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Тарифний план на послугу голосової електронної комунікації у фіксованому місці  

«ISDN PRI Простий» 

для абонентів (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) 
 

Вводиться в дію з 01.04.2023 

Мінімальний строк дії – до 30.04.2023 
 

№ Види послуг та плати 
Обсяг 

послуг 

Тариф, грн 

без ПДВ 

Тариф, грн 

з ПДВ 

Одноразові плати     

1 Підключення ISDN PRI (з виділенням до 30 номерів) потік 2500,00 3000,00 

2 Переустановлення ISDN PRI в інший будинок потік 833,33 1000,00 

3 Заміна номера на прохання абонента номер 40,00 48,00 

4 Перехід на тарифні плани: потік   

4.1 «ISDN PRI Стандарт»  Плата не 

стягується 

Плата не 

стягується 4.2 «ISDN PRI Динамічний»  

5 Плата за підключення додаткового телефонного номера номер Плата не 

стягується 

Плата не 

стягується 

Щомісячна плата     

6 Щомісячна плата за користування ISDN PRI (з виділенням до 30 номерів) місяць  1500,00 1800,00 

 У тому числі мінімальний пакет послуг, що надається у рахунок щомісячної 

плати: 

   

6.1  Мінімальне користування послугами (на оплату вихідного трафіку) місяць – – 

6.2  Нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов 60 000 – 1 000 хв. 

6.3  Нетарифікованих секунд загальної тривалості міжміських розмов, в т.ч. номери 

з кодом мережі «89Z» окрім номерів з кодом «891» 

12 000 – 200 хв. 

6.4  Нетарифікованих секунд загальної тривалості дзвінків на номери з кодом «891» 12 000 – 200 хв. 

6.5  Нетарифікованих секунд загальної тривалості розмов з абонентами мереж 

мобільного зв’язку 

12 000 – 200 хв. 

Щомісячна плата за додаткові номери     

7 Щомісячна плата за кожний додатковий номер, починаючи з 31го – 30,00  36,00 

7.1 У тому числі мінімальне користування послугами за кожний додатковий номер – – – 

Вартість телефонних розмов понад встановлений ліміт:  грн без ПДВ 

за сек. 

грн з ПДВ 

за хв. 

8 Місцеві телефонні розмови – 0,00075 0,054 

9 Дзвінки на номери з ідентифікаційними кодом «891» – 0,00083 0,06 

10 Міжміські телефонні розмови та дзвінки на номери з ідентифікаційними 

кодами мережі «89Z», окрім номерів з кодом «891»  

– 0,00833 0,60 

11 Дзвінки на мережі мобільного зв’язку – 0,01667 1,20 

12 Дзвінки на міжнародні напрямки – Діючі тарифи 

ПрАТ «ДАТАГРУП» на 

міжнародні дзвінки 
 

Приміткиꓽ 

1) Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. 

2) Тарифи розраховані без податку на додану вартість (ПДВ), який справляється додатково відповідно 

до вимог Податкового кодексу України. Тарифи з ПДВ вказані з заокругленням до копійок для інформації. 

3) При підключенні ISDN PRI, чи зміні тарифного плану щомісячна плата за кожним з тарифних планів 

нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг у поточному календарному місяці 

(розрахунковому періоді). 

4) Ліміт обсягу послуг, невикористаний в тарифному плані, що змінюють, на тарифний план, що 

встановлюють, не переноситься. 

5) Ліміт обсягу послуг, невикористаний протягом поточного календарного місяця, на наступний 

календарний місяць не переноситься. 

6) Зміна тарифного плану можлива не частіше ніж один раз на календарний місяць. 

7) Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються 

відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПрАТ «ДАТАГРУП». 

8) Додаткова послуга “ДатаМоб” разом з тарифним планом «ISDN PRI Простий» не надається.  
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Тарифний план на послугу голосової електронної комунікації у фіксованому місці  

«ISDN PRI Стандарт» 

для абонентів (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) 
 

Вводиться в дію з 01.04.2023 

Мінімальний строк дії – до 30.04.2023 
 

№ Види послуг та плати 
Обсяг 

послуг 

Тариф, грн 

без ПДВ 

Тариф, грн 

з ПДВ 

Одноразові плати     

1 Підключення ISDN PRI (з виділенням до 30 номерів) потік 1500,00 1800,00 

2 Переустановлення ISDN PRI в інший будинок потік 833,33 1000,00 

3 Заміна номера на прохання абонента номер 40,00 48,00 

4 Перехід на тарифні плани: потік   

4.1 «ISDN PRI Простий»  1000,00 1200,00 

4.2 «ISDN PRI Динамічний»  Плата не 

стягується 

Плата не 

стягується 

5 Плата за підключення додаткового телефонного номера номер Плата не 

стягується 

Плата не 

стягується 

Щомісячна плата     

6 Щомісячна плата за користування ISDN PRI (з виділенням до 30 номерів) місяць  1 916,67 2300,00 

 У тому числі мінімальний пакет послуг що надається у рахунок щомісячної 

плати: 

   

6.1  Мінімальне користування послугами (на оплату вихідного трафіку) місяць 1250,00 1500,00 

6.2  Нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов – – – 

6.3  Нетарифікованих секунд загальної тривалості міжміських розмов, в т.ч. номери 

з кодом мережі «89Z» окрім номерів з кодом «891» 

– – – 

6.4  Нетарифікованих секунд загальної тривалості дзвінків на номери з кодом «891» – – – 

6.5  Нетарифікованих секунд загальної тривалості розмов з абонентами мереж 

мобільного зв’язку 

– – – 

Щомісячна плата за додаткові номери     

7 Щомісячна плата за кожний додатковий номер, починаючи з 31го – 20,00 24,00 

7.1 У тому числі мінімальне користування послугами за кожний додатковий номер – 10,00 12,00 

Вартість телефонних розмов понад встановлений ліміт:  грн без ПДВ за 

сек. 

грн з ПДВ 

за хв. 

8 Місцеві телефонні розмови – 0,00075 0,054 

9 Дзвінки на номери з ідентифікаційними кодом «891» – 0,00083 0,06 

10 Міжміські телефонні розмови та дзвінки на номери з ідентифікаційними 

кодами мережі «89Z», окрім номерів з кодом «891»  

– 0,00560 0,40 

11 Дзвінки на мережі мобільного зв’язку – 0,01333 0,96 

12 Дзвінки на міжнародні напрямки – Діючі тарифи 

ПрАТ «ДАТАГРУП» на 

міжнародні дзвінки 
 

Приміткиꓽ 
1) Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. 

2) Тарифи розраховані без податку на додану вартість (ПДВ), який справляється додатково відповідно до вимог 

Податкового кодексу України. Тарифи з ПДВ вказані з заокругленням до копійок для інформації. 

3)  При підключенні ISDN PRI, чи зміні тарифного плану щомісячна плата за кожним з тарифних планів 

нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг у поточному календарному місяці (розрахунковому 

періоді). 

4) Під мінімальним користуванням послуг мається на увазі плата, що є обов'язковим щомісячним мінімальним 

платежем, який використовується абонентом на оплату дзвінків в межах України за тарифами згідно договору «Про 

надання електронних комунікаційних послуг». 

5) Ліміт обсягу послуг, невикористаний в тарифному плані, що змінюють, на тарифний план, що встановлюють, 

не переноситься. 

6) Ліміт обсягу послуг, невикористаний протягом поточного календарного місяця, на наступний календарний 

місяць не переноситься. 

7) Зміна тарифного плану можлива не частіше ніж один раз на календарний місяць. 

8) Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до 

технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПрАТ «ДАТАГРУП». 

9) Додаткова послуга “ДатаМоб” разом з тарифним планом «ISDN PRI Стандарт» не надається. 
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Тарифний план на послугу голосової електронної комунікації у фіксованому місці  

«ISDN PRI Динамічний» 

для абонентів (юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців) 
 

Вводиться в дію з 01.04.2023 

Мінімальний строк дії – до 30.04.2023 
 

№ Види послуг та плати 
Обсяг 

послуг 

Тариф, грн 

без ПДВ 

Тариф, грн 

з ПДВ 

Одноразові плати     

1 Підключення ISDN PRI (з виділенням до 30 номерів) потік 1500,00 1800,00 

2 Переустановлення ISDN PRI в інший будинок потік 833,33 1000,00 

3 Заміна номера на прохання абонента номер 40,00 48,00 

4 Перехід на тарифні плани: потік   

4.1 «ISDN PRI Простий»  1000,00 1200,00 

4.2 «ISDN PRI Стандарт»  Плата не 

стягується 

Плата не 

стягується 

5 Плата за підключення додаткового телефонного номера номер Плата не 

стягується 

Плата не 

стягується 

Щомісячна плата     

6 Щомісячна плата за користування ISDN PRI (з виділенням до 30 номерів) місяць  2250,00 2700,00 

 У тому числі мінімальний пакет послуг що надається у рахунок щомісячної 

плати: 

   

6.1  Мінімальне користування послугами (на оплату вихідного трафіку) місяць 1916,67 2300,00 

6.2  Нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов – – – 

6.3  Нетарифікованих секунд загальної тривалості міжміських розмов, в т.ч. номери 

з кодом мережі «89Z» окрім номерів з кодом «891» 

– – – 

6.4  Нетарифікованих секунд загальної тривалості дзвінків на номери з кодом «891» – – – 

6.5  Нетарифікованих секунд загальної тривалості розмов з абонентами мереж 

мобільного зв’язку 

– – – 

Щомісячна плата за додаткові номери     

7 Щомісячна плата за кожний додатковий номер, починаючи з 31го – 20,8333 25,00 

7.1 У тому числі мінімальне користування послугами за кожний додатковий номер – 20,00 12,00 

Вартість телефонних розмов понад встановлений ліміт:  грн без ПДВ 

за сек. 

грн з ПДВ 

за хв. 

8 Місцеві телефонні розмови – 0,00075 0,054 

9 Дзвінки на номери з ідентифікаційними кодом «891» – 0,00083 0,06 

10 Міжміські телефонні розмови та дзвінки на номери з ідентифікаційними 

кодами мережі «89Z», окрім номерів з кодом «891»  

– 0,00833 0,60 

11 Дзвінки на мережі мобільного зв’язку – 0,01667 1,20 або 

«ДатаМоб» 

12 Дзвінки на міжнародні напрямки – Діючі тарифи ПрАТ «ДАТАГРУП» 

на міжнародні дзвінки 

 

Приміткиꓽ 
1) Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. 

2) Тарифи розраховані без податку на додану вартість (ПДВ), який справляється додатково відповідно до вимог 

Податкового кодексу України. Тарифи з ПДВ вказані з заокругленням до копійок для інформації. 

3) Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним планом, надаються відповідно до 

технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами ПрАТ «ДАТАГРУП». 

4) При підключенні ISDN PRI, чи зміні тарифного плану щомісячна плата за кожним з тарифних планів 

нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг у поточному календарному місяці (розрахунковому 

періоді). 

5) Ліміт обсягу послуг, невикористаний в тарифному плані, що змінюють, на тарифний план, що встановлюють, 

не переноситься. 

6) Ліміт обсягу послуг, невикористаний протягом поточного календарного місяця, на наступний календарний 

місяць не переноситься. 

7) Зміна тарифного плану можлива не частіше ніж один раз на календарний місяць. 

8) Додаткова послуга “ДатаМоб” разом з тарифним планом «ISDN PRI Динамічний»  може надаватися. 


