Додаток до Публічного Договору про надання
програмних та телекомунікаційних послуг
Україна, м.Івано-Франківськ
11 березня 2013 р.

Додаток № 4
до Публічного Договору № 19 про надання програмних та телекомунікаційних послуг від
28 грудня 2012 р.
м. Івано-Франківськ
Затверджено:
Наказом № 1 від 11 березня 2013 р.
Директора “ТОВ “ТРК “Галстрім”

28 грудня 2012 р.
(редакція від 11 березня 2013 р.)

Товариство з обмеженою відповідальністю “Телерадіокомпанія “Галстрім” (надалі - “Провайдер
програмної послуги”), яке являється Провайдером програмної послуги на підставі Ліцензії Національної
ради України з питань телебачення і радіомовлення Серії НР № 0914-п (діючої до 24.06.2021 року), в особі
Директора Журби Наталії Володимирівни, яка діє згідно з Статутом Товариства, з однієї сторони, та фізична
особа-підприємець Купріянов Віталій Олександрович (надалі - “Провайдер телекомунікацій”), що
здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію від 18 червня 2008 року серія ВОЗ
№ 076819, зареєстрований в реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій 12.09.2008 року згідно з
рішенням НКРЗ № 1102, та на підставі Договору № 28/12/5 про надання телекомунікаційних послуг від 28
грудня 2012 року з Оператором телекомунікацій ТОВ ТРК “Діскавері”, з другої сторони, та будь-яка фізична
особа або суб'єкт господарювання, які знаходяться на території поширення телекомунікаційної мережі, які
підключаються до програмних та телекомунікаційних послуг (надалі Послуги), надалі - “Абонент”, з третьої
сторони, разом при спільному згадуванні - “Сторони”, уклали даний Додаток до Публічного Договору № 19
про надання програмних та телекомунікаційних послуг від 28 грудня 2012 року, надалі - “Додаток”, про
наступне:
Порядок розрахунків
за програмні та телекомунікаційні послуги
1. Абоненська плата за програмні та телекомунікаційні послуги здійснюється у національній валюті України в
сумі, встановленій діючими на момент оплати тарифами на вказані Послуги.
2. Абоненська плата вноситься на умові передоплати на розрахунковий рахунок Провайдера програмної
послуги: 26008052523044 у ПАТ "Приватбанк", МФО 336677, Код ЄДРПОУ 37183152. Р озрахунковий період не менше одного місяця. Термін внесення місячної абонплати - до 25-го числа поточного календарного місяця
за наступний календарний місяць.
3. Абонент може передплатити Послуги за будь-який період часу. Така передоплата буде зараховуватись в
оплату послуг по мірі надання послуг відповідно до тарифів, діючих на момент зарахування.
4. При надходженні від Абонента коштів за наданні у попередніх місяцях Послуги погашення сум
заборгованості здійснюється у наступному порядку: заборгованість за Послуги минулих розрахункових
періодів, заборгованість останнього розрахункового періоду.
5. Закінчення оплаченого періоду не припиняє обов'язків Сторін по Договору до моменту його остаточного
розірвання.
6. Для Абонентів які замовили і оплачують Програмну послугу, Послугу доступу до Пакетів телепрограм та
Послугу доступу до мережі Інтернет зарахування коштів на Особові рахунки Абонентів здійснюється
наступним чином: спочатку зараховуються кошти за Послугу доступу до Пакетів телепрограм, після цього за Програмну послугу, а потім при наявності всієї суми коштів для активації Інтернету - за Послугу доступу
до мережі Інтернет.
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