
Умови тарифних планів послуги з бездротового широкосмугового радіо-доступу до мережі Інтернет
від ПрАТ «ДАТАГРУП» (Оператор) для фізичних осіб

Вводяться в дію з 07.06.2021\

1. Форма розрахунків – передоплата, за умови внесення коштів на особовий рахунок.
2. Коло осіб, які можуть бути абонентами тарифних планів –нові абоненти - фізичні особи, до приміщень яких у

Оператора є технічна можливість надання бездротового широкосмугового радіо-доступу до мережі Інтернет.
3. Спосіб оформлення відносин з абонентом – погодження абонентом умов публічного договору про надання

телекомунікаційних послуг.
4. Територія дії тарифних планів – місто Миколаїв та Миколаївська область.
5. Тарифи надання послуг бездротового широкосмугового  радіо-доступу до мережі  Інтернет та  параметри

послуг.
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Назва тарифного плану

Щомісячна
абонентна плата,

грн/місяць 
без ПДВ

ПДВ (20%)

Щомісячна
абонентна плата,

грн/місяць з
урахуванням ПДВ

(20%)

Обсяг
послуг

Максимальна
швидкість
доступу до

мережі
Інтернет

1 2 3 4 5 6
01 Тарифна група (ТГ) 01

1. Тариф «Радіо-доступ 2» 91,67 18,33 110,00 Без обмежень
трафіку до 2 Мбіт/c

2. Тариф «Радіо-доступ 4» 104,17 20,83 125,00 Без обмежень
трафіку до 4 Мбіт/c

6. Вартість  користування  додатковим  обладнанням -  включена  в  щомісячну  абонентну  плату.  Додаткове
обладнання надається на відповідальне зберігання Абоненту на час користування послугою.

7. Розрахунковий період – один календарний місяць. З першого по останній день місяця. 
8. Порядок розрахунків – внесення абонентами коштів на свій Особовий рахунок шляхом перерахування коштів в

безготівковій формі на поточний рахунок ПрАТ «ДАТАГРУП». Детальніше про порядок, умови розрахунку вказано
на сайті: www.datagroup.ua/.

9. Відмова від користування послугами – згідно умов публічного договору про надання телекомунікаційних послуг.
10. Строки оплати – щомісячно до 1-го числа наступного місяця.
11. Фактична  швидкість  доступу  до  Інтернет -  ресурсів  може  відрізнятись  і  залежить  від  можливих  обмежень

кінцевих ресурсів, маршрутизації даних і можливостей кінцевого обладнання абонента. 
12. Гарантована мінімальна швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі

Інтернет, що знаходиться в зоні відповідальності ПрАТ «ДАТАГРУП», становить не менш ніж 56 кбіт/сек. 
13. Максимальну швидкість передавання та приймання даних каналу некомутованого доступу до мережі Інтернет,

що знаходиться в зоні відповідальності ПрАТ «ДАТАГРУП», визначено умовами замовленого Абонентом Тарифу
(Тарифного плану). 

14. Послуга надається за наявності технічної можливості.
15. ПрАТ «ДАТАГРУП» має інші права, передбачені законодавчими актами та нормативними документами у сфері

телекомунікацій 

http://www.datagroup.ua/

