
 
Тарифний пакет «ISDN PRI Простий» для абонентів – юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 

 
№ 
стат 
ті 

По- 
зи- 
ція Види послуг та плати Обсяг 

послуг 

Тариф* 
(грн. без 
ПДВ) 

1 2 3 4 5 

Одноразова плата  

1 
 

1 Підключення ISDN PRI (з виділенням до 30 номерів) потік 2500,00 

2 Переустановлення ISDN PRI в інший будинок потік 833,33 

3 Заміна номера на прохання абонента номер 40,00 
4 Перехід на тарифні плани: 
4.1 «ISDN PRI Стандарт», 

потік Плата не 
стягується 4.2 «ISDN PRI Динамічний» 

5 Плата за підключення додаткового номера номер Плата не 
стягується 

Щомісячна плата  

2 

6 Щомісячна плата за користування ISDN PRI  
(з виділенням до 30 номерів) місяць 1250,00 

7 У тому числі мінімальний пакет послуг, 
у рахунок абонентної плати надається: 

7.1 Мінімальне користування послугами (на оплату вихідного трафіку) - - 
7.2 Нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов 60 000 - 

7.3 Нетарифікованих секунд загальної тривалості міжміських розмов в межах України (в 
т. ч. номери з кодом мережі призначення «89Z» окрім номерів з кодом «891») 12 000 - 

7.4 Нетарифікованих секунд загальної тривалості дзвінків на номери з кодом мережі 
призначення «891» 12 000 - 

7.5 Нетарифікованих секунд загальної тривалості розмов з абонентами мереж мобільного 
(рухомого) зв’язку в межах України. 12 000 - 

Щомісячна плата за додаткові номери 

3 8 Щомісячна плата за кожний додатковий номер, починаючи з 31 номера - 30,00 
8.1 У тому числі мінімальне користування послугами за кожний додатковий номер - - 

Вартість 1 секунди телефонних розмов понад встановлений ліміт: 

4 

9 Місцеві телефонні розмови в межах міста (райцентру)  - 0,00075 

10 Міжміські телефонні розмови в межах області, України та на номери з 
ідентифікаційними кодами мережі призначення «89Z» окрім номерів з кодом «891» - 0,0083 

11 Дзвінки на номери з ідентифікаційними кодом мережі призначення «891» - 0,00083 

12 
Дзвінки з телекомунікаційної мережі фіксованого телефонного зв’язку ПрАТ 
«ДАТАГРУП» на телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв’язку в межах 
України 

- 0,01667 

13 Дзвінки на номери абонентів мереж фіксованого телефонного, рухомого (мобільного) 
зв’язку операторів іноземних країн 

Діючі тарифи 
ПрАТ «ДАТАГРУП»  на 
міжнародні дзвінки 

 
*Тарифи розраховано без податку на додану вартість (ПДВ), який справляється додатково відповідно до Податкового кодексу України. 
Приміткиꓽ 

1. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. 
2. Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним пакетом, надаються відповідно до технічної можливості 

та оплачуються за діючими тарифами ПрАТ «ДАТАГРУП». 
3. При підключенні ISDN PRI, чи зміні тарифного пакету щомісячна плата за кожним з тарифних пакетів нараховується пропорційно 

кількості днів отримання послуг у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді). 
4. Ліміт обсягу послуг, невикористаний в тарифному пакеті, що змінюють, на тарифний пакет, що встановлюють, не переноситься. 
5. Ліміт обсягу послуг, невикористаний протягом поточного календарного місяця, на наступний календарний місяць не переноситься. 
6. Зміна тарифного пакету можлива не частіше ніж один раз на календарний місяць. 
7. З пакетом «ISDN PRI Простий» додаткова послуга «ДатаМоб» не надається. 

 
Тарифний пакет «ISDN PRI Стандарт» для абонентів – юридичних осіб  та фізичних осіб підприємців 
 



№ 
стат 

ті 

По- 
зи- 
ція Види послуг та плати Обсяг 

послуг 
Тариф* 
(грн. без 

ПДВ) 

1 2 3 4 5 

Одноразова плата  

1 
 

1 Підключення ISDN PRI (з виділенням до 30 номерів) потік 1500,00 

2 Переустановлення ISDN PRI в інший будинок потік 833,33 

3 Заміна номера на прохання абонента номер 40,00 

4 Перехід на тарифний план: 

4.1 «ISDN PRI Простий» потік 1000,00 

4.2 «ISDN PRI Динамічний» потік плата не 
стягується 

5 Плата за підключення додаткового номера номер плата не 
стягується 

Щомісячна плата  

2 

6 Щомісячна плата за користування ISDN PRI  
(з виділенням до 30 номерів) місяць 1640,00 

7 
У тому числі мінімальний пакет послуг, 
у рахунок абонентної плати надається:                            

7.1 Мінімальне користування послугами (на оплату вихідного трафіку) місяць 1140,00 
7.2 Нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов - - 

7.3 Нетарифікованих секунд загальної тривалості міжміських розмов в межах України (в 
т. ч. номери з кодом мережі призначення «89Z» окрім номерів з кодом «891») - - 

7.4 Нетарифікованих секунд загальної тривалості дзвінків на номери з кодом мережі 
призначення «891» - - 

7.5 Нетарифікованих секунд загальної тривалості розмов з абонентами мереж мобільного 
(рухомого) зв’язку в межах України. - - 

Щомісячна плата за додаткові номери 

3 
 

8 Щомісячна плата за кожний додатковий номер, починаючи з 31 номера - 20,00 
8.1 У тому числі мінімальне користування послугами за кожний додатковий номер - 10,00 

Вартість 1 секунди телефонних розмов понад встановлений ліміт: 

4 

9 Місцеві телефонні розмови в межах міста (райцентру)  - 0,00075 

10 Міжміські телефонні розмови в межах області, України та на номери з 
ідентифікаційними кодами мережі призначення «89Z» окрім номерів з кодом «891» - 0,0056 

11 Дзвінки на номери з ідентифікаційними кодом мережі призначення «891» - 0,00083 

12 
Дзвінки з телекомунікаційної мережі фіксованого телефонного зв’язку ПрАТ 
«ДАТАГРУП» на телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв’язку в межах 
України 

- 0,0133 

14 Дзвінки на номери абонентів мереж фіксованого телефонного, рухомого (мобільного) 
зв’язку операторів іноземних країн 

Діючі тарифи 
ПрАТ «ДАТАГРУП»  на 

міжнародні дзвінки 

 
*Тарифи розраховано без податку на додану вартість (ПДВ), який справляється додатково відповідно до Податкового кодексу України. 
Приміткиꓽ 

1. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. 
2. Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним пакетом, надаються відповідно до технічної можливості 

та оплачуються за діючими тарифами ПрАТ «ДАТАГРУП». 
3. При підключенні ISDN PRI, чи зміні тарифного пакету щомісячна плата за кожним з тарифних пакетів нараховується пропорційно 

кількості днів отримання послуг у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді). 
4. Ліміт обсягу послуг, невикористаний в тарифному пакеті, що змінюють, на тарифний пакет, що встановлюють, не переноситься. 
5. Ліміт обсягу послуг, невикористаний протягом поточного календарного місяця, на наступний календарний місяць не переноситься. 
6. Зміна тарифного пакету можлива не частіше ніж один раз на календарний місяць. 
7. З пакетом «ISDN PRI Стандарт» додаткова послуга «ДатаМоб» не надається. 

 
 
 
 
 

 



Тарифний пакет «ISDN PRI Динамічний» для абонентів – юридичних осіб  та фізичних осіб підприємців 
 

№ 
стат 

ті 

По- 
зи- 
ція 

Види послуг та плати Обсяг 
послуг 

Тариф* 
(грн. без 

ПДВ) 
1 2 3 4 5 

Одноразова плата  

1 
 

1 Підключення ISDN PRI (з виділенням до 30 номерів) потік 1500,00 

2 Переустановлення ISDN PRI в інший будинок потік 833,33 

3 Заміна номера на прохання абонента номер 40,00 
4 Перехід на тарифні плани:  

4.1 «ISDN PRI Простий» потік 1000,00 

4.2 «ISDN PRI Стандарт» потік Плата не 
стягується 

5 Плата за підключення додаткового номера номер Плата не 
стягується 

Щомісячна плата  

2 

6 Щомісячна плата за користування ISDN PRI  
(з виділенням до 30 номерів) місяць 1880,00 

7 У тому числі мінімальний пакет послуг, 
у рахунок абонентної плати надається:                            

7.1 Мінімальне користування послугами (на оплату вихідного трафіку) місяць 1850,00 

7.2 Нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов - - 

7.3 Нетарифікованих секунд загальної тривалості міжміських розмов в межах України (в 
т. ч. номери з кодом мережі призначення «89Z» окрім номерів з кодом «891») - - 

7.4 Нетарифікованих секунд загальної тривалості дзвінків на номери з кодом мережі 
призначення «891» - - 

7.5 Нетарифікованих секунд загальної тривалості розмов з абонентами мереж мобільного 
(рухомого) зв’язку в межах України. - - 

Щомісячна плата за додаткові номери 

3 
 

8 Щомісячна плата за кожний додатковий номер, починаючи з 31 номера - 20,833 
8.1 У тому числі мінімальне користування послугами за кожний додатковий номер - 20,00 

Вартість 1 секунди телефонних розмов понад встановлений ліміт: 

4 

9 Місцеві телефонні розмови в межах міста (райцентру)  - 0,00075 

10 Міжміські телефонні розмови в межах області, України та на номери з 
ідентифікаційними кодами мережі призначення «89Z» окрім номерів з кодом «891» - 0,0083 

11 Дзвінки на номери з ідентифікаційними кодом мережі призначення «891» - 0,00083 

12 
Дзвінки з телекомунікаційної мережі фіксованого телефонного зв’язку ПрАТ 
«ДАТАГРУП» на телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв’язку в межах 
України 

- 0,01667 

13 Дзвінки на номери абонентів мереж фіксованого телефонного, рухомого (мобільного) 
зв’язку операторів іноземних країн 

Діючі тарифи 
ПрАТ «ДАТАГРУП»  на 

міжнародні дзвінки 

 
*Тарифи розраховано без податку на додану вартість (ПДВ), який справляється додатково відповідно до Податкового кодексу України. 
Приміткиꓽ 

1. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. 
2. Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним пакетом, надаються відповідно до технічної можливості 

та оплачуються за діючими тарифами ПрАТ «ДАТАГРУП». 
3. При підключенні ISDN PRI, чи зміні тарифного пакету щомісячна плата за кожним з тарифних пакетів нараховується пропорційно 

кількості днів отримання послуг у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді). 
4. Ліміт обсягу послуг, невикористаний в тарифному пакеті, що змінюють, на тарифний пакет, що встановлюють, не переноситься. 
5. Ліміт обсягу послуг, невикористаний протягом поточного календарного місяця, на наступний календарний місяць не переноситься. 
6. Зміна тарифного пакету можлива не частіше ніж один раз на календарний місяць. 
7. З пакетом «ISDN PRI Динамічний» може надаватись додаткова послуга «ДатаМоб». 

 


