
 
 

Додаткова угода № _______ 
до договору про надання телекомунікаційних послуг № ______від «__» __________20__ р.  

 
м. ______________        «__» __________20__ р. 
 

Приватне акціонерне товариство «ДАТАГРУП», що включене до Реєстру операторів, провайдерів 
телекомунікацій за №1517 на підставі Рішення НКРЗ від 25.02.2010 року №83 зі змінами (надалі – 
«Оператор»), в особі ______________________________, що діє на підставі ____________________, з 
однієї сторони, та _______________________________ (надалі – «Абонент»), в особі 
_______________________________________, що діє на підставі 
_____________________________________, з другої сторони, надалі разом іменуються «Сторони», а кожна 
окремо – «Сторона», які є сторонами договору про надання телекомунікаційних послуг  № ______ від «__» 
__________ 20__ р. (надалі – Договір), уклали цю додаткову угоду про таке: 

 
1. З метою забезпечення надання телекомунікаційних послуг, визначених Замовленням № ____ 

до Договору (далі – Послуги) Оператор здійснює додаткові роботи з організації підключення Послуг для 
Абонента. 

2.  Загальна вартість витрат Оператора на додаткові роботи з організації підключення Послуг 
становить _________ грн. з ПДВ (ПДВ _________грн).  

3. Враховуючи, що вартість витрат Оператора, зазначених в п. 2 цієї Додаткової угоди, Абонент 
не відшкодовує, Абонент зобов’язується користуватись Послугами протягом ___ місяців з дати їх 
підключення (далі – Період), в кількості та у розмірі щомісячного споживання не менше, ніж наведено в 
Замовленні № __ до Договору.  

Дата початку надання Послуг фіксується відповідно до умов Договору. 
4. У разі вчинення Абонентом протягом встановленого Періоду таких дій: 
- відмова від користування Послугами, для організації підключення яких Оператором були виконані 

додаткові роботи, шляхом дострокового розірвання Договору, та/або Замовлення, та/або додаткової угоди; 
- зміна з ініціативи Абонента обраного тарифного плану з меншим щомісячним платежем, ніж 

встановлено в п. 3 цієї Додаткової угоди; 
- зменшення кількості Послуг, ніж встановлено в п. 3 цієї Додаткової угоди, 
або у разі, якщо розірвання Договору та/або Замовлень до Договору протягом встановленого 

Періоду відбуватиметься з ініціативи Оператора у зв’язку з порушенням Абонентом обов’язків за 
Договором/Замовленнями до Договору, Абонент на вимогу Оператора зобов’язаний сплатити протягом 10 
(десяти) робочих днів з моменту отримання такої вимоги на користь Оператора витрати Оператора на 
додаткові роботи з організації підключення Послуг, визначені в п. 2 цієї Додаткової угоди. 

5. Ця Додаткова угода набирає чинності з дати підписання обома Сторонами та діє протягом 
встановленого в п. 3 цієї Додаткової угоди Періоду користування Послугами. 

6. У всьому, що не передбачено умовами цієї Додаткової угоди, Сторони керуються умовами 
Договору, Загальними умовами та чинного законодавства України. У разі, якщо умови Договору, Замовлень 
та/чи інших додатків та додаткових угод суперечитимуть умовам цієї Додаткової угоди, застосовуються 
умови цієї Додаткової угоди.  

ОПЕРАТОР: АБОНЕНТ: 
 ПрАТ «ДАТАГРУП» 
 Україна, 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33 
 Адреса для листування:__________________________ 
 п/р № __________________ в ______________,  
 МФО ________ 
 Код ЄДРПОУ 31720260 
 Свідоцтво платника ПДВ № 100327825,  
 ІПН 317202626585 
 Платник податку на прибуток на загальних умовах 
 Контактний телефон: _____________________ 
 ________________________ 
              посада 
 
 
 _________________________       _______________  
           підпис і печатка                             ПІБ 

 ___________________ 
 __________________________ 
 Адреса для листування:_________________________ 
 п/р № __________________ в ______________,  
 МФО ________ 
 Код ЄДРПОУ _______________ 
 Свідоцтво платника ПДВ № _________, 
 ІПН _________________ 
 Платник ______________________________ 
 Контактний телефон: _____________________ 
 ________________________ 
              посада 
 
 
 _________________________      _______________ 
           підпис і печатка                              ПІБ 
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