звернення (повідомлення) Замовника повинно обов’язково включати: 

найменування Замовника; ім’я, прізвище, контактний телефон особи, що звертається; 

найменування каналу, на якому виникли проблеми з передачі даних; причину звернення. 

 

Замовник: 
_______________________________ 

(назва)  
_______________________________ 

(місцезнаходження)  
_______________________________ 
(ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) 
_______________________________ 
(номер телефону) 
_______________________________ 
(адреса електронної пошти) 
_______________________________ 
(реквізити рахунку) 
_______________________________ 
(найменування посади) 
_________  ____________________ 
      (підпис)                               (П.І.Б.)  

Виконавець: 
_______________________________ 

(назва)  
_______________________________ 

(місцезнаходження)  
_______________________________ 
(ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) 
_______________________________ 
(номер телефону) 
_______________________________ 
(адреса електронної пошти) 
_______________________________ 
(реквізити рахунку) 
_______________________________ 
(найменування посади) 
_________ _____________________ 
      (підпис)                               (П.І.Б.) 
  

 


