
Послуга «0900»  
Тарифи щодо надання глобальної телекомунікаційної послуги «0-900-31» (послуги Аудіотекс), що надаються оператором 
послуги ПрАТ «Датагруп» за кодом доступу 0-900-31-Х3Х4Х5Х6 , абонентам – юридичним особам та фізичним особам – 
підприємцям 

 
№ 

статті 
Пози- 

ція Види послуг та плати Норма оплати  Тариф  
(грн. без ПДВ) 

1 2 3 4 5 

Одноразова плата 

1 

1 Підключення послуги глобальної телекомунікаційної 
послуги «0-900-31»*  - - 

2 Додаткова послуга «Номер на вибір»: 

  2.1 Простий номер 250,00 
  2.2 Срібний номер 2500,00 

  2.3 Золотий номер 8333,333 

 
Тарифікація глобальної телекомунікаційної послуги «0-900-31» 

№ 
статті 

Пози- 
ція Зона та діапазон номерів 

Тариф  
(грн. без ПДВ)  

за секунду 

Тариф 
(грн. без ПДВ) 

за хвилину 

2 1 

Зона 0 (090031 0 ХХХ) 0,0275 1,65 
Зона 1 (090031 1 ХХХ) 0,0333 1,998 
Зона 2 (090031 2 ХХХ) 0,0442 2,652 
Зона 3 (090031 3 ХХХ) 0,0692 4,152 
Зона 4 (090031 4 ХХХ) 0,1108 6,648 
Зона 5 (090031 5 ХХХ) 0,2083 12,498 
Зона 6 (090031 6 ХХХ) 0,1383 8,298 
Зона 7 (090031 7ХХХ) 0,1667 10,002 
Зона 8 (090031 8 ХХХ) 0,2775 16,65 
Зона 9 (090031 9 ХХХ) 0,4167 25,002 

*Номер автоматично присвоюється системою. 
 
Примітки. 

1. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна 
2. Голосове попередження протягом перших 12 секунд дзвінка на номер формату 0-900-31-Х3Х4Х5Х6 не тарифікується та є безкоштовним 

голосовим повідомленням для Абонентів до початку надання послуги Аудіотекс про найменування такої послуги і застосування спеціального тарифу на 
її отримання, а також безоплатне надання Абонентам можливості підтвердити згоду на отримання зазначеної послуги Аудіотекс чи відмовитися від її 
отримання.  

3. Ініціатор дзвінка (особа, що телефонує на номер формату 0-900-31-Х3Х4Х5Х6) сплачує за отримані послуги. 
4. Загальний алгоритм надання послуг Аудіотексу: 

4.1 Після набору номера 0-900-31-Х3Х4Х5Х6, відбувається з’єднання ініціатора дзвінка з обладнанням оператора послуги. Протягом перших 12 
секунд  звучить голосове попередження. Тарифікація послуги починається з 13 секунди. Час з’єднання вимірюється з точністю до 1 секунди, 
для подальшого виставлення рахунку обліковуються тільки повні одиниці часу надання послуги, які дорівнюють 1 секунді. 

4.2 Після встановлення з’єднання ініціатор дзвінка чує записане голосове попередження про найменування такої послуги і застосування 
спеціального тарифу на її отримання, а також безоплатне надання Абонентам можливості підтвердити згоду на отримання зазначеної послуги Аудіотекс 
чи відмовитися від її отримання.  

4.3 Тарифікація послуги починається після 12 секундного повідомлення з 13 секунди, якщо ініціатор дзвінка не поклав трубку. 
5. Вартість розмови залежить від тарифної зони, до якої належить номер послуги «0-900-31».  
6. Додаткова послуга «Номер на вибір» надає можливість замовнику глобальної телекомунікаційної послуги «0-900-31» вибрати номер із 

списку вільних номерів. 
7. Територія надання послуги «0-900-31» – територія України. 
8. Надання доступу до послуги Аудіотекс абонентам інших операторів передбачається у разі наявності такої домовленості із відповідним 

оператором телекомунікацій на конкретній проміжок часу та уточнюється при укладанні договору із оператором контент-послуг. 


