
Додаткова угода № 7 

до Договору № ДС-025904/2015 від 30 квітня 2015р. 

 

м. Київ          29 лютого 2016 року 

 

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", 

уклали цю Додаткову угоду № 7 (надалі – "Додаткова угода") до Договору № ДС-025904/2015 від 30 

квітня 2015р. (надалі – "Договір"), про наступне:  

1. Сторони дійшли згоди продовжити строк дії рекламної акції «SMART TV 2016» до 31.12.2016 

року у зв’язку з чим  замінити словосполучення  з «29 лютого 2016  року» та / або «29 лютого 2016 

р.» на словосполучення «31 грудня 2016 року» та / або «31 грудня 2016 р.» відповідно по тексту в 

усіх додаткових угодах, що стосуються проведення вищезгаданої акції, включаючи, але не 

обмежуючись: 

1.1.  В п. 1 Додаткової угоди № 5 від 03 грудня 2015 р до Договору; 

1.2.  В пп. 6.1., 6.2., 6.7. Додатку № 1 до Додаткової угоди № 5 від 03 грудня 2015 р. до Договору; 

1.3.  В пп. b п.2 Додатку № 4 в редакції Додаткової угоди № 6 від 30 грудня 2015 р. до Договору; 

1.4. В пп. 1.2.3. Додатку № 6 в редакції Додаткової угоди № 6 від 30 грудня 2015 р. до Договору; 

1.5.  В п.2 Додаткової угоди № 6 від 30 грудня 2015 р. до Договору. 

1.6. Таблиці 1 Додатку № 1 до Додаткової угоди № 5 від 03 грудня 2015 р. до Договору (в редакції 

Додаткової угоди №6 від 30 грудня 2015 року). 

2. Викласти в Додатку №3 до Договору «Предмет заявки» в новій редакції, а саме: 

“ ПРЕДМЕТ ЗАЯВКИ 

1. Бажаю з "____" __________ 20__ року 

 

1. Отримувати послугу "OLL.TV" (надалі – "Сервіс") 

Підпис 

Абонента 
Пакет* 

Умови пакету/додаткова інформація 

на дату складання Заявки** 

Абонентна плата за 1 місяць, грн. з 

ПДВ 

на дату складання Заявки** 

Основні пакети Сервісу 

(Абонент має право придбати тільки один основний пакет Сервісу. Не допускається придбання одним Абонентом 

двох та більше основних пакетів Сервісу одночасно) 

 

Стартовий 

Програмна послуга – не менше 

60 телеканалів 

Бібліотека контенту – не менше 48 

фільмів, серіалів щомісяця  

 

 

Оптимальний 

Програмна послуга – не менше 

100 телеканалів 

Кінозали oll.tv – не менше 4  

Бібліотека контенту – доступ 

необмежений 

 

 

Преміальний 

Програмна послуга – не менше 

130 телеканалів 

Кінозали oll.tv – не менше 6 

Бібліотека контенту – доступ 

необмежений 

 

Додаткові пакети Сервісу 

(підключення пакету здійснюється лише за наявності підключення до одного з основних пакетів) 

 

 

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 

 

Мега Хіт 

Програмна послуга – від 2 телеканалів 

(HD формат) 

 

Додаткові можливості (такі як ТВ- 

запис, ТВ-пауза, Перезапуск, 

телепрограма (7 днів), батьківський 

контроль, вибране, звукові доріжки) 

доступні у цьому пакеті на умовах 

основного пакету, обраного абонентом 

 

2. Також отримувати додаткову послугу: 

Підпис 

Абонента 
Пакет Умови пакету/додаткова інформація 

Абонентна 

плата за 1 

місяць щодо 

1 додаткового 

пристрою, грн. 

з ПДВ на дату 

складання 

Заявки** 

Кількість 

замовлених 

послуг 

(прописом) 

 "Додаткові 

екрани" до 

пакету 

"Оптимальний" 

(підключення 

одного 

додаткового 

екрану) 

Можливість підключення до 

3 додаткових пристроїв включно для 

перегляду Сервісу згідно чинного 

пакету "Оптимальний" 

  

 "Додаткові 

екрани" до 

пакету 

"Преміальний" 

(підключення 

одного 

додаткового 

екрану) 

Можливість підключення до 

3 додаткових пристроїв включно для 

перегляду Сервісу згідно чинного 

пакету "Преміальний"  

  

3. Також отримати абонентський пристрій  

 

Підпис  

Абонента 

 

Пакет 

 

Умови пакету/додаткова інформація 

Ціна за одинцю 

абонентськог

о пристрою, 

грн. з ПДВ  

Кількість 

замовлених 

послуг 

(прописом) 

 

 Звичайний Придбання абонентського пристрою 

STB MAG255  

  

 Промо Отримання у тимчасове платне 

користування абонентського пристрою 

STB MAG255  

Абонент може замовити послугу лише 

одночасно з замовленням Сервісу. 

Послуга є доступною лише на період 

користування Сервісом. Абонент може 

замовити одну послугу тимчасового 

користування обладнанням на кожен 

замовлений пакет Сервісу. 

У разі припинення користування 

Сервісом, послуга припиняється 

автоматично і обладнання підлягає 

1,20  



поверненню не пізніше 7 (семи) 

календарних днів після припинення 

користування Сервісом.  

Абонент зобов’язаний повернути 

Обладнання у цілісному, комплектному 

та працездатному стані. У разі 

пошкодження, знищення Обладнання або 

його некомплектності чи втрати 

працездатності Абонент вартість 

Обладнання/комплектуючих згідно 

чинних тарифів Провайдера на дату 

нарахування 

 

4. Підключення до Сервісу за допомогою власного обладнання Абонента (SMART TV) 

 

Підпис Абонента 

 

Додаткова інформація 

 

ТАК 

 Абонент підключає Сервіс (або послугу 

"Додаткові екрани") за допомогою 

SMART TV 

 

 

 ” 

3. Викласти Додаток №4 до Договору «Тарифи та пакети Сервісу» в новій редакції (додається). 

4. Викласти Додаток №6 до Договору «Ставки Винагороди Агента» в новій редакції (додається). 

5. Викласти Додаток №10 до Договору «Умови продажу Обладнання Абонентам» в новій редакції 

(додається). 

6. Викласти Додаток №13до Договору «Розмір штрафів та компенсацій за знищення або 

пошкодження Обладнання» в новій редакції (додається). 

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

8. 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. 

9. Ця Додаткова угода набуває чинності 01.04.2016 року, за виключенням п.1 Додаткової угоди, що 

набуває чинності з 01.03.2016 року.  

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

встановлено більш короткий строк дії. 

11. 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. 

ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Агент 

ФОП СКИБА РОМАН ІГОРОВИЧ  
 

    

 

 

____________________ Скиба Р.І 

Провайдер 

ТОВ "Діджітал Скрінз" 

 

Директор 

 

 

________________ Г.О. Барзашвілі 

 

 



Додаток № 4 

До Договору № ДС-025904/2015 

від 30 квітня 2015р. 

 

(редакція від 29 лютого 2016 р. є чинною з 01 квітня 2016 р.) 
 

м. Київ                   29 лютого 2016 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 

60 телеканалів 

Бібліотека контенту – не менше 48 

фільмів, серіалів щомісяця 

telcom_oll_start 
1 (один) 

місяць  
40,83 8,17 49,00 

1.2. "Оптимальний" 

Програмна послуга – не менше 

100 телеканалів  

Кінозали oll.tv – не менше 4  

Бібліотека контенту – доступ 

необмежений 

(отримання Сервісу Абонентом через 

STB) 

telcom_oll_opt 
1 (один) 

місяць 
74,17 14,83 89,00 

Програмна послуга – не менше 

100 телеканалів  

Кінозали oll.tv – не менше 4  

Бібліотека контенту – доступ 

необмежений 

(отримання Сервісу Абонентом через 

SMART TV) 

telcom _oll_opt_SMART_2016 
1 (один) 

місяць 
74,17 14,83 89,00 

1.3. "Преміальний" 
Програмна послуга – не менше 

130 телеканалів 
telcom_oll_pre_march15 

1 (один) 

місяць 
132,50 26,50 159,00 



Кінозали oll.tv – не менше 6 

Бібліотека контенту – доступ 

необмежений 

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 

2.2. “Мега Хіт” 

Програмна послуга – від 2 

телеканалів (HD формат) 

 

Додаткові можливості (такі як ТВ- 

запис, ТВ-пауза, Перезапуск, 

телепрограма (7 днів), батьківський 

контроль, вибране, звукові доріжки) 

доступні у цьому пакеті на умовах 

основного пакету, обраного 

абонентом 

telcom_oll_ Megahit 
1 (один) 

місяць 
49,17 9,83 59,00 

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 

37,50 7,50 45,00 

3.2. 
Послуга "Додаткові 

екрани" до пакету 

Можливість підключення до 

3 додаткових пристроїв включно для 

telcom_oll_pre_march15_add1 

telcom_oll_pre_march15_add2 

1 (один) 

місяць за 
65,83 13,17 79,00 



"Преміальний" 

(підключення 

одного додаткового 

екрану) 

перегляду Сервісу згідно чинного 

пакету "Преміальний"  

telcom_oll_pre_march15_add3 1(один) 

екран 

 

 

 

 

2. Акційні тарифи та пакети  

a. В рамках "Акції з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах в рамках акції "Велком Акція 2016" на період  01 

січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р. (включно) ** 

№ Пакет Сервісу Одиниця виміру Назва/ артикул 

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 telcom_oll_opt 32,50 6,50 39,00 

 

 

b. В рамках "Акції з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах в рамках акції "Smart TV 2016" на період 15 грудня 

2015р. по 31 грудня 2016 р. (включно)*** 

 

№ Пакет Сервісу Одиниця виміру Назва/ артикул 

Спеціальна абонентна 

плата (тариф) за один 

місяць, грн., 

(без ПДВ) 

ПДВ 20%, грн. 

Спеціальна абонентна плата 

(тариф) за один місяць, грн., 

(з ПДВ) 

2.  

Оптимальний (перший 

місяць користування в 

рамках акції " Smart TV 

2016")
 
 

1 (один) місяць 
telcom_oll_opt_SMART_2

016 
0,83 0,17 1,00 



3.  

Оптимальний (другий – 

четвертий місяць 

користування в рамках 

акції " Smart TV 2016")
 
 

1 (один) місяць 
telcom_oll_opt_SMART_2

016 
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) календарних місяців, з дати підключення Сервісу, 

враховуючи день підключення у період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р., включно. 

***Тарифи застосовуються до пакетів Сервісу, що надаються за спеціальними тарифами, протягом 4 (чотирьох) календарних місяців, з дати підключення Сервісу, 

враховуючи день підключення та підключених у період з 15 грудня 2015р. по 31 грудня 2016 р., включно. 

 

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 квітня 2015р.  

 

(редакція від 29 лютого 2016 р. є чинною з 01 квітня 2016 р.) 
 

м. Київ                  29 лютого 2016 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* 
5,00 1,00 6,00 Х 

1.2. Пакет «Оптимальний»  

telcom_oll_opt 
за 1 місяць за одного 

Абонента* 
9,167 1,833 11,00 Х 

telcom 

_oll_opt_SMART_2016 

за 1 місяць за одного 

Абонента* 
9,167 1,833 11,00 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 

2.2. «Мега Хіт» telcom_oll_ Megahit 
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 telcom_oll_pre_march15 за 1 місяць за 1 екран* 16,667 3,333 20,00 Х 



"Преміальний" (підключення одного 

додаткового екрану) 

_add1 

telcom_oll_pre_march15

_add2 

telcom_oll_pre_march15

_add3 

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% 

 

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

1.2.1. "Акції з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах в рамках акції "Велком Акція 2016" на період  01 

січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р. (включно) ** 

 

№ 
Найменування бази для застосування 

ставки 
Назва/ артикул  Одиниця виміру 

Ставка Винагороди, за одиницю виміру  

грн. без 

ПДВ 
ПДВ 

грн. з 

ПДВ 

% 

1 Пакет "Оптимальний"  telcom_oll_opt 
за 1 місяць для одного 

Абонента  
4,167 0,833 5,00 Х 

 

 

1.2.3. "Акції з підключення тарифного плану "Оптимальний" на спеціальних умовах в рамках акції "Smart TV 2016" на період 15 

грудня 2015р. по 31 грудня 2016 р. (включно) *** 

 

№ 
Найменування бази для застосування 

ставки 
Назва/ артикул  Одиниця виміру 

Ставка Винагороди, за одиницю виміру  

грн. без 

ПДВ 
ПДВ 

грн. з 

ПДВ 

% 

1 

Оптимальний (перший місяць 

користування в рамках акції " Smart TV 

2016")
 
 

telcom 

_oll_opt_SMART_2016 

за 1 місяць для одного 

Абонента  
0,10 0,02 0,12 Х 

2 

Оптимальний (другий – четвертий місяць 

користування в рамках акції " Smart TV 

2016")
 
 

telcom 

_oll_opt_SMART_2016 

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) календарних місяців, з дати 

підключення Сервісу, враховуючи день підключення у період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р., включно. 

*** Ставки Винагороди застосовуються до пакетів Сервісу, що надаються за спеціальними тарифами, протягом 4 (чотирьох) календарних місяців, з дати 

підключення Сервісу, враховуючи день підключення та підключених у період з 15 грудня 2015р. по 31 грудня 2016 р., включно. 

 

 

 

Агент 

ФОП СКИБА РОМАН ІГОРОВИЧ  
 

    

  

 

____________________ Скиба Р.І 

Провайдер 

ТОВ "Діджітал Скрінз" 

 

Директор 

 

 

____________________ Г.О. Барзашвілі 

 

  



Додаток № 10 

До Договору № ДС-025904/2015 

від 30 квітня 2015р.  

 

(редакція від 29 лютого 2016 р. є чинною з 01 квітня 2016 р.) 

 

м. Київ                 29 лютого 2016 р.  

 

Умови продажу Обладнання Абонентам 

 

№ 
Послуга,  

Тарифний пакет 
Спеціальні умови дії тарифів Назва/ артикул  

Одиниця 

виміру 

Ціна (без 

ПДВ), 

грн.  

ПДВ, 

20%, 

грн. 

Ціна (з 

ПДВ), грн. 

1 
Продаж Обладнання – 

пакет "Звичайний" 

звичайне підключення 

(спеціальні умови відсутні) 
MAG255  штуки 1333,33 266,67 1600,00 

і 

 

Агент 

ФОП СКИБА РОМАН ІГОРОВИЧ  

 

    

  

 

____________________ Скиба Р.І 

Провайдер 

ТОВ "Діджітал Скрінз" 

 

Директор 

 

 

____________________ Г.О. Барзашвілі 

 



Додаток № 13 

До Договору № ДС-025904/2015 

від 30 квітня 2015р.  

 

(редакція від 29 лютого 2016 р. є чинною з 01 квітня 2016 р.) 

 

м. Київ          29 лютого 2016 р.  

 

 

Розмір штрафів та компенсацій за знищення або пошкодження Обладнання 

 

 

Таблиця 1. Розмір штрафів за знищення або пошкодження Обладнання з вини Агента 

 

№ Назва Обладнання Артикул (у разі необхідності) 

Штраф за пошкодження або 

знищення одиниці Обладнання, 

грн. (з ПДВ) 

1.  STB MAG255  1600,00 

 

 

 

Таблиця 2. Тарифи для розрахунку компенсацій за знищене або пошкоджене Обладнання з вини Абонента 

 

№ Назва Обладнання Артикул (у разі необхідності) Вартість, грн. (з ПДВ) 

1.  STB MAG255  1600,00 

2.  Упаковка  40,00 

3.  Пульт ДУ  180,00 

4.  
Адаптер мережевий 

Iput:220В / Output:12В 

1.0А 

 200,00 

5.  Кабель 3хRCA – mini Jack  40,00 
 

 

 

 

 

Агент 

ФОП СКИБА РОМАН ІГОРОВИЧ  

 

    

  

 

____________________ Скиба Р.І 

Провайдер 

ТОВ "Діджітал Скрінз" 

 

Директор 

 

 

____________________ Г.О. Барзашвілі 

 


