Тарифний план «Пільговий»
на послуги фіксованого телефонного зв'язку для абонентів-фізичних осіб
з 01.01.2020 року (підключення за SIP-технологією)
№ з/с

Назва послуги

Включено
послуг,
хвилин

Вартість з ПДВ

Користування SIP-лінією (сплачується щомісячно):

1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Абонентна плата тарифний план «Пільговий»*:
71,65 грн.
У рахунок абонентної плати надаєтьсяꓽ
нетарифікованих хвилин для місцевих дзвінків
168 хвилин
пакет додаткових послуг «Базовий»
Плата за кожну хвилину розмови понад встановлений ліміт для тарифного плану «Пільговий»*:
для місцевих дзвінків
0,054 грн.
для дзвінків на SIP-номери з кодом «891»
0,06 грн.
для міжміських дзвінків в межах України (в т.ч. на
SIP-номери з кодом «89Z», окрім SIP-номерів з
0,60 грн.
кодом «891»)
для дзвінків на мобільні мережі в межах України
0,80 грн.
Згідно стандартних тарифів «Датагруп»
та/або тарифів «ДатаСвіт» (за умови
для міжнародних дзвінків
укладання додатку на додаткову
послугу «ДатаСвіт»)
* Плата за користування послугами фіксованого телефонного зв’язку абоненту-фізичній особі нараховується з
урахуванням пільг, встановлених відповідно до законодавства України при пред’явленні документу затвердженого
зразка, підтверджуючого пільгу.

Примітки:
1. Тарифи вказані у гривнях з ПДВ.
2. Облік та тарифікація телефонних розмов - посекундна.
3. Вартість підключення міського телефонного номеру за SIP-технологією на тарифний план «Пільговий»
становить 1,20 грн. з ПДВ з додатковим урахуванням пільгових умов абонента на послуги встановлення квартирного
телефону, згідно чинного законодавства України.
4. Розмір абонентної плати за користування телефоном у тарифному плані «Пільговий» становить 59,71 грн без ПДВ,
відповідно до Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги для абонентів місцевої телефонної
мережі міст, сіл та селищ міського типу з погодинною оплатою місцевих розмов.
5. У тарифному плані «Пільговий» в рахунок абонентної плати надається пакет додаткових послуг «Базовий»*, до якого
входять послуги:
переадресація виклику по зайнятості,
переадресація виклику по «не відповіді»,
тоновий набір номера,
ідентифікація вхідної лінії,
зміни мови автоінформатора,
загальна деактивація додаткових послуг.
*Додаткові послуги пакету «Базовий» надаються за умови наявності технічної можливості.
6. При бажанні абонента замовити додаткові послуги з пакетів «Розширений» або «Бізнес», або одну з додаткових послуг
– з абонентом укладається Додаткова угода до Договору «Про надання телекомунікаційних послуг» на бажаний пакет
додаткових послуг або додаткову послугу.
7. Тарифний план «Пільговий» застосовується до абонентів - фізичних осіб, користувачів послуги фіксованого
телефонного зв’язку, які відповідно до законодавства України мають право на пільгових умовах користуватись
телефоном з погодинною оплатою місцевих розмов. Плата за користування послугами фіксованого телефонного зв’язку
абоненту-фізичній особі нараховується з урахуванням пільг, встановлених у відповідності до законодавства України при
пред’явленні документу затвердженого зразка, підтверджуючого пільгу.
8. Ліміт нетарифікованих хвилин, не використаний в поточному календарному місяці, на наступний місяць не переноситься.
9. Зміна тарифного плану виконується без стягнення будь-якої плати за заявою від абонента, але не частіше, ніж один раз
на місяць.
10. При підключенні або відключенні телефонного номеру або зміні тарифного плану на інший тарифний план абонентна
плата нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за відповідним
тарифним планом у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
11. При зміні тарифного плану (окрім тарифного плану «Пільговий Екстра») абоненту надається кількість нетарифікованих
хвилин, які розраховані пропорційно до кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за відповідним
тарифним планом у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді).
12. Види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до технічної
можливості та оплачуються за діючими тарифами ПрАТ «ДАТАГРУП» та Граничними тарифами на загальнодоступні
телекомунікаційні послуги.
13. У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб.
14. Тарифи дійсні при наявності технічної можливості підключення.

