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  Додаток №1  

до наказу  ПрАТ «ДАТАГРУП»  

від 23.03.2018 № 97/2 

 в редакції наказу від 23.04.2022 №  ____ 

 

Тарифи та Тарифні плани на додаткову партнерську послугу«OLL.TV» 

Вводяться в дію з 01.05.2022 

Мінімальний строк дії до 31.05.2022 
1. Умови поширюються на всіх абонентів - фізични осіб, підключених до послуги з доступу до Інтернету 

за технологією Ethernet, ADSL, та через безпровідні технології WiMAX та WipLL від компанії 

ПрАТ «ДАТАГРУП» під ТМ «ДАТАГРУП®», або бажаючих підключитися до послуги з доступу до 
Інтернету через будь-яку з вищевказаних технологій від компанії ПрАТ «ДАТАГРУП» під 

ТМ «ДАТАГРУП®».  

2. Додаткова послуга «OLL.TV» доступна для всіх діючих тарифних планів послуги доступу до інтернет 

від компанії ПрАТ «ДАТАГРУП» під ТМ «ДАТАГРУП®».  
3. Додаткова послуга «OLL.TV» надається партнером ТОВ «Діджітал Скрінз» за підтримки 

ПрАТ «ДАТАГРУП». 

4. Тарифні плани для існуючих та нових абонентів  

4.1. Основні пакети Сервісу  

Пакети1 «Oll inclusive» Ultra Oll inclusive 

Телеканали2 179 189 

Вартість, грн/міс з ПДВ 119 199 

Преміум канали2 + + 

sVOD бібліотека2 15 000+  15 000+  

Amediateka + + 

Футбол - + 

tVOD + + 

aVOD + + 

Offnet + + 

Додатковий пакет сервіс Любов Любов 

 

 

4.2. Основні пакети Сервісу  

Пакет1 Стартовий 

Телеканали2 не менш ніж 100 

Вартість 109 грн./ міс 

sVOD2  
3 000+ 

Футбол 
недоступна 

1 Абонент має право придбати тільки один основний пакет Сервісу. Не допускається придбання одним Абонентом 2-х та більше основних пакетів 

Сервісу одночасно 

2 кількість телеканалів, фільмів може змінюватися 
3 трансляції в SD якості 
4 до тарифного плану Футбол неможливо підключити додатковий пакет сервісу  

 

Додатковий пакет сервісу «Любов»  

Щомісячна абонентна плата тарифного плану (Любов) 39 грн. (з ПДВ) 
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Додатковий пакет сервісу  не доступен для окремого замовлення і надається тільки разом з одним з основних 

пакетів сервісу



  
 

 

 
 

5. Тарифні плани не доступні для підключення для нових абонентів та переключення існуючих 

абонентів 

Пакет xtra спорт 

Oll inclusive 

Телеканали 189 

Вартість 189 

sVOD  
15 000+ 

Футбол 
+ 

  

 

Обладнання. Надання Обладнання у тимчасове користування 

Послуга, Тарифний пакет Спеціальні умови дії тарифного пакету Абонентська 
плата, грн. за 1 міс 

з урахуванням 

ПДВ 

Надання Обладнання у 

тимчасове користування 

– пакет "Промо 1" 

Отримання у тимчасове платне користування 
абонентського пристрою STB MAG255* 

Послуга доступна для одного основного екрану 

 

19,00 

Надання Обладнання у 
тимчасове користування 

– пакет "Промо 2" 

Отримання у тимчасове платне користування 
абонентського пристрою STB MAG255* 

Послуга доступна до основного екрану та 

одного додаткового екрану 

 

 

68,00 

Надання Обладнання у 
тимчасове користування 

– пакет "Промо 3" 

Отримання у тимчасове платне користування 
абонентського пристрою STB MAG255* 

Послуга доступна до основного 

екрану та двох додаткових екранів 

 

 

117,00 

* Абонент може замовити послугу одночасно з замовленням Основного пакету Сервісу та додаткових 

екранів. Послуга є доступною лише на період користування Основним пакету Сервісом та додатковими 

екранами. Абонент може замовити одну послугу тимчасового користування обладнанням на кожен 

замовлений пакет з Основного пакету Сервісу та додаткових екранів. В разі відсутності, станом на 
закінчення поточного Розрахункового періоду (відповідного звітного місяця) на Особовому рахунку 

Абонента, суми необхідної для сплати в повному обсязі замовлених послуг (що включає Плату за Сервіс, 

плату за телекомунікаційні послуги, а також орендний платіж, у випадку, якщо Обладнання було надане 
Абоненту на умовах тимчасового користування), надання Сервісу тимчасово припиняється в останній 

день закінчення поточного Розрахункового періоду. 

1. Форма розрахунків – передоплата, за умови внесення коштів на особовий рахунок абонента. 
2. В разі відмови від користування послугою – абонент повертає медіа програвач STB (Set-top-box) MAG 

255 компанії ПрАТ «ДАТАГРУП» не пізніше 7 (семи) днів після припинення користування послугою.  

3. Медіа програвач STB (Set-top-box) MAG 255 надається в центрі обслуговування абонентів, після 

підписання абонентом та передачі компанії ПрАТ «ДАТАГРУП» Заявки про прийняття обладнання в 
тимчасове користування – оренду.  

4. Вартість виклику спеціаліста для налаштування додаткової послуги «OLL.TV» за умови підключення 

послуги окремо від підключення послуги інтернет  – 120,00 грн з ПДВ. 
5. Спосіб оформлення відносин з абонентом – погодження абонентом умов публічного договору про 

надання послуги «OLL.TV». 

6. Порядок розрахунків (оплати замовлених Послуг) – внесення щомісяця абонентної плати на свій 

Особовий рахунок у розмірі згідно даного Додатку, шляхом перерахування грошових коштів на поточний 
рахунок ПрАТ «ДАТАГРУП». Детальніше про порядок, умови оплати Послуг вказано на сайті: 

www.datagroup.ua. 

7. Відмова від користування послугами – згідно умов публічного договору про надання послуги 
«OLL.TV». 

8. Строки оплати – передоплата послуг до початку нового розрахункового періоду. 

9. Підключення можливе за наявності технічної можливості підключення оператором та згідно 
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ліцензійних умов надання послуги. 

10. Територія надання додаткової партнерської послуги «OLL.TV»: Вся Україна, деПрАТ «ДАТАГРУП» 
надає електронні комунікаційні послуги доступу до мережі Інтернет, крім окупованих територій. 

11. Кількість та перелік каналів може змінюватись партнером, про що буде повідомлено абонентів 

шляхом повідомлення на сайті www.datagroup.ua. 

 

 

 


