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Додаткова угода № 4 

про внесення змін до Договору № ДС-025904/2015 від 30 березня2015р. 

 

м. Київ          30 березня 2015 р. 

 

Фізична особа - підприємець Скиба Роман Ігорович, надалі – "Агент", (запис № 2 404 000 0000 025967 

від 22.03.2013р. в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про 

проведення державної реєстрації), з однієї сторони, та 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Скрінз", надалі – "Провайдер", в особі 

директора Барзашвілі Георгія Олександровича, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,  

 

надалі за текстом Агент та Провайдер іменуються разом – "Сторони", а кожен окремо – "Сторона", 

Сторони уклали цю Додаткову угоду (надалі – "Додаткова угода") про внесення змін до договору № ДС-

025904/2015 від 30 березня2015р. р. (надалі – "Договір"), про наступне:  

 

1. У зв’язку з проведенням Провайдером рекламних акцій в період з 01 березня 2015 року по 31 

грудня 2015 року (разом надалі – "Акції"): 

1.1. "Акція з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах" (далі – 

"Акція 1") у період з 1 березня 2015 р. до 31 грудня 2015 р. включно (далі – "Період Акції 

1"), з метою залучення нових користувачів до Сервісу, ознайомлення нових абонентів з новим 

тарифним планом "Оптимальний", застосування принципу лояльності при запровадженні 

тарифного плану "Оптимальний"; 

1.2.  "Акція з підключення тарифного плану "Футбол HD" на спеціальних умовах" (далі – 

"Акція 2") у період з 1 березня 2015 р. до 31 липня 2015 р. включно (далі – "Період Акції 2") 

з метою залучення нових користувачів до Сервісу, ознайомлення нових та існуючих абонентів 

з новим додатковим пакетом "Футбол HD ", застосування принципу лояльності при 

запровадженні додаткового пакету "Футбол HD" для абонентів тарифного плану 

"Преміальний", утримання нових та існуючих користувачів Сервісу, підвищення лояльності 

користувачів до Сервісу та додаткового пакету Футбол HD"; 

1.3. "Акція з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах 

(SMART TV)" (далі – "Акція 3") у період з 1 березня 2015 р. до 31 грудня 2015 р. включно 

(далі – "Період Акції 3") з метою залучення нових користувачів до Сервісу, ознайомлення 

нових та існуючих абонентів з можливостями використання пристроїв SMART TV, 

застосування принципу лояльності при запровадженні тарифного плану "Оптимальний"; 

 

Сторони дійшли згоди про затвердження нових тарифів в рамках Акцій. 

 

2. Правила проведення Акцій визначені у Додатках 1 – 3, до цієї Додаткової угоди. 

 

3. Провайдер може внести зміни у правила Акцій на власний розсуд у будь-який момент до 

завершення Періоду Акцій. У разі внесення таких змін, Сторони вносять відповідні зміни у цю 

Додаткову угоду.  

 

4. У зв’язку зі змінами у тарифних планах Сервісу, а також переліку Обладнання, за допомогою якого 

Абонент користується Сервісом, Сторони вирішили внести зміни до Договору.  

 

5. У зв’язку з вищевикладеним, Сторони вирішили  внести зміни до Договору, а саме:  

 Викласти Додатки № 4, № 6 до Договору у новій редакції, що додається до цієї Додаткової 

угоди. 

 

6. Інші умови Договору залишаються без змін та продовжують діяти протягом строку дії Договору. 

 

7. Всі терміни, використані у цій Додатковій угоді з великої літери і прямо нею не визначені, мають 

значення, надане їм у Договорі. Питання, прямо не врегульовані цією Додатковою угодою, 

регулюються умовами Договору та чинним законодавством. 
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8. Ця Додаткова угода набуває чинності у дату її підписання Сторонами.  

 

9. Ця Додаткова угода діє протягом строку дії Договору, за виключенням тих положень, для яких 

встановлено більш короткий строк дії. 

 

10. Ця Додаткова угода, що є не від’ємною частиною Договору, укладена у 2 (двох) оригінальних 

примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 

 

Агент 

ФОП СКИБА РОМАН ІГОРОВИЧ 
 

 

 

____________________ Скиба Р.І. 

Провайдер 

ТОВ "Діджітал Скрінз" 

Директор 

 

 

____________________ Г.О. Барзашвілі 



 

 

Додаток № 1 

до Додаткової угоди № 4 

від 30 березня  2015 р. 

до Договору № ДС-025904/2015 

від 30 березня2015 р.  

 

м. Київ           30 березня 2015 р.  

Правила проведення Акції 

з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах 

 

Ці Правила визначають умови проведення акції з підключення тарифного плану "Оптимальний" на 

спеціальних умовах (далі – "Акція"). 

 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Скрінз", код ЄДРПОУ 27833282, юридична 

особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 

50. 

 

2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 

2.1. Фізична особа - підприємець Скиба Роман Ігорович, код ЄДРПОУ 3242417756, юридична особа, 

створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, 81135, Львівська обл., 

Пустомитівський р-н, с.Зубра, вул. І.Франка, 13. 

2.2. Виконавець діє від імені, в інтересах та за рахунок Організатора відповідно до Агентського 

договору № ДС-025904/2015  від  30 березня2015р  

 

  

3. ЦІЛЬ АКЦІЇ  

Акція спрямована на: 

3.1. Залучення нових користувачів до мультимедійного сервісу OLL.TV, що надається Організатором 

(далі – "Сервіс"). 

3.2. ознайомлення з новим тарифним планом (пакетом) "Оптимальний" нових абонентів Сервісу; 

3.3. застосування принципу лояльності при запровадженні тарифного плану (пакету) "Оптимальний" 

 

4. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК АКЦІЇ 

4.1. Загальний строк проведення Акції Організатором: з 1 березня 2015 р. по 31 грудня 2015 р., 

включно.  

4.2. Акція діє по всій території України згідно переліку населених пунктів, що зазначені у наявних у 

Організатора чинних ліцензіях провайдера програмної послуги, з урахуванням карти телекомунікаційної 

мережі Виконавця, за наявності належних технічних можливостей підключення. 

4.3. Виконавець надає можливість абонентам брати участь в Акції у період з 1 травня 2015 р. по 

31 грудня 2015 р., включно (далі – Термін проведення Акції). 

5. УЧАСТЬ В АКЦІЇ 

5.1. Учасником Акції може стати фізична особа віком від 18 років, дієздатність якої не обмежена 

згідно чинного законодавства, абонент Виконавця, якому Виконавець надає телекомунікаційну послугу 

швидкісного широкосмугового доступу до Інтернету, який має необхідну технічну можливість для 

підключення Сервісу, звернувся до Виконавця для підключення Сервісу та уклав відповідний 

абонентський договір протягом Терміну проведення Акції (далі – "Учасник"). 

5.2. Датою підключення Сервісу вважається дата укладення відповідного абонентського договору на 

користування Сервісом.  

5.3. З 1 травня  по 31 грудня 2015 року, включно, Учасник має можливість підключитися до тарифного 

плану "Оптимальний" на спеціальних умовах вартості.  

 

5.4. Характеристики тарифного плану "Оптимальний" в період Акції: 

Назва тарифного 

плану (пакету) "Оптимальний" 

Особливості 

підключення 

Кожен Учасник Акції отримує Сервіс за спеціальною вартістю на перші 

три місяці користування Сервісом, з першого дня підключення.  

Спеціальна 

вартість* за перші 

39,00 грн. (з ПДВ) на місяць (місяць може визначатись як календарний 

місяць або фактичний місяць або 30 календарних днів – залежно від 



 

 

три місяці 

користування 

Сервісом в 

тарифному плані 

"Оптимальний"  

налаштувань білінгової системи партнера) 

Звичайна вартість 

користування 

Сервісом в 

тарифному плані 

"Оптимальний", 

починаючи з 

четвертого та за 

наступні місяці  

79,00 грн. (з ПДВ) на місяць (місяць може визначатись як календарний 

місяць або фактичний місяць або 30 календарних днів – залежно від 

налаштувань білінгової системи партнера) 

 

*Звичайна вартість користування Сервісом в тарифному плані "Оптимальний" становить 79,00 грн. (з 

ПДВ) на місяць. 

 

5.5. Учасники Акції, які підключилися до Сервісу на умовах тарифного плану "Оптимальний", 

протягом Терміну проведення Акції, оплачують Сервіс за спеціальною вартістю. Спеціальна вартість яка 

діє протягом перших трьох місяців, з моменту підключення Сервісу, і становить 39,00 грн. (з ПДВ) на 

місяць (місяць може визначатись як календарний місяць або фактичний місяць або 30 календарних днів – 

залежно від налаштувань білінгової системи Виконавця Акції). 

5.6. Починаючи з четвертого місяця користування Сервісом, вартість Сервісу (звичайна вартість) 

становить 79,00 грн. (з ПДВ) на місяць (місяць може визначатись як календарний місяць або фактичний 

місяць або 30 календарних днів – залежно від налаштувань білінгової системи Виконавця Акції). 

 

6. ВИНЯТОК 

6.1. Дія Акції не поширюється на: 

6.1.1. підключились до Сервісу до 28 лютого 2015 р., включно; 

6.1.2. підключились до Сервісу в Термін проведення Акції на тарифні плани "Стартовий" або 

"Преміальний". 

 

7. УМОВИ ПЕРЕХОДУ МІЖ ТАРИФНИМИ ПЛАНАМИ 

7.1. У разі переходу Учасника Акції з тарифного плану "Оптимальний" на будь-який інший тарифний 

план, протягом перших трьох місяців користування Сервісом, дія акційних умов та участь в Акції для 

такого Учасника Акції припиняються. 

7.2. Учасники Акції, які підключилися до Сервісу на умовах тарифного плану "Оптимальний", 

протягом Терміну проведення Акції, додатково замовляють Пакет Сервісу “Футбол HD”, умови Акції 

зберігаються тільки для тарифного плану “Оптимальний”. Пакет Сервісу “Футбол HD” тарифікується 

згідно його звичайних умов. 

 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які-небудь 

питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з 

такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними. 

8.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається. 

8.3. Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання обставин 

непереборної сили. 

8.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає 

повну та безумовну згоду з ним. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від 

належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не 

має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації. 

8.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має право 

відмовити такій особі в участі в Акції. 

8.6. Правила розміщуються і будуть доступні для ознайомлення протягом усього строку проведення 

Акції на http://telcom.net.ua або http://konteh.com.ua . 

8.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни до Правил проведення Акції. Про 

внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на 

http://telcom.net.ua або http://konteh.com.ua. 

http://www.tica.com.ua/
http://www.tica.com.ua/


 

 

8.8. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру 

Виконавця (032) 224-61-11, (067) 224-61-11, (099) 226-60-77. (тарифікація дзвінків згідно тарифів 

оператора). 

 

 

Агент 

ФОП СКИБА РОМАН ІГОРОВИЧ  
 

 

 

 

____________________ Скиба Р.І. 

Провайдер 

ТОВ "Діджітал Скрінз" 

 

Директор 

 

 

____________________ Г.О. Барзашвілі 



 

 

Додаток № 2 

до Додаткової угоди № 4 

від 30 березня  2015 р. 

до Договору № ДС-025904/2015 

від 30 березня2015р 

 

м. Київ           30 березня  2015 р.  

 

Правила проведення Акції 

з підключення тарифного плану "Футбол HD" на спеціальних умовах 

 

Ці Правила визначають умови проведення акції з підключення тарифного плану "Футбол НD" на 

спеціальних умовах (далі – "Акція"). 

 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Скрінз", код ЄДРПОУ 27833282, юридична 

особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 

50. 

2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 

2.1. Фізична особа - підприємець Скиба Роман Ігорович, код ЄДРПОУ 3242417756, юридична особа, 

створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, 81135, Львівська обл., 

Пустомитівський р-н, с.Зубра, вул. І.Франка, 13. 

2.2. Виконавець діє від імені, в інтересах та за рахунок Організатора відповідно до Агентського 

договору № ДС-025904/2015  від  30 березня2015р. 

3. ЦІЛІ АКЦІЇ 

3.1. Залучення нових користувачів мультимедійного сервісу OLL.TV, що надається Організатором 

(далі – "Сервіс"). 

3.2. Ознайомлення з новим додатковим пакетом "Футбол HD" поточних та нових користувачів 

Сервісу; 

3.3. Застосування принципу лояльності при запровадження додаткового пакету "Футбол HD" для 

абонентів пакету "Преміальний"; 

3.4. Утримання нових та існуючих користувачів Сервісу, підвищення лояльності користувачів до 

Сервісу та додаткового пакету "Футбол HD". 

4. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК АКЦІЇ 

4.1. Загальний строк проведення Акції Організатором: з 1 березня 2015 р. по 31 грудня 2015 р., 

включно.  

4.2. Акція діє по всій території України згідно переліку населених пунктів, що зазначені у наявних у 

Організатора чинних ліцензіях провайдера програмної послуги, з урахуванням карти телекомунікаційної 

мережі Виконавця, за наявності належних технічних можливостей підключення. 

4.3. Виконавець надає можливість абонентам брати участь в Акції у період з 1 травня 2015 р. по 31 

липня 2015 р. включно. 

 

5. УЧАСТЬ В АКЦІЇ 

5.1. Учасником Акції є споживач телекомунікаційної послуги Виконавця з швидкісного 

широкосмугового доступу до Інтернету, який підключився до Сервісу до 28 лютого 2015 р. включно, 

користується пакетом "Преміальний" станом на 28 лютого 2015 р. та продовжує користування Сервісом 

на умовах пакету "Преміальний"  у період з 1 травня 2015 р. до 31 липня 2015 р. (далі – "Учасник"). 

5.2. Датою підключення до Сервісу вважається дата укладення відповідного абонентського договору 

на користування Сервісом. 

5.3. 1 травня 2015 р. Учасник автоматично отримує доступ до додаткового пакету "Футбол HD" на 

період до 31 липня 2015 р. включно. При цьому з Учасника не стягується вартість пакету "Футбол HD" у 

період з 1 травня 2015 р. по 31 липня 2015 р. включно.  

 

Характеристики пакету "Футбол HD": 

Назва тарифного 

плану (пакету) Футбол HD 

Телепрограми, 

доступні у 

тарифному плані 

(пакеті) 

Футбол 1(HD формат) 

Футбол 2 (HD формат) 



 

 

Інший контент 
Трансляції футбольних матчів в форматі HD 

Підбірка кращих моментів футбольних матчів в форматі HD 

Додаткові 

можливості 

Такі додаткові можливості як ТВ- запис, ТВ-пауза, телепрограма 

(7 днів), батьківський контроль, вибране, субтитри та звукові доріжки 

доступні у цьому тарифному плані (пакеті) на умовах основного 

тарифного плану (пакету), обраного абонентом 

5.4. Якщо Учасник завчасно не звернувся до Виконавця з заявою про відключення пакету "Футбол 

HD" з 01 серпня 2015 р., вважається, що по завершенні строку дії Акції Учасник продовжує користуватись 

додатковим пакетом "Футбол HD". При цьому, починаючи з 01 серпня 2015 р., дія акційних умов 

припиняється і з Учасника стягується звичайна вартість пакету "Футбол HD", що становить 39,00 грн. (з 

ПДВ) на місяць (місяць може визначатись як календарний місяць або фактичний місяць або 30 

календарних днів – залежно від налаштувань білінгової системи Виконавця Акції). 

 

6. ВИНЯТОК 

6.1. Дія Акції не поширюється на споживачів телекомунікаційної послуги Виконавця з швидкісного 

широкосмугового доступу до Інтернету, які: 

6.1.1. Підключились до Сервісу до 28 лютого 2015 р. включно, однак станом на 1 травня 2015 р. 

користуються пакетом "Стартовий" або "Оптимальний". 

6.1.2. Підключаються до Сервісу на умовах пакету "Преміальний" або "Стартовий" або 

"Оптимальний", починаючи з 1 травня 2015 р. 

6.2. Особи, зазначені у п. 6.1 цих Правил, мають можливість отримати доступ до пакету "Футбол HD", 

починаючи з 1 травня 2015 р., на звичайних умовах, а саме: 

Назва тарифного 

плану (пакету) Футбол HD 

Програми, 

доступні у 

тарифному плані 

(пакеті) 

Футбол 1(HD формат) 

Футбол 2 (HD формат) 

Інший контент 
Трансляції футбольних матчів в форматі HD 

Підбірка кращих моментів футбольних матчів в форматі HD 

Додаткові 

можливості 

Такі додаткові можливості як ТВ- запис, ТВ-пауза, телепрограма 

(7 днів), батьківський контроль, вибране, субтитри та звукові доріжки 

доступні у цьому тарифному плані (пакеті) на умовах основного 

тарифного плану (пакету), обраного абонентом 

Вартість(з ПДВ) 

39,00 на місяць (місяць може визначатись як календарний місяць або 

фактичний місяць або 30 календарних днів – залежно від налаштувань 

білінгової системи партнера) 

 

7. УМОВИ ПЕРЕХОДУ МІЖ ТАРИФНИМИ ПЛАНАМИ 

7.1. У разі переходу Учасника з пакету "Преміальний" на будь-який інший пакет протягом строку дії 

Акції, дія акційних умов припиняється. При цьому доступ такого споживача до пакету "Футбол HD" на 

акційних умовах припиняється. Надалі Споживач має право підключитись до пакету "Футбол HD" на 

звичайних умовах.  

7.2. У разі переходу Учасника з пакету "Преміальний" на будь-який інший пакет протягом строку дії 

Акції та подальшого зворотного переходу на пакет "Преміальний", дія акційних умов не відновлюється. 

 

8. ІНШІ УМОВИ 

8.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які-небудь 

питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з 

такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними. 

8.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається. 

8.3. Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання обставин 

непереборної сили. 

8.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає 

повну та безумовну згоду з ним. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від 

належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не 

має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації. 

8.5. У разі невиконання та / або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має 

право відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора). 



 

 

8.6. Правила розміщується і буде доступний для ознайомлення протягом усього строку проведення 

Акції на http://telcom.net.ua або http://konteh.com.ua. 

8.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни Правил проведення Акції. Про 

внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на 

http://telcom.net.ua або http://konteh.com.ua. 

8.8. Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру 

Виконавця (032) 224-61-11, (067) 224-61-11, (099) 226-60-77 (тарифікація дзвінків згідно тарифів 

оператора).. 
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Додаток № 3 

до Додаткової угоди № 4 

від 30 березня  2015 р. 

до Договору № ДС-025904/2015 

від 30 березня2015р..  

 

м. Київ           30 березня  2015 р.  

 

Правила проведення Акції 

з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах (SMART TV) 

 

Ці Правила визначають умови проведення акції з підключення тарифного плану "Оптимальний" на 

спеціальних умовах (далі – "Акція"). 

 

1. ОРГАНІЗАТОР АКЦІЇ 
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Діджітал Скрінз", код ЄДРПОУ 27833282, юридична 

особа, створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 

50. 

 

2. ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ 

2.1. Фізична особа - підприємець Скиба Роман Ігорович, код ЄДРПОУ 3242417756, юридична особа, 

створена за законодавством України та зареєстрована за адресою: Україна, 81135, Львівська обл., 

Пустомитівський р-н, с.Зубра, вул. І.Франка, 13. 

2.2. Виконавець діє від імені, в інтересах та за рахунок Організатора відповідно до Агентського 

договору № ДС-025904/2015  від  30 березня2015р.. 

 

3. ЦІЛІ АКЦІЇ 

3.1. Залучення нових користувачів мультимедійного сервісу OLL.TV, що надається Організатором 

(далі – "Сервіс"). 

3.2. ознайомлення поточних та нових абонентів з можливостями використання пристроїв "Smart TV. 

3.3. Застосування принципу лояльності при запровадження тарифного плану "Оптимальний"  

 

4. ТЕРИТОРІЯ ТА СТРОК АКЦІЇ 

4.1. Загальний строк проведення Акції Організатором: з 1 березня 2015 р. по 31 грудня 2015 р., 

включно.  

4.2. Акція діє по всій території України, згідно переліку населених пунктів, що зазначені у наявних у 

Організатора чинних ліцензіях провайдера програмної послуги, з урахуванням карти телекомунікаційної 

мережі Виконавця, за наявності належних технічних можливостей підключення. 

4.3. Виконавець надає можливість абонентам брати участь в Акції у період з 1 травня 2015 р. по 

31 грудня 2015 р., включно (далі – "Термін проведення Акції"). 

 

 

5. УЧАСТЬ В АКЦІЇ 

5.1. Учасником Акції є споживач телекомунікаційної послуги Виконавця з швидкісного 

широкосмугового доступу до Інтернету, який підключився до тарифного плану (пакету) 

"Оптимальний" для використання Сервісу через пристрої "Smart TV", визначені в п.3.2. цих Правил, 

протягом Терміну проведення Акції (далі – "Учасник"). 

5.2. Датою підключення вважається дата укладення відповідного публічного абонентського договору 

на користування Сервісом між Учасником Акції та Виконавцем. 

5.3. Учасник Акції  має можливість підключитися до тарифного плану "Оптимальний" за спеціальною 

(акційною) вартістю.  

5.4. Характеристики тарифного плану "Оптимальний" в період Акції 

Назва тарифного 

плану (пакету) "Оптимальний" 

Особливості 

підключення 

Кожен новий абонент, який підключається до тарифного плану (пакету) 

"Оптимальний" для використання через пристрої "Smart TV", отримує 

спеціальну (акційну) вартість на перші шість місяців з першого дня 

підключення. Підключення тарифного плану (пакету) здійснюється 

лише за наявності Smart TV телевізора відповідної марки та моделі, без 

використання спеціальної ТВ приставки (STB). 



 

 

Спеціальна* 

(акційна) вартість 

за перші шість 

місяців (грн. з 

ПДВ) 

39,00 на місяць (місяць може визначатись як календарний місяць або 

фактичний місяць або 30 календарних днів – залежно від налаштувань 

білінгової системи партнера) 

Звичайнавартість 

починаючи з 

сьомого та 

наступні місяці 

(грн., з ПДВ) 

79,00 на місяць (місяць може визначатись як календарний місяць або 

фактичний місяць або 30 календарних днів – залежно від налаштувань 

білінгової системи партнера) 

Спеціальні умови 

підключення 

Для отримання спеціальної (акційної) вартості за перші шість місяців 

повинні бути виконані наступні умови 

 Наявність Smart TV телевізора відповідної марки та моделі  

 • Згода Абонента з усіма умовами цих Правил (зокрема п.5.8. 

Правил) та зобов’язання їх виконувати, отримання якої 

підтверджується підписанням Заявки про підключення Сервісу. 

*Звичайна вартість користування Сервісом в тарифному плані "Оптимальний" становить 79,00 грн. (з 

ПДВ) на місяць. 

 

5.5. Абоненти (Учасники Акції), які підключилися до Сервісу на умовах тарифного плану 

"Оптимальний", протягом Терміну проведення Акції, оплачують Сервіс за спеціальною (акційною) 

вартістю. Спеціальна (акційна) вартість діє перші шість місяців, з моменту укладення відповідної 

абонентської угоди з Додатком, і становить 39,00 грн. (з ПДВ), на місяць (місяць може визначатись як 

календарний місяць або фактичний місяць або 30 календарних днів – залежно від налаштувань білінгової 

системи Виконавця Акції). 

5.6. З сьомого місяця користування Сервісом, починає діяти звичайна вартість користування Сервісом 

у тарифному плані "Оптимальний", що становить 79,00 грн. (з ПДВ) на місяць (місяць може визначатись 

як календарний місяць або фактичний місяць або 30 календарних днів – залежно від налаштувань 

білінгової системи Виконавця Акції). 

5.7. Для участі в Акції та отримання Сервісу за спеціальною (акційною) вартістю, Учасник Акції 

укладає з Виконавцем Абонентську угоду із Додатком. 

5.8. Спеціальна (акційна) вартість Тарифного плану "Оптимальний" є дійсною на умовах цих Правил, 

виключно при підписанні Публічного абонентського договору та відповідної заявки (далі – Абонентська 

угода), строком на 2 роки. Учасники Акції підтверджують та погоджуються, що у випадку дострокового 

розірвання за їх ініціативи Абонентської угоди раніше такого строку, такі Абоненти зобов’язуються 

сплатити штраф Виконавцю Акції у розмірі 399,00 грн. (триста дев’яносто дев’ять грн. 00 коп), що є 

вартістю сервісного обслуговування Абонентів Виконавцем.  

 

6. ВИНЯТОК 

6.1. Дія Акції не поширюється на споживачів телекомунікаційної послуги Виконавця з швидкісного 

широкосмугового доступу до Інтернету, які: 

6.1.1. підключились до Сервісу до 28 лютого 2015 р., включно; 

6.1.2. підключились до Сервісу в Термін проведення Акції, за наявності Smart TV телевізора відповідної 

марки та моделі, на тарифні плани "Стартовий" або "Преміальний"; 

6.1.3. підключились до Сервісу на будь-який з тарифних планів, в Термін проведення Акції без 

наявності пристрою Smart TV, для використання Сервісу через спеціальну ТВ приставки (STB). 

 

7. УМОВИ ПЕРЕХОДУ МІЖ ТАРИФНИМИ ПЛАНАМИ 

7.1. У разі переходу Учасника Акції з тарифного плану "Оптимальний" на будь-який інший тарифний 

план, протягом перших шести місяців користування Сервісом, дія акційних умов та участь в Акції для 

такого Учасника Акції припиняються. 

 

8. ІНШІ УМОВИ 
8.1. Ці Правила включають в себе повні та вичерпні правила проведення Акції. У разі якщо які-небудь 

питання прямо не врегульовані Правилами, Організатор залишає за собою право приймати рішення з 

такого питання самостійно та на власний розсуд. Всі рішення Організатора є остаточними. 

8.2. Заміна акційної пропозиції на будь-яку компенсацію, в тому числі грошову, не допускається. 

8.3. Організатор та Виконавець звільняються від відповідальності у разі настання обставин 

непереборної сили. 



 

 

8.4. Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами, а також надає 

повну та безумовну згоду з ним. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від 

належного виконання Правил вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не 

має права на одержання від Організатора Акції або Виконавця будь-якої компенсації. 

8.5. У разі невиконання та/або неналежного виконання Учасником цих Правил, Організатор має право 

відмовити такій особі в участі в Акції (з або без повідомлення на розсуд Організатора). 

8.6. Правила розміщується і буде доступний для ознайомлення протягом усього строку проведення 

Акції на http://telcom.net.ua або http://konteh.com.ua; 

8.7. Організатор залишає за собою право вносити будь-які зміни Правил проведення Акції. Про 

внесення змін Організатор інформує шляхом розміщення відповідної інформації або оновлених Правил на 

http://telcom.net.ua або http://konteh.com.ua; 

Детальна інформація щодо умов проведення Акції доступна за телефоном контакт-центру Виконавця 

(032) 224-61-11, (067) 224-61-11, (099) 226-60-77. (тарифікація дзвінків згідно тарифів оператора). 

 

 

Агент 

ФОП СКИБА РОМАН ІГОРОВИЧ  
 

  

 

 

____________________ Скиба Р.І. 

Провайдер 

ТОВ "Діджітал Скрінз" 

 

Директор 

 

 

____________________ Г.О. Барзашвілі 

http://www.tica.com.ua/
http://www.tica.com.ua/
http://www.tica.com.ua/


 

 

Додаток № 4 

До Договору № ДС-025904/2015 

від 30 березня2015р. 

 

(редакція від 30 березня  2015р,) 
 

м. Київ          

30 березня  2015 р. 

 

Тарифи та пакети Сервісу * 

 

1. Постійні тарифи та пакети 

№ Пакет Сервісу  Умови пакету Сервісу  Назва/ артикул  
Одиниця 

виміру 

Абонентна 

плата, 

тариф без 

ПДВ, грн.  

ПДВ, 

20%,грн. 

Абонентна 

плата, тариф з 

ПДВ, грн. 

Продаж Сервісу 

1.Основні пакети 
Абонент має право придбати тільки один основний пакет Сервісу. Не допускається придбання одним Абонентом двох та більше основних пакетів Сервісу 

одночасно. 

1.1. "Стартовий" 

Програмна послуга – не менше 

79 телеканалів 

Бібліотека контенту – не менше 48 

фільмів, серіалів щомісяця 

Telcom_oll_start 
1 (один) 

місяць  
32,50 6,50 39,00 

1.2. "Оптимальний" 

Програмна послуга – не менше 

96 телеканалів  

Кінозали oll.tv – не менше 4  

Бібліотека контенту – доступ 

необмежений 

(отримання Сервісу Абонентом через 

STB) 

Telcom_oll_opt 
1 (один) 

місяць 
65,83 13,17 79,00 

Програмна послуга – не менше 

96 телеканалів  

Кінозали oll.tv – не менше 4  

Бібліотека контенту – доступ 

необмежений 

(отримання Сервісу Абонентом через 

SMART TV) 

Telcom_oll_opt_SMART 
1 (один) 

місяць 
65,83 13,17 79,00 



 

 

1.3. "Преміальний" 

Програмна послуга – не менше 

130 телеканалів 

Кінозали oll.tv – не менше 6 

Бібліотека контенту – доступ 

необмежений 

Telcom_oll_pre_march15 
1 (один) 

місяць 
132,50 26,50 159,00 

2. Додаткові пакети 
(підключення пакету здійснюється лише за наявності підключення до одного з основних пакетів) 

2.1. "Футбол HD" 

Програмна послуга – Футбол 1(HD 

формат) та Футбол 2 (HD формат) 

Інший контент – трансляції 

футбольних матчів в форматі HD, 

підбірка кращих моментів 

футбольних матчів в форматі HD  

  

Додаткові можливості (такі як ТВ- 

запис, ТВ-пауза, телепрограма 

(7 днів), батьківський контроль, 

вибране, субтитри та звукові доріжки) 

доступні у цьому пакеті на умовах 

основного пакету, обраного 

абонентом 

Telcom_oll_fb 
1 (один) 

місяць 
32,50 6,50 39,00 

3.Послуги: 

3.1. 

Послуга "Додаткові 

екрани" до пакету 

"Оптимальний" 

(підключення 

одного додаткового 

екрану) 

Можливість підключення до 

3 додаткових пристроїв включно для 

перегляду Сервісу згідно чинного 

пакету "Оптимальний" 

Telcom_oll_opt_add1 

Telcom_oll_opt_add2 

Telcom_oll_opt_add3 

1 (один) 

місяць за 

1(один) 

екран 

32,50 6,50 39,00 

3.2. 

Послуга "Додаткові 

екрани" до пакету 

"Преміальний" 

(підключення 

одного додаткового 

екрану) 

Можливість підключення до 

3 додаткових пристроїв включно для 

перегляду Сервісу згідно чинного 

пакету "Преміальний"  

Telcom_oll_pre_march15_add1 

Telcom_oll_pre_march15_add2 

Telcom_oll_pre_march15_add3 

1 (один) 

місяць за 

1(один) 

екран 

65,83 13,17 79,00 

 

 

 

 



 

 

2. Акційні тарифи та пакети  

2.1. В рамках "Акції з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах"  

на період з 1 травня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. (включно)** 

 

№ Пакет Сервісу Одиниця виміру 

Спеціальна абонентна плата 

(тариф) за один місяць, грн., 

(без ПДВ) 

ПДВ 20%, грн. 

Спеціальна абонентна плата (тариф) 

за один місяць, грн., 

(з ПДВ) 

1.  Оптимальний
 
 1 (один) місяць 32,50 6,50 39,00 

 

2.2. В рамках "Акції з підключення тарифного плану "Футбол HD" на спеціальних умовах "  

на період з 1 травня 2015 р. по 31 липня 2015 р. (включно)*** 

 

№ Пакет Сервісу Одиниця виміру 

Спеціальна абонентна плата 

(тариф) за один місяць, грн., 

(без ПДВ) 

ПДВ 20%, грн. 

Спеціальна абонентна плата (тариф) 

за один місяць, грн., 

(з ПДВ) 

2.  "Футбол HD" 1 (один) місяць 0,00 0,00 0,00 

 

 

2.3. В рамках "Акції з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах (SMART TV)"  

на період з 1 травня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. (включно)**** 

 

№ Пакет Сервісу Одиниця виміру 

Спеціальна абонентна плата 

(тариф) за один місяць, грн., 

(без ПДВ) 

ПДВ 20%, грн. 

Спеціальна абонентна плата (тариф) 

за один місяць, грн., 

(з ПДВ) 

3.  Оптимальний  1 (один) місяць 32,50 6,50 39,00 

 



 

 

 

*Абонент має право придбати тільки один основний пакет Сервісу. Не допускається придбання одним Абонентом двох та більше основних пакетів Сервісу 

одночасно. 

**Тарифи застосовуються до пакетів Сервісу, що надаються за спеціальними тарифами, протягом 3 (трьох) місяців, з дати підключення Сервісу, враховуючи день 

підключення. 

***Тарифи застосовуються до пакету Сервісу «Преміальний», для Абонентів які підключились до Сервісу до 28 лютого 2015 р. включно, та продовжують 

користування Сервісом на умовах пакету "Преміальний" у період з 1 травня 2015 р. до 31 липня 2015 р., включно. 

****Тарифи застосовуються до пакетів Сервісу, що надаються за спеціальними тарифами, протягом 6 (шести) місяців, з дати підключення Сервісу, враховуючи 

день підключення. 

 

Тарифи та пакети можуть бути змінені Провайдером в односторонньому порядку шляхом повідомлення Агента відповідно до умов Договору. 

 

Абонент має право підключитись до Сервісу на умовах обраного пакету та/або підключити інші доступні послуги у будь-який день місяця. Тарифікація Сервісу та 

інших послуг здійснюється пропорційно кількості днів фактичного споживання Сервісу/послуг з дати підключення до останнього дня календарного місяця 

включно.  

 

Агент 

ФОП СКИБА РОМАН ІГОРОВИЧ  
 

 

 

 

____________________ Скиба Р.І. 

Провайдер 

ТОВ "Діджітал Скрінз" 

 

Директор 

 

 

____________________ Г.О. Барзашвілі 



 

 

Додаток № 6 

До Договору № ДС-025904/2015 

Від 30 березня2015р.  

 

(редакція від 30 березня  2015 р.) 

 

м. Київ                30 березня  2015 р.  

 

Ставки Винагороди Агента 

1. Сторони затвердили такі ставки Винагороди Агента за надання Послуг: 

 

1.1. Ставки Винагороди Агента відносно постійних тарифних пакетів 

№ 
Найменування бази для застосування 

ставки 
Назва/ артикул  Одиниця виміру 

Ставка Винагороди, за одиницю виміру  

грн.  

без ПДВ 
ПДВ 

грн. 

 з ПДВ 

% 

1. Основні пакети: 

1.1. Пакет "Стартовий"  Telcom_oll_start за 1 місяць за одного Абонента* 4,167 0,833 5,00 Х 

1.2. Пакет "Оптимальний"  
Telcom_oll_opt за 1 місяць за одного Абонента* 8,333 1,667 10,00 Х 

Telcom_oll_opt_SMART за 1 місяць за одного Абонента* 8,333 1,667 10,00 Х 

1.3. Пакет "Преміальний" Telcom_oll_pre_march15 за 1 місяць за одного Абонента* 16,667 3,333 20,00 Х 

2. Додаткові пакети: 

2.1. "Футбол HD" Telcom_oll_fb за 1 місяць за одного Абонента* 8,333 1,667 10,00 Х 

3. Послуги: 

3.1. 

Послуга "додаткові екрани" до пакету 

"Оптимальний" (підключення одного 

додаткового екрану) 

Telcom_oll_opt_add1 

Telcom_oll_opt_add2 

Telcom_oll_opt_add3 

за 1 місяць за 1 екран* 4,167 0,833 5,00 Х 

3.2. 

Послуга "додаткові екрани" до пакету 

"Преміальний" (підключення одного 

додаткового екрану) 

Telcom_oll_pre_march15_a

dd1 

Telcom_oll_pre_march15_a

dd2 

Telcom_oll_pre_march15_a

dd3 

за 1 місяць за 1 екран* 16,667 3,333 20,00 Х 



 

 

4. Обладнання: 

4.1. Обладнання – пакет "Промо" 

MAG255 

АСДА.463267.013-

10_(board_i3) 

(STIH207IKB) 

за 1 місяць за 1 штуку 0,1 0,02 0,12 Х 

4.2. Обладнання – пакет "Звичайний" 

MAG255 

АСДА.463267.013-

10_(board_i3) 

(STIH207IKB) 

штуки Х Х Х 10% 

        

        

5. Інше: 

5.1. Дострокове розірвання абонентських угод --- ______ Х Х Х 10% 

 

1.2. Ставки Винагороди Агента відносно акційних тарифних пакетів в рамках: 

1.2.1. "Акції з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах " на період  01 травня 2015 р. по 31 грудня 2015 р. (включно) 

** 

№ 
Найменування бази для застосування 

ставки 
Назва/ артикул  Одиниця виміру 

Ставка Винагороди, за одиницю виміру  

грн. %   

1 Пакет "Оптимальний"  Telcom_oll_opt 
за 1 місяць для одного 

Абонента  
4,167 0,833 5,00 Х 

 

 1.2.2. "Акції з підключення тарифного плану "Футбол HD" на спеціальних умовах" на період 01 травня 2015 р. по 31 липня 2015 р. (включно) 

*** 

№ 
Найменування бази для застосування 

ставки 
Назва/ артикул  Одиниця виміру 

Ставка Винагороди, за одиницю виміру  

грн. %   

1 Додатковий пакет  "Футбол HD" Telcom_oll_fb 
за 1 місяць для одного 

Абонента  
Х Х Х Х 

 

1.2.3. "Акції з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах (SMART TV)" на період 01 травня 2015 р. по 31 грудня 2015 

р. (включно) **** 

№ 
Найменування бази для застосування 

ставки 
Назва/ артикул  Одиниця виміру 

Ставка Винагороди, за одиницю виміру  

грн. %   



 

 

1 Пакет "Оптимальний"  Telcom_oll_opt_SMART 
за 1 місяць для одного 

Абонента  
4,167 0,833 5,00 Х 

 

 

Вартість послуг Агента визначається за ставками, затвердженими Сторонами, та оподатковується ПДВ згідно з нормами Податкового кодексу України. 

*Розрахунок здійснюється пропорційно кількості днів фактичного споживання Сервісу/послуг Абонентом у межах кожного календарного місяця. 

** Ставки Винагороди застосовуються до пакетів Сервісу, що надаються за спеціальними тарифами, протягом 3 (трьох) місяців, з дати підключення Сервісу, 

враховуючи день підключення. 

*** Ставки Винагороди застосовуються до пакету Сервісу «Преміальний», для Абонентів які підключились до Сервісу до 28 лютого 2015 р. включно, та продовжує 

користування Сервісом на умовах пакету "Преміальний" у період з 1 травня 2015 р. до 31 липня 2015 р., включно. 

**** Ставки Винагороди застосовуються до пакетів Сервісу, що надаються за спеціальними тарифами, протягом 6 (шести) місяців, з дати підключення Сервісу, 

враховуючи день підключення. 

 

Агент 

ФОП СКИБА РОМАН ІГОРОВИЧ  
 

 

 

 

____________________ Скиба Р.І. 

Провайдер 

ТОВ "Діджітал Скрінз" 

 

Директор 

 

 

____________________ Г.О. Барзашвілі 

 


