
АКТ 
приймання-передачі виконаних робіт 

за Договором про надання телекомунікаційних послуг 
№________ від «___» ____________ 20__р.  

при купівлі-продажу телекомунікаційного обладання 
 

 
м. _______________              «___»_________20__ р. 
 
Приватне акціонерне товариство «ДАТАГРУП», що включене до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій за №1517 
на підставі Рішення НКРЗ від 25.02.2010 року №83 (надалі – «Оператор»), в особі ______________________________, що діє на 
підставі ____________________, з однієї сторони, та _________________________________________________ (надалі – 
«Абонент»), в особі ______________________________________________________________________, що діє на підставі 
_____________________________________, з другої сторони, склали цей Акт приймання-передачі виконаних робіт (надалі - Акт) 
про наступне:  
 

1. Для надання Послуг за Договором про надання телекомунікаційних послуг №___ від «__» _________ 20__р., 
надалі – Договір, та Замовленням на Послуги №____ (Додаток №____ до вказаного Договору), надалі – 
Замовлення, Договору купівлі-продажу телекомунікаційного обладнання №___ від «__» _________ 20__р., 
Оператор виконав наступні Роботи: 

 
Обсяг Робіт Адреса включення (місце отримання Послуг)  
Роботи з підключення до мережі Оператора  
Роботи із встановлення Абоненту необхідного 
телекомунікаційного обладнання Оператора 

 

Додаткова Послуга  із встановлення та налаштування Кінцевого 
телекомунікаційного обладнання Абонента 

 

 
 

2. Оператор передав, а Абонент прийняв результат виконаних Оператором Робіт. 
 

3. Роботи виконані Оператором у встановлений Замовленням строк. 
 

4. Абонент не має претензій до Оператора щодо якості та строку виконання Оператором Робіт.   
 

5. Послуги за Замовленням починають надаватись Абоненту: протягом 1 (одного) робочого дня з моменту 
підписання цього Акту // з «___»____________ 20___ року. 
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Адреса для листування: Україна, 03057, м. Київ,  
вул. Смоленська, 31-33 
п/р № ___________________________________________ в 
____________________________________________, МФО 
________________  
Код ЄДРПОУ 31720260 
Свідоцтво платника ПДВ № 100327825,  
ІПН 317202626585 
Статус платника податку на прибуток на загальних умовах 
Контактний телефон: _____________________ 
 ________________________ 
              посада 
 
 
 _________________________       _______________  
           підпис і печатка                             ПІБ 
 

 
 ____________________________________________ 
Юридична адреса:  __________________________ 
 Адреса для листування:_________________________ 
 п/р № __________________ в ______________,  
 МФО ________ 
 Код ЄДРПОУ _______________ 
 Свідоцтво платника ПДВ № _________, 
 ІПН _________________ 
Статус платника податку ______________________________ 
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