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УГОДА № ________ 
про спільну діяльність при побудові та експлуатації волоконно-оптичних сегментів 

Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі «УРАН»  

місто __________ "_____" _____________ 200_ р. 

 

Асоціація користувачів Української науково-освітньої телекомунікаційної мережі 
«УРАН», в особі Голови Ради Якименка Юрія Івановича, що діє на підставі Установчого 
договору, в подальшому – Асоціація, з однієї сторони, та ______________________________ 
________________________________________________________________________ , в особі 
(про)ректора _______________________________, що діє на підставі Статуту, в подальшому 
– Користувач, з іншої сторони, (далі – Сторони), уклали між собою дану Угоду про 
наступне. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Сторони домовились вести спільну діяльность при побудові та експлуатації волоконно-
оптичної інфраструктури Української науково-освітньої мережі УРАН в місті 
____________ та створенні волоконно-оптичного з’єднання з локальною (кампусною) 
мережею Користувача. 

1.2. Створення волоконно-оптичної інфраструктури в передбачає взаємоз’єднання 
навчальних закладів та наукових організацій міста, підключення інфраструктури до 
міжміських швидкісних каналів мережі УРАН для можливості отримання таких послуг, 
як взаємний обмін науково-освітньою інформацією в Україні, доступ до наукових мереж 
світу, зокрема до пан-Європейської науково-освітньої мережі GÉANT, використання 
інформаційних ресурсів та сервісів, що надаються в мережі УРАН, доступ до Інтернет 
тощо. 

1.3. Підставами для укладання цієї Угоди є  

1.3.1. Закон України "Про Концепцію Національної програми інформатизації"  
від 4 лютого 1998 р. № 75/98-ВР http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=75%2F98%2D%E2%F0&p=1182589679042781; 

1.3.2. Державна Програма "Інформаційні та комунікаційні технології в освіті і науці" 
на 2006-2010 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України  
від 7 грудня 2005 року № 1153 http://zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=1153%2D2005%2D%EF&p=1166794263318967; 

1.3.3. Наказ Міністерства освіти і науки «Про створення Всеукраїнської Асоціації 
УРАН» від 13 березня 2006 року № 181. 

1.4. Угода не передбачає фінансових розрахунків між Сторонами. 
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2. Зобов’язання Асоціації: 

2.1. Розробити та узгодити з Користувачем проект підведення оптичного кабелю до 
Користувача у відповідності з технічними та будівельними вимогами (далі – Проект). 

2.2. Докласти всіх можливих зусиль для залучення коштів (з державного бюджету, 
міжнародних грантів, іноваційних фондів тощо) для реалізації Проекту. Не 
виключається можливість фінансування Проекту Асоціацією УРАН повністю або 
частково за рахунок власних коштів. 

2.3. За умови наявності необхідних коштів (п.2.2) виконати роботи з підключення 
Користувача до мережі УРАН (далі – Роботи з підключення), а саме: 

2.3.1. прокласти волоконно-оптичні кабелі від існуючих технічних майданчиків мережі 
УРАН до телекомунікаційного вузла Користувача, в тому числі по території та в 
приміщеннях Користувача. 

2.3.2. провести монтаж кінців кабелів, закріпити їх на оптичній панелі з відповідними 
оптичними роз’ємами, закріпити оптичну панель в стійці, або, при її відсутності, 
– на стіні. 

2.3.3. провести тестування оптичних магістралей згідно з Проектом. 

Завершення Робіт з підключення засвідчується відповідним Актом між Асоціацією і 
Користувачем.  

2.4. Надати Користувачу можливість підключення до мережі УРАН для одержання від 
Асоціації зазначених в п. 1.2 послуг згідно з окремим Договором про надання 
телекомунікаційних та інформаційних послуг. 

2.5. Підтримувати обгрунтовані тарифи на надання послуг, зокрема таким чином, щоб 
сумарний тариф на телекомунікаційні послуги власне мережі УРАН та послуги доступу 
до Інтернет не перевищували звичайну вартість послуг доступу до Інтернет в місті, де 
знаходиться Користувач. Граничні тарифи затверджуються Загальними зборами або 
Координаційною радою Асоціації УРАН за поданням дирекції Асоціації і публікуються 
на сайті УРАН www.uran.ua. В окремих випадках тарифи можуть бути знижені. 

2.6. При потребі Користувача передбачити в Договорі про надання телекомунікаційних та 
інформаційних послуг з Користувачем зобов’язання: 

2.6.1. Надати Користувачу на його прохання і при наявності технічної можливості інші 
підключення до волоконно-оптичної інфраструктури за умови їх некомерційного 
використання  

2.6.2. Передати Користувачу в тимчасове користування телекомунікаційне обладнання 
(комутатор, оптичні конвертори, джерело безперервного живлення тощо) та 
здійснювати управління цим обладнанням для забезпечення функціонування 
волоконно-оптичного сегменту мережі УРАН. 

Факт передачі обладнання засвідчується відповідним Актом на підставі довіреності від 
Користувача. 
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3. Зобов’язання Користувача: 

3.1. Для виконання Робіт з підключення забезпечити доступ виконавцям Проекту в 
приміщення Користувача та кабельні канали, що знаходяться в його власності. 

3.2. Надати місце в апаратній стійці телекомунікаційного Інтернет-вузла Користувача чи в 
іншій відповідній стійці для встановлення оптичної патчпанелі, а при відсутності стійки 
– розмістити патчпанель в відповідному місці для її безаварійної і надійної експлуатації. 

3.3. Забезпечити захист оптичних кабелів від пошкодження та безумовну цілісність 
оптичних з’єднань при виконанні ремонтних та інших робіт на своїй території. 

3.4. Не пізніше 3 місяців по завершенні Робіт з підключення або 1 січня року, наступного за 
роком завершення Робіт з підключення, укласти з Асоціацією УРАН Договір про 
надання телекомунікаційних та інформаційних послуг та сплачувати Асоціації УРАН 
обумовлену цим договором абонентську плату. 

3.5. При необхідності передбачити в Договорі про надання телекомунікаційних та 
інформаційних послуг з Асоціацією зобов’язання: 

3.5.1. Надати місце в апаратній стійці телекомунікаційного Інтернет-вузла Користувача 
чи в іншій відповідній стійці для встановлення обладнання: комутатор – 1 юніт, 
джерело безперебійного живлення – 1 блок . 

3.5.2. При відсутності стійки запланувати її придбання для використання як для мережі 
Користувача так і для розміщення зазначеного в п. 3.5.1 обладнання та 
забезпечити збереження наданого обладнання і його експлуатацію згідно з 
відповідними технічними умовами, що гарантують його працездатність 

3.5.3. Забезпечити безперервне підключення обладнання до міської мережі 
електричного живлення з надійністю і безперервністю на умовах, не гірше тих, 
що забезпечуються енергетичною системою міста. За наявності технічної 
можливості підвести до обладнання живлення від двох фідерів.  

3.5.4. Забезпечити періодичну заміну акумуляторів в джерелі безперебійного живлення 
при вичерпанні їх ресурсу. 

 

4. Точка(и) підключення Користувача  

№ Адреса точки підключення № 
кімнати 

Тип оптичної панелі 
(19” панель  

чи настінна коробка) 

1    

2 (Порожні рядки таблиці видалити)   

3    
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5. Термін дії Угоди та умови втрати її чинності. 

5.1. Угода діє з дати її підписання.  

5.2. В разі, якщо Асоціація не спромоглась виконати Роботи з підключення протягом 24 
місяців з дати підписання Угоди, і сторони не виявили взаємної згоди продовжити цей 
термін, Угода вважається такою, що втратила чинність без взаємних зобов’язань сторін. 

5.3. В разі, якщо Асоціація виконала Роботи з підключення протягом 24 місяців з дати 
підписання Угоди, вона вважається продовженою на невизначений термін. 

5.4. В разі втрати чинності Угоди внаслідок припинення її дії за згодою Сторін 

5.4.1. Сторони повинні узгодити проект демонтажу оптичного з’єднання з мережею 
Користувача, що передбачає термінування оптичного кабелю в точці вводу 
кабелю на територію Користувача або в точці відгалуження від оптичної 
магістралі міста та демонтаж відрізаного кабелю та оптичної панелі. 

5.4.2. Демонтаж повинен бути здійснений організацією, що має відповідні ліцензії і 
дозволи на проведення робіт в кабельних мережах. Термінування кабелю 
повинне бути виконане оперативно з мінімальним перериванням зв’язку на час 
не більше двох годин. 

 

6. Адреси і підписи сторін  

Асоціація: 

м. Київ, 03056,  
вул. Політехнічна, 33 оф. 105. 

 

 

Голова Ради  

 

    Якименко Ю.І. 

 

 

"_____" _____________ 200_ р. 

 Користувач: 

___________________________ 
_________________________________  

 

 

(Про)ректор 

 

    _______________ 

 

 

"_____" _____________ 200_ р. 

 


