Відповідно до рішення НКРЗІ №589 від 08.11.2016 «Про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 16.11.2016 року за №1488/29618, а також з метою підвищення привабливості послуги фіксованого телефонного зв'язку для нових абонентів-юридичних осіб, утримання існуючих
абонентів-юридичних осіб послуги фіксованого телефонного зв'язку та відповідно положень ст.38, ст.66 Закону України «Про телекомунікації», п.50, п.58 «Правил надання та отримання
телекомунікаційних послуг», затверджених постановою Кабінету міністрів України від 11 квітня 2012 року №295 (зі змінами та доповненнями) затверджено:

Тарифи на послуги фіксованого телефонного зв'язку для абонентів-юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Тарифи
Назва послуги

Підключення абонентської лінії з міським
телефонним номером, грн., з ПДВ
Підключення серійної абонентської лінії
*, грн., з ПДВ
Підключення IP- лінії з міським
телефонним номером, грн., з ПДВ

Бюджетні
підприємства,
установи,
організації

фізичні особи-підприємці та небюджетні
підприємства, установи, організації

Тарифні пакети
Телефон-ОфісБазовий

ТелефонОфісСтандарт

120

120

120

120

від 1,20
(рекомендована вартість)

від 1,20
(рекомендована вартість)

від 1,20
від 1,20
(рекомендована вартість)
(рекомендована вартість)
мінімальний об’єм
споживання послуг на
Абонентська плата (за місяць), грн., з
абонентську лінію
ПДВ, в тому числі у рахунок
55,56
60
80
100
абонентської плати надається:
від 60**
(рекомендована вартість)
168 хвилин
168 хвилин
200 хвилин
600 хвилин
хвилин для місцевих дзвінків
60 хвилин
90 хвилин
хвилин для міжміських дзвінків
45 хвилин
60 хвилин
хвилин для дзвінків на мобільні мережі
Плата за кожну хвилину розмови понад встановлений ліміт, грн., з ПДВ
0,054
0,054
0,054
Вартість 1 хвилини для міських дзвінків
0,6
0,6
0,6
Вартість 1 хвилини для міжміських дзвінків
1,2 грн
1,2 грн
1,0 грн
Вартість 1 хвилини для дзвінків на мобільні
або менше з додатковою
або менше з додатковою
або менше з додатковою
мережі
послугою «ДатаМоб»****
послугою «ДатаМоб»****
послугою «ДатаМоб»****
Вартість 1 хвилини для міжнародних
Згідно стандартних тарифів*** та/або тарифів «ДатаСвіт»****
дзвінків
Підключення серійної IP- лінії *, грн., з
ПДВ

*- підключення серійних ліній можливо за умови подальшої абонентської плати за кожну серійну лінію на умовах тарифу такого ж, як у абонентської лінії з номером, до
якої підключаються ці серійні лінії.
**- під мінімальним об’ємом споживання послуг на абонентську лінію мається на увазі абонентська плата, що є обов’язковим щомісячним мінімальним платежем, який
використовується абонентом на оплату дзвінків на будь-які напрямки за тарифами згідно Договору «Про надання телекомунікаційних послуг».
*** -застосовуються стандартні тарифи на послуги зв’язку з іноземними державами.
****-детальну інформацію по додатковим послугам «ДатаМоб» та «Датасвіт» Ви можете отримати у відділі продажу за номером 0445850018

Таблиця переведення існуючих абонентів-юридичних осіб,
абонентів - фізичних осіб-підприємців та бюджетних підприємств,
установ та організацій на нові тарифи з 01.01.2017 року
№
п/п
1.

2.

Існуючий тариф/ абонентна
плата до переведення
Бюджетні
підприємства,
установи, організації
 Абонентна плата 35,00 грн без
ПДВ
 Кількість
нетарифікованих
хвилин
загальної
тривалості
місцевих розмов – 600 хвилин

Новий тарифний пакет/ абонплата
після переведення
Бюджетні
підприємства,
установи, організації
 Абонентна плата 46,30 грн без
ПДВ
 Кількість
нетарифікованих
хвилин загальної тривалості
місцевих розмов – 168 хвилин

Діючі знижки та індивідуальні
тарифи на місцеві/міжміські дзвінки
та дзвінки на мобільні мережі (в
межах України)

Без
змін,
Діючі
знижки
та
індивідуальні
тарифи
на
місцеві/міжміські дзвінки та дзвінки
на мобільні мережі (в межах
України) залишити на діючих умовах
Фізичні особи-підприємці
та
небюджетні
підприємства,
установи, організації
 Абонентна плата 50,00 грн без
ПДВ
 Кількість
нетарифікованих
хвилин загальної тривалості
місцевих розмов – 168 хвилин

Фізичні особи-підприємці
та
небюджетні
підприємства,
установи, організації
 Абонентна плата 50,00 грн без
ПДВ
 Кількість
нетарифікованих
хвилин
загальної
тривалості
місцевих розмов – 600 хвилин
Діючі знижки та індивідуальні
тарифи на місцеві/міжміські дзвінки
та дзвінки на мобільні мережі (в
межах України)

3.

Мінімальний об’єм споживання
послуг на абонентську лінію



до 50 грн без ПДВ
50 грн без ПДВ та вище

Діючі знижки та індивідуальні
тарифи на місцеві/міжміські дзвінки
та дзвінки на мобільні мережі (в
межах України)

Без
змін,
діючі
знижки
та
індивідуальні
тарифи
на
місцеві/міжміські дзвінки та дзвінки
на мобільні мережі (в межах
України) залишити на діючих умовах
Мінімальний
об’єм
споживання
послуг на одну абонентську лінію
 50 грн без ПДВ
 Без змін, на діючих умовах
Діючі знижки та індивідуальні
тарифи на місцеві/міжміські дзвінки
та дзвінки на мобільні мережі (в
межах України) залишаються без
змін

Звертаємо Вашу увагу, що всім існуючим абонентам-юридичним особам та фізичним
особам-підприємцям, сума щомісячного мінімального платежу на лінію у яких станом на
01.01.2017 року менше ніж 60 грн з ПДВ, щомісячний мінімальний платіж з 01.01.2017 року
підвищується до 60 грн в місяць з ПДВ на лінію.
Існуючі абоненти - юридичні особи та фізичні особи-підприємці, сума щомісячного
мінімального платежу на лінію у яких станом на 01.01.2017 року становить 60 грн з ПДВ
або більше, сума щомісячного мінімального платежу на лінію не змінюється та
залишається на діючих умовах.
Також звертаємо Вашу увагу, що для існуючих абонентів-юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та бюджетних підприємств, установ та організацій змінюється кількість
хвилин для місцевих дзвінків, що входить у Абонентську плата (за місяць) и станом на
01.01.2017 року становитиме 168 хвилин на одну абонентську лінію.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.

Підключення серійних ліній можливо за умови подальшої абонентської плати за кожну серійну
лінію на умовах тарифу такого ж, як у абонентської лінії з номером, до якої підключаються ці
серійні лінії.
Зміна тарифного пакету з меншою вартістю на тарифний пакет з більшою вартістю або
тарифного пакету з більшою вартістю на тарифний пакет з меншою вартістю виконується
безкоштовно за заявою від абонента, але не частіше, ніж один раз на місяць.
При зміні тарифного пакету «Телефон-Офіс-Базовий» та/або «Телефон-Офіс-Стандарт», ліміт
пакетних хвилин не використаний в тарифному пакеті, що змінюють, на тарифний пакет, що
встановлюють, не переноситься, а абонентська плата в пакеті, який змінюється та в пакеті на
який переходить абонент, перераховується пропорційно кількості днів отримання послуг
фіксованого телефонного зв’язку за відповідним тарифним пакетом у поточному календарному
місяці (розрахунковому періоді).
При встановленні або відключенні основного телефонного апарата або зміні тарифного пакету на
інший тарифний пакет абонентська плата нараховується пропорційно кількості днів отримання
послуг фіксованого телефонного зв’язку за відповідним тарифним пакетом у поточному
календарному місяці (розрахунковому періоді).
При встановленні основного телефонного апарата або при переході на інший тарифний пакет
абоненту надається кількість пакетних нетарифікованих хвилин розрахована пропорційно
кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за відповідним тарифним
пакетом у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
Невикористаний протягом поточного календарного місяця встановлений ліміт хвилин на
наступний календарний місяць не переноситься.
Розмір абонентської плати за користування основним телефонним апаратом у тарифних пакетах
«Телефон-Офіс-Базовий» та «Телефон-Офіс-Стандарт» відповідає діючим Граничним тарифам
на загальнодоступні телекомунікаційні послуги.
Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна.
Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифними пакетами,
надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПрАТ
«ДАТАГРУП».
Форма оплати – кредитна, згідно умов договору.
Територія надання послуг фіксованого телефонного зв’язку – у містах України, в яких є технічна
можливість підключення послуги телефонії.
Розрахунковий період – один календарний місяць, з першого по останній день місяця.
При підключенні послуги фіксованого телефонного зв’язку, в тому числі при підключенні
тарифного пакету «Телефон-Офіс-Базовий» та/або «Телефон-Офіс-Стандарт», абоненту
відкривається пакет ДВО «Базовий» (користування безоплатне).
При бажанні абонента замовити ДВО з пакетів «Розширений» та/або «Бізнес», або одну з
додаткових послуг ДВО - з абонентом укладається Додаткова угода до Договору «Про надання
телекомунікаційних послуг» на бажаний пакет ДВО або додаткову послугу ДВО.
При цьому, додатково до абонентської плати за пакет телефонії абонент буде сплачувати за
користування обраним пакетом ДВО («Розширений та/або «Бізнес») або додатковою ДВОпослугою.

15. Абонентам користувачам всіх видів тарифів або тарифних пакетів надається можливість
здійснення дзвінків на міжнародні номери за спеціальними тарифами додаткової послуги
"ДатаСвіт ".
Для активації додаткової послуги " ДатаСвіт " абоненту необхідно укласти додаткову угоду до
Договору «Про надання телекомунікаційних послуг».
Після укладання додаткової угоди, послуга «ДатаСвіт» активується безоплатно.
Для дзвінків за тарифами «ДатаСвіт» абоненту необхідно використовувати наступний формат
набору номеру:

00 (вихід на міжнародний зв'язок) + 979 (код послуги «Датасвіт»)+ міжнародний номер абонента,
якому телефонують.
Розрахунки за дзвінки на міжнародні номери за тарифами " ДатаСвіт " ведуться в гривні, за
курсом НБУ на день надання послуги. Ознайомитись з діючими актуальними тарифами на
послугу «ДатаСвіт» абонент зможе на сайті www.domtele.com.
16. Відповідно до пункту 151.1 статті 151 (п. 10 Підрозділу 2 Розділу ХХ) Податкового кодексу
України в тарифах нарахований податок на додану вартість у розмірі 20%.
17. Підключення послуг фіксованого телефонного зв’язку (лінії/номеру) абонентам-юридичним
особам або абонентам-фізичним особам-підприємцям (в тому числі на
тарифні пакети
«Телефон-Офіс-Базовий» та/або «Телефон-Офіс-Стандарт») можливо виконувати на умовах
агентських договорів з ПрАТ «ДАТАГРУП».

