
 
 

Додаток № 1 
до наказу № ______ від __________ року 

 
ДОГОВІР № 

про надання послуг використання місця в каналі кабельної каналізації електрозв'язку 
 
м. Кривий Ріг "____" ____________ 20__ р. 

 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (АТ 

«КРИВБАСЗАЛІЗРУДКОМ»), надалі іменується «Постачальник», в особі 
______________________________________________, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та 
______________________________________________________, іменоване надалі «Замовник», в особі 
_______________________________, що діє на підставі ____________, з іншого боку, надалі разом 
іменовані «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір про нижченаведене: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 
1.1. Постачальник, в порядку і на умовах, визначених цим договором, в тому числі згідно 

технічних даних, вказаних у Додатку № 1 до цього договору, надає Замовнику в строкове платне 
користування місце в каналі кабельної каналізації електрозв’язку, що являється власністю Постачальника, 
на дільниці вул. _________ (ТК № ______) – вул. _________ (ТК № ____) у м. Кривий Ріг, а Замовник, 
відповідно до умов цього договору, приймає та зобов’язується оплатити Постачальнику вартість послуг 
використання місця в каналі кабельної каналізації електрозв’язку. 

 
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

 
2.1. Постачальник зобов'язується: 
2.1.1. Протягом строку дії цього договору надавати Замовнику у користування місце в каналі 

кабельної каналізації електрозв'язку, згідно з технічними даними, вказаними у Додатку № 1 до договору. 
2.1.2. Для проведення планових та позапланових експлуатаційних робіт, надавати Замовнику допуск 

до відповідної ділянки кабельної каналізації електрозв'язку, відповідно до наряду-допуску (за формою 
згідно Додатку № 5 до договору). 

2.2. Постачальник має право: 
2.2.1. Переглядати розмір діючої плати за використання місця в каналі кабельної каналізації 

електрозв'язку, попередньо узгодивши її з Замовником шляхом надання йому письмової пропозиції про 
встановлення нової плати не пізніше, ніж за 7 (сім) днів до початку наступного місяця. Замовник до 
початку наступного місяця узгоджує нову плату за використання місця в каналі кабельної каналізації 
електрозв'язку шляхом підписання додаткової угоди, або надає Постачальнику письмову відповідь про 
відмову від її встановлення. 

В разі відмови Замовника від встановлення нової плати за використання місця в каналі кабельної 
каналізації електрозв'язку, договір вважається розірваним з останнього дня місяця, в якому отримано 
письмове повідомлення про зміну її розміру. 

2.2.2. Одержувати за надані послуги оплату в розмірі й у строки, передбачені даним договором. 
2.2.3. Розірвати в односторонньому порядку договір і вимагати відшкодування збитків, у випадку 

систематичного порушення Замовником зобов'язань передбачених даним договором, письмово 
попередивши останнього за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати припинення договору. 

2.2.4. У випадку неналежного виконання Замовником своїх зобов'язань, передбачених пунктом 
2.3.6. договору, власними силами здійснити демонтаж кабелю зв'язку, який прокладено в кабельній 
каналізації Постачальника, з подальшим відшкодуванням Замовником понесених у зв'язку з цим витрат. 

2.2.5. У випадку отримання інформації про наявність у Замовника зв’язків з іноземними державами 
зони ризику, які визначені нормативно-правовими актами органів державної влади України, Постачальник має 
право в односторонньому порядку розірвати даний договір, повідомивши про це Замовника в письмовій 
формі. 

2.3. Замовник зобов'язується: 
2.3.1. Використовувати надане Постачальником місце в каналі кабельної каналізації електрозв'язку 

за його цільовим призначенням ― для експлуатації кабелю зв’язку. 



 
 

2.3.2. З письмового дозволу Постачальника, виконувати роботи з технічного обслуговування кабелю 
зв’язку в підземній кабельній каналізації електрозв’язку та в приміщеннях вводу кабелів (шахтах). 

2.3.3. Під час виконання будь-яких експлуатаційних робіт на лінійних спорудах Постачальника 
неухильно дотримуватись вимог “Правил безпеки при роботах на кабельних лініях зв'язку і проводового 
мовлення” (НПАОП 64.2-1.07-96) та Правил пожежної безпеки в галузі зв'язку, затверджених наказом 
Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Міністерства 
внутрішніх справ України № 239/229 від 30.03.2016 року. 

2.3.4. Своєчасно і у повному обсязі вносити плату за надані послуги використання місця в каналі 
кабельної каналізації електрозв’язку. 

2.3.5. Протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати припинення цього договору (закінчення строку 
дії чи дострокового розірвання) демонтувати власні кабелі зв'язку, прокладені в кабельній каналізації 
електрозв’язку, що являється власністю Постачальника. 

2.3.6. Відшкодовувати Постачальнику збитки в повному обсязі, якщо вони виникли внаслідок 
невиконання або неналежного виконання Замовником узятих на себе обов'язків по даному договору. 

2.3.7. Не допускати погіршення стану відповідних ділянок кабельної каналізації електрозв'язку, що 
належить Постачальнику, під час виконання на них планових та позапланових експлуатаційних робіт 
відповідно до виданого наряду-допуску. 

2.3.8. Замовник підтверджує відсутність у нього зв’язків з іноземними державами зони ризику, які 
визначені нормативно-правовими актами органів державної влади України, та зобов’язується невідкладно 
повідомляти Постачальника про появу у нього таких зв’язків 

2.4. Замовник має право: 
2.4.1. Використовувати місце в каналі кабельної каналізації електрозв'язку, що являється власністю 

Постачальника протягом строку дії цього договору. 
2.4.2. Відмовитись від подальшого отримання послуг використання місця в каналі кабельної 

каналізації електрозв'язку та розірвати договір у разі незгоди з новою вартістю цієї послуги, про що 
проінформувати Постачальника. 

2.4.3. У випадку необхідності, виконувати невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на власних 
кабельних лініях зв'язку без попереднього отримання письмового дозволу Постачальника, за умови 
оповіщення останнього за телефоном диспетчера (056) 444-25-85 про місце виникнення аварії, одночасно 
з відправленням на місце виконання робіт аварійно-відновлювальної бригади на чолі з відповідальною 
особою Замовника. 

2.4.4. Для проведення планових та позапланових експлуатаційних робіт на відповідній ділянці 
кабельної каналізації електрозв'язку, що належить Постачальнику, відповідно до наряду-допуску, 
залучати сторонні підрядні організації. Оплату наданих сторонніми підрядними організаціями послуг, 
Замовник здійснює за власний рахунок. 

 
3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 
3.1. Вартість послуг за цим договором визначається з урахуванням Граничних тарифів на надання в 

користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій, затверджених рішеннями 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації зі змінами та 
доповненнями. 

3.2. Вартість послуг, наданих Постачальником, відповідно до Протоколу узгодження договірної 
ціни (Додаток № 2 до договору) становить ____________ грн., в тому числі ПДВ - ______ грн. 
Нарахування ПДВ здійснюється згідно чинного законодавства. 

3.3. Вартість послуг за цим договором може бути змінена Сторонами шляхом підписання додаткової 
угоди. 

3.4. Оплата вартості наданих послуг використання місця в каналі кабельної каналізації 
електрозв'язку здійснюється Замовником щомісячно, протягом 10 (десяти) банківських днів з дати 
виставлення Постачальником відповідного рахунку. 

Не отримання рахунку на оплату, не звільняє Замовника від обов'язку здійснення своєчасної та 
повної оплати за наданні Постачальником послуги використання місця в каналі кабельної каналізації 
електрозв'язку. 

3.5. Розрахунки за цим договором здійснюються Замовником у безготівковій формі шляхом 100% 
перерахування коштів зі свого рахунка на поточних рахунок Постачальника. 

3.6. Порядок і форма здійснення розрахунків за цим договором можуть бути змінені за письмовою 
згодою Сторін. 



 
 

3.7. Підставою, яка підтверджує надання Постачальником послуг, визначених цим договором, є 
виставлені рахунки на їх оплату та акти наданих послуг. Постачальник до 2-го числа місяця, наступного 
за місяцем, у якому були надані послуги, готує і підписує у двох примірниках акти наданих послуг та 
передає їх на затвердження Замовнику. 

Замовник протягом 3 (трьох) днів розглядає передані Постачальником акти наданих послуг, 
підписує їх та скріплює своєю печаткою. Один примірник підписаного зі своєї сторони та скріпленого 
печаткою акту наданих послуг, Замовник передає Постачальнику протягом одного робочого дня з 
моменту підписання відповідного акту. 

У випадку, якщо протягом вказаного вище періоду, Постачальник не отримує від Замовника 
належним чином оформлений примірник акту наданих послуг, останній вважається підписаним, а 
послуги такими, що надані належним чином. 

3.8. У випадку відмови Замовника від використання місця в каналі кабельної каналізації 
електрозв'язку, що являється власністю Постачальника, нарахування плати за цим договором 
продовжується до дати фактичного демонтажу кабельної лінії зв'язку Замовника, а також прийняття 
Постачальником звільненого каналу та оглядових споруд (колодязів) підземної кабельної каналізації по 
акту приймання-передачі. 

3.9. Будь-який платіж за даним договором вважається здійсненим та відповідне зобов'язання 
Замовника за цим договором виконаним, тільки після надходження (зарахування) всієї суми відповідного 
платежу на поточний рахунок Постачальника. 

 
4. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА ПОВЕРНЕННЯ МІСЦЯ В КАНАЛІ КАБЕЛЬНОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ 

ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 
 

4.1. Передача Замовнику місця в каналі кабельної каналізації електрозв'язку, що являється 
власністю Постачальника оформляється актом приймання-передачі. Замовник вступає у строкове платне 
користування місця в каналі кабельної каналізації майна, у термін, вказаний в договорі, але не раніше 
дати підписання Сторонами цього договору та акту приймання-передачі. 

4.2. Відмова або ухилення  Замовника від підписання акту приймання-передачі розглядається як 
відмова від прийняття місця в каналі кабельної каналізації електрозв'язку, що являється власністю 
Постачальника та укладення даного договору вцілому. 

4.3. Місце в каналі кабельної каналізації електрозв'язку вважається повернутим Постачальнику з 
моменту підписання сторонами акта приймання-передачі. 

4.4. Місце в каналі кабельної каналізації електрозв'язку повинне бути повернуте Постачальнику в 
такому ж стані, у якому воно було передано Замовнику. 

 
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 
5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з даного договору, Сторона несе 

відповідальність, встановлену даним договором і чинним законодавством України. 
5.2. У випадку порушення Замовником строків розрахунків за договором, Замовник сплачує 

Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від несплаченої суми за кожний день 
прострочення. Пеня нараховується за весь період прострочення аж до фактичного моменту оплати. 

5.3. У випадку здійснення працівниками Замовника порушення, передбаченого Переліком видів 
порушень і відповідальності Замовника (додаток № 3), Замовник сплачує Постачальнику штраф у розмірі, 
зазначеному в додатку № 3. 

5.4. По факту порушення, скоєного працівником Замовника, уповноважені представники Сторін 
підписують двосторонній акт, що є підставою для сплати Замовником штрафу, передбаченого додатком № 
3. У випадку відмови вповноважених представників Замовника від підписання двостороннього акту, 
представники Постачальника мають право скласти односторонній акт, що буде підставою для оплати 
Замовником штрафу. 

5.5. Оплата Замовником штрафів, передбачених додатком № 3, здійснюється протягом 10 днів з 
моменту складання акту, передбаченого пунктом 5.4. даного договору. 

5.6. Замовник несе майнову відповідальність за пошкодження або знищення кабельних ліній зв'язку, 
несанкціоноване підключення або зняття будь-яким чином інформації з кабельних ліній зв'язку, 
прокладених у кабельній каналізації електрозв'язку, що належить Постачальнику, а також пошкодження 
колодязів кабельної каналізації та її обладнання, які заподіяні діями персоналу Замовника, а також за 
додержання Правил охорони ліній зв'язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 135 
від 29.01.1996 року (зі змінами та доповненнями). 



 
 

5.7. Замовник несе відповідальність, в тому числі й майнову, за організацію та безпечне проведення 
персоналом Замовника (або залученої підрядної організації) планових та позапланових експлуатаційних 
робіт на відповідній ділянці кабельної каналізації електрозв'язку, що належить Постачальнику, відповідно 
до наряду-допуску. 

5.8. Постачальник не несе відповідальності за пошкодження, знищення або викрадення будь-якими 
сторонніми (третіми) особами кабелів зв'язку, що належать Замовнику, та прокладені в кабельній 
каналізації Постачальника, або наслідки дії обставин непереборної сили. 

 
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 
6.1. Всі спори й розбіжності, які можуть виникнути з договору або у зв'язку з його виконанням, 

будуть по можливості вирішуватися шляхом переговорів уповноважених представників сторін. 
6.2. Спір, неурегульований Сторонами, підлягає передачі на розгляд у господарський суд за 

встановленою підвідомчістю й підсудністю такого спору відповідно до діючого законодавства України. 
 

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 
 
7.1. Під поняттям «форс-мажорні обставини» слід розуміти випадок (а саме: воєнні дії, блокада, 

ембарго, інші міжнародні санкції, страйк, дія державних органів влади або місцевого самоврядування, що 
роблять неможливим виконання «Сторонами» своїх зобов'язань, негативні тенденції в розвитку економіки 
(світовій, національній), що тягнуть за собою зниження фінансово-економічної стабільності «Сторони») 
або дія непереборної сили (а саме: пожежі, урагани, повені, землетруси й інші стихійні лиха природного 
характеру). 

7.2. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Сторони звільняються від відповідальності за 
невиконання своїх обов'язків у період дії зазначених обставин, якщо не виконуюча Сторона письмово 
повідомила іншу Сторону про виникнення форс-мажорних обставинах протягом 5 днів з моменту 
виникнення даних обставин. Сторона, що посилається на настання форс-мажорних обставин, повинна 
надати іншій Стороні письмове підтвердження компетентного органа, установленого законодавством 
України, про настання даних обставин. Недотримання зазначених умов позбавляє сторону права 
посилатись на форс-мажорні обставини. 

7.3. У випадку, якщо дія зазначених обставин триває більш, ніж 2 місяці, кожна зі Сторін має право 
на одностороннє розірвання договору й не несе відповідальності за таке розірвання у випадку, якщо вона 
письмово повідомила іншу Сторону про це не пізніше чим за 2 тижні до розірвання. 

 

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 
 
8.1. Сторони домовились, що умови цього договору становлять конфіденційну інформацію та не 

можуть бути розголошені без попереднього письмового погодження з іншою Стороною протягом всього 
строку дії договору та 5 років після його закінчення, крім випадків, встановлених чинним законодавством 
України. 

8.2. Сторони погоджуються, що без попереднього письмового дозволу інформація може надаватися 
структурним підрозділам Сторони чи філіям в обсязі, необхідному для виконання Стороною своїх 
зобов’язань за цим Договором. 

8.3. Сторони мають право передавати конфіденційну інформацію на запити компетентних 
державних органів у випадках, передбачених чинним законодавством України. 

 
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 
9.1. Цей договір діє протягом одного року з дати передачі Замовнику місця в каналі кабельної 

каналізації електрозв’язку, що являється власністю Постачальника, згідно акту приймання-передачі. 
9.2. Строк дії цього договору може бути скорочений за взаємною згодою сторін, крім випадків 

передбачених п. 2.2.1., 2.2.3., 2.2.5. 
9.3. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення або зміну умов цього договору 

протягом одного місяця після закінчення строку його дії, повній оплаті за договором, він вважається 
продовженим на тих самих умовах на наступний календарний рік. 

9.4. Сторони договору не мають права передоручити свої права та виконання обов'язків за цим 
договором третім особам без письмової згоди на це іншої за договором Сторони. 

9.5. Закінчення строку дії цього договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 
порушення, що мало місце під час дії даного договору. 



 
 

 
10. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
10.1. Після підписання даного договору всі попередні домовленості між Сторонами з питань, які, 

так чи інакше, стосуються даного договору, втрачають юридичну силу. 
10.2. Всі зміни та доповнення до цього договору складаються в письмовій формі і вважаються 

дійсними після їх підписання уповноваженими представниками обох сторін. Всі доповнення до цього 
договору вважаються його невід'ємною частиною. 

10.3. Відступлення права вимоги або переведення боргу за цим договором однією зі Сторін третім 
особам допускається винятково за умови письмового узгодження цього з іншою Стороною. 

10.4. У випадку зміни юридичної адреси (а також фактичного місцезнаходження), банківських 
реквізитів, зміни найменування юридичної особи, форми власності, керівника, зміни або втрати статусу 
платника податку на прибуток, Сторона зобов'язана письмово повідомити іншу Сторону про зміну 
реквізитів протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання таких змін. 

10.5. Сторони заявляють, що вони є особами, зареєстрованими у встановленому порядку, діють 
відповідо до законодавства України а також, що даний договір підписаний уповноваженими на те особами 
й підписання даного договору не є перевищенням їх повноважень. 

10.6. Даний договір складений при повному розумінні Сторонами його умов і термінології 
українською мовою у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі 
сторін.  

10.7. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах відповідно до норм 
діючого податкового законодавства України. 

10.8. Замовник є ______________________________________ (вказати статус). У випадку, якщо 
Замовник змінить статус платника податку на прибуток чи додану вартість під час дії цього договору, він 
зобов’язаний негайно письмово повідомити про такі зміни. У випадку порушення строку чи порядку 
повідомлення, а також у випадку не повідомлення Замовник зобов’язаний відшкодувати збитки заподіяні 
внаслідок цього Постачальнику та сплатити штраф у розмірі 10% суми договору. 

 
11. ДОДАТКИ ДО ДАНОГО ДОГОВОРУ 

 
11.1. Невід’ємною частиною цього договору є:  
1. Технічні дані розташування  кабелю зв’язку Замовника в каналі кабельної каналізації 

Постачальника у м. Кривий Ріг 
2. Протокол узгодження договірної ціни 
3. Перелік видів порушень і матеріальної відповідальності Замовника та його працівників 
4. Акт приймання-передачі місця в каналі кабельної каналізації електрозв'язку 
5. Форма наряду-допуску на виконання робіт у кабельній каналізації електрозв'язку 
 

12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
 

                 Постачальник:    
 
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» 
 
50029, Україна, Дніпропетровська область, 
місто Кривий Ріг, Покровський район, 
вул. Симбірцева, будинок 1-А, 
р/р UA193057490000026007000017873 в АТ «БАНК 
КРЕДИТ ДНІПРО», м. Київ, 
 р/р UA443348510000000002600137295 в АТ «ПЕРШИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», м. Київ  
код за ЄДРПОУ 00191307, ІПН 001913004054  
свідоцтво платника ПДВ № 100334989 
тел./факс: (056) 448-01-00, 444-23-00  
ел. пошта krruda@krruda.dp.ua 

                       Замовник: 
  
 

 
Постачальник                                                                           Замовник 
 

         ___________________________                                             ___________________________ 



 
 

Додаток № 1 
до договору №_____________ 
від «___»____________ 20___ р. 

 
 

Технічні дані 
розташування кабелю зв’язку Замовника в каналі кабельної 

каналізації Постачальника у м. Кривий Ріг 
 
 

№ 
п/п 

Початкова адреса 
розташування 

каналу кабельної 
каналізації 

 
Колодязь 

№ 

Кінцева адреса 
розташування 

каналу 
кабельної 
каналізації 

 
Колодязь 

№ 
Довжина 
зайняття 

каналу, км 
Марка кабелю 

Діаметр 
кабелю, мм 

 

1. вул. ___________  вул. ________     

 
 
 

Постачальник                                                                           Замовник 
 

         ___________________________                                             ___________________________ 
 
 

 
 

 



 
 

Додаток № 2 
до договору № ______ 
від «___»____________ 20___ р. 

 
 

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ЦІНИ  
 
 

№ 
п/п 

Початкова адреса 
розташування 

каналу кабельної 
каналізації 

 
Колодязь 

№ 

Кінцева 
адреса 

розташування 
каналу 

кабельної 
каналізації 

 
Колодязь 

№ Довжина 
зайняття 

каналу, км 

Діаметр 
кабелю, мм 

 

 
Тариф на надання 
послуги без ПДВ, 

грн.* 
 

1 вул. _________  вул._______     

*Тарифи на послугу використання місця в каналі кабельної каналізації 
(згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та 
інформатизації № _____ від __________ року (стаття 5 позиція ____ : до ____ мм (включно))) 
Розмір місячної плати за надання послуг використання місця в каналі кабельної 
каналізації електрозв'язку (без ПДВ), грн. 

 

ПДВ (20%), грн.  

Розмір місячної плати за надання послуг використання місця в каналі кабельної 
каналізації електрозв'язку (з ПДВ), грн. 

 

 
 

 
 
Постачальник                                                                           Замовник 
 

         ___________________________                                             ___________________________ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток № 3 
до договору № ______ 
від «___»____________ 20__ р. 

 
Перелік 

видів порушень і матеріальної відповідальності Замовника та його працівників 

Порушення 
Розмір штрафу (грн.) 

За перше 
порушення 

За кожне наступне 
порушення 

Вживання спиртних напоїв працівником Замовника на території Постачальника в 
робочий і неробочий час (за 1 чол.) 1 000 грн 2 000 грн 

Знаходження працівника Замовника на території Постачальника в нетверезому 
стані в робочий і неробочий час (за 1 чол.) 1 000 грн 2 000 грн 

Пронесення працівником Замовника на територію Постачальника спиртних напоїв 
(за 1 випадок.) 1 000 грн 2 000 грн 

Настання нещасного випадку із працівником Замовника (за 1 чол.), на території 
Постачальника 1 000 грн 2 000 грн 

Порушення працівником Замовника вимог законодавства, підзаконних 
нормативно-правових актів і/або локальних норм з охорони праці, пожежної і/або 
екологічної безпеки, “Статуту промислової безпеки” в ПАТ “Кривбасзалізрудком” 
ОП-05-2014 при наданні послуг за актом-допуску або нарядом-допуску, виданого 
Постачальником (за 1 випадок) 

1 000 грн 2 000 грн 

Знаходження на території Постачальника працівників Замовника без оформлення 
пропусків установленого зразка(за 1 чол.) 1 000 грн. 2 000 грн. 

Проведення працівником Замовника несанкціонованої фото й відео зйомки на 
території Постачальника (за 1 випадок) 1 000 грн. 2 000 грн. 

Розкрадання працівником Замовника на території Постачальника матеріальних 
цінностей, при вартості викраденого до 700 грн із ПДВ (за 1 випадок.) 2 000 грн 4 000 грн 

Розкрадання працівником Замовника на території Постачальника матеріальних 
цінностей, при вартості викраденого понад 700 грн із ПДВ (за 1 випадок.) 4 000 грн 8 000 грн 

Вивіз і ввіз працівником Замовника матеріальних цінностей без оформлення 
документів (за 1 випадок.) 1 000 грн 2 000 грн 

Нанесення працівником Замовника матеріального збитку майну Постачальника (за 
1 випадок.): 
- наїзд на ворота, шлагбауми, клумби, будови або їх пошкодження; 
- пошкодження електроопор, водо-газопроводів, кабельних комунікаційних мереж 
(підземних і повітряних); 
- пошкодження частин технологічних механізмів, або їх руйнування. 

 
3 000 грн 

 
5 000 грн 

Фальсифікація документів на ввіз-вивіз матеріальних цінностей, пропусків і 
посвідчень (за 1 випадок.) 3 000 грн 5 000 грн 

Непокора працівником Замовника законній вимозі працівників служби безпеки 
Постачальника при виконанні ними своїх службових обов'язків (за 1 випадок.) 2 000 грн 3 000 грн 

Хуліганські дії працівника Замовника на території Постачальника, незаконна 
порубка дерев, кущів (за 1 випадок.) 2 000 грн 3 000 грн 

Паління працівника Замовника на території Постачальника в невстановлених 
місцях (за 1 випадок.) 200 грн 500 грн 

 
Постачальник                                                                           Замовник 
 

         ___________________________                                             ___________________________ 
 
 
 
 

 



 
 

Додаток № 5 
до договору № ______ від 
«___»____________ 20__ р. 

ФОРМА 
НАРЯДУ-ДОПУСКУ № _______ 

на виконання робіт у кабельній каналізації електрозв'язку 
 

м. Кривий Ріг                                                                                        “____” ____________ 20__ р. 
 

Ми, що нижче підписалися, відповідальна особа Постачальника: 
_______________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон) 
і представник Замовника, відповідальний за проведення _________________________________ робіт: 
                                                                                                                      (вид робіт) 
_______________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові, посада, контактний телефон) 
 

склали даний документ про наступне: 
 

Постачальник виділяє наступну ділянку в кабельній каналізації електрозв’язку: 
вул. _______________(ТК № ________________) – вул. _______________ (ТК № _________________) 
для виконання на ній: ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

(перелік робіт) 
технічним персоналом - представниками Замовника (або залученої підрядної організації): 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові, посади, контактний телефон) 
на термін: 
початок робіт                                                                                          дата _________________ 
закінчення робіт                                                                                     дата _________________ 

 

До початку робіт необхідно виконати наступні заходи: 
 

№ 
п/п 

Найменування заходів Строк виконання Виконавець 

1 Провести первинний інструктаж щодо 
правил техніки безпеки праці, промислової 
санітарії, гігієни праці, протипожежної 
безпеки та інших правил з охорони праці 

 Відповідальний представник 
Постачальника 
(П.І.Б., посада, конт. телефон) 

2 Визначити обсяг робіт, на виконання яких 
необхідно видати наряд-допуск 

 Відповідальні представники 
Постачальника та Замовника 
(П.І.Б., посада, контакт. телефон) 

3 Видати наряд-допуск (на виконання робіт з 
підвищеною небезпекою, для робіт в 
електроустановках, на виконання вогневих 
робіт) 

 Відповідальні представники 
Замовника/залученої підрядної 
організації 
(П.І.Б., посада, контакт. телефон) 

4 Узгодити порядок підключення 
електроприладів з відповідальними 
представниками Постачальника 

 Відповідальні представники 
Замовника/залученої підрядної 
організації 
(П.І.Б., посада, контакт. телефон) 

5 Забезпечити доставку матеріалів та 
обладнання до місця проведення робіт, не 
створюючи небезпечних умов для персоналу 
Постачальника 

 Відповідальні представники 
Замовника/залученої підрядної 
організації (П.І.Б., посада, контакт. 
телефон) 



 
 

6 Створити безпечні умови для проходу людей 
у безпосередній близькості від місця 
проведення робіт  

 Відповідальні представники 
Замовника/залученої підрядної 
організації (П.І.Б., посада, контакт. 
телефон) 

 
Особливі вказівки: 
 
Не входити до приміщень, які не визначені для проведення робіт, не виконувати роботи у зонах, які 
не вказано у даному наряді-допуску. Представникам Замовника (або залученої підрядної організації) 
забороняється, крім спеціально відведених для цього місць, куріння тютюнових виробів у місцях 
проведення робіт. Не залишати без нагляду інструменти, матеріали, техніку та інші засоби. 
 
 
Відповідальний представник 
Постачальника                                                     _______________                ___________________ 
                                                                                      (підпис)                                       (П.І.Б.) 
 
Відповідальний представник 
Замовника                                                         _______________                   ___________________ 
                                                                                      (підпис)                                       (П.І.Б.) 


