
 
 

Тарифний план «Пільговий» на послуги фіксованого телефонного зв'язку 
для абонентів - фізичних осіб з 01.07.2021 року 

(для включень по виділеній абонентській лінії) 

Вводиться в дію з 01.07.2021 
Мінімальний строк дії – до 31.07.2021 

 

№ з/с Назва послуги 
Включено 

послуг, 
хвилин 

Тариф,  
грн. з ПДВ 

Вартість підключення (сплачується одноразово):  
1 Підключення виділеної абонентської лінії з міським телефонним номером *  84,00 грн 

2 Перевстановлення основного телефонного апарата підключеного до абонентської лінії 

2.1 В одному будинку  72,00 грн 

2.2 В інший будинок  84,00 грн 

Щомісячна плата: 
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Абонентна плата за користування абонентською лінією *  78,82 грн 

У рахунок абонентної плати надається мінімальне користування послугами ꓽ 

3.1 Кількість нетарифікованих хвилин: 

для місцевих дзвінків  166,67хвилин - 

для міжміських дзвінків (в т.ч. на номери  з кодом «891» та  «89Z») - - 

для дзвінків на мобільні мережі в межах України - - 

3.2 Пакет додаткових послуг «Базовий»** Без обмежень - 

4 

 

Плата за кожну хвилину розмови понад встановлений ліміт для тарифного плану «Пільговий»: 

місцеві телефонні розмови в межах міста (райцентру) - 0,054 грн. 

дзвінки на номери з ідентифікаційними кодами мережі призначення «891» - 0,06 грн. 

міжміські телефонні розмови в межах області, України та на номери з 
ідентифікаційними кодами мережі призначення «89Z» (окрім «891») 

- 
0,60 грн. 

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

- 
0,80 грн. 

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

- Діючі тарифи 

ПрАТ «ДАТАГРУП» 

на міжнародні дзвінки 

*   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. 

**  пакет додаткових послуг «Базовий»  включає такі послуги: 

 Переадресація виклику, якщо номер зайнятий (CFB); 

 Переадресація виклику, якщо номер не відповідає (CFNR); 

 Тоновий набір (TONE); 

 Тристороння конференція (3PTY); 

 Ідентифікація лінії, що викликає (CLIP); 

 Зміна мови автоінформатора (LANG). 

 
Дзвінки за міжнародними напрямками  
Для дзвінків за міжнародними напрямками застосовуються діючі тарифи на послуги зв’язку з іноземними державами.  

Якщо Ви бажаєте більше спілкуватися за міжнародними напрямками, скористайтесь послугою «ДатаСвіт». Активація послуги 

відбувається після підписання Додатку до договору «Про надання телекомунікаційних послуг» щодо користування додатковою 

послугою «ДатаСвіт». 
 

Приміткиꓽ 

1. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекунда. 

2. Інші 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. 

3. При підключенні абонентської лінії або SIP-лінії, чи зміні тарифного плану щомісячна плата за кожним з тарифних планів 
нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді). 

4. При підключенні абонентської лінії або SIP-лінії, чи зміні тарифного плану абоненту надається кількість нетарифікованих хвилин 
розрахована пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за відповідним тарифним планом 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 виконується без стягнення будь-якої плати за заявою від абонента та можлива не частіше ніж один раз на 
календарний місяць (розрахунковий період). 

8. Розмір абонентної плати за користування основним телефонним апаратом у тарифному плані «Пільговий» відповідає діючим 
Граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, а саме 65,68 грн. без ПДВ для абонентів місцевої телефонної 
мережі міст, сіл та селищ міського типу з погодинною оплатою місцевих розмов. 

9. У нежитлових приміщеннях, право власності на які мають фізичні особи, застосовуються тарифи, як для юридичних осіб. 

10. Тарифи дійсні при наявності технічної можливості підключення. 

11. Додаткові послуги пакету «Базовий» надаються за умови наявності технічної можливості. Повний перелік додаткових послуг пакету 
«Базовий» надається за наявності технічної можливості на АТС ПрАТ «ДАТАГРУП» до якої підключений абонент. 

12. Територія надання послуг фіксованого телефонного зв’язку – підключення можливе у містах України, в яких є технічна можливість 
підключення послуги фіксованої телефонії з міським телефонним номером абонентам-фізичним особам.  
 

13. Розрахунковий період – календарний місяць, з першого по останній день місяця (включно). 

 

 

 


