
Додаток 1 до Наказу ПрАТ «ДАТАГРУП»  

від 14 05 2018 № 135 

у редакції наказу від 21.09.2022  №  

 

Тарифи та Тарифні плани на послугу «Трініті TV»  

для абонентів – фізичних осіб,  

Вводяться в дію з 01.11.2022 

Мінімальний строк дії до 30.11.2022 

 

1. Послуга «Трініті TV» надається абонентам - фізичним особам, що придбали  

послугу доступу до Інтернет ПрАТ «Датагруп», що надаються під 

ТМ «ДАТАГРУП®». Тарифи не активні для підключення та не доступні для вибору 

новими та існуючими абонентами. 

2. Тарифи та пакети Сервісу  

 

          Таблиця 1 

 Пакет Сервісу 
Умови пакету 

Сервісу 
Назва/ артикул 

Одиниця 

виміру 

Абонентна 

плата, 

тариф без 

ПДВ 

грн./місяць  

ПДВ 

20%, 

грн. 

Абонентна 

плата, 

тариф з 

ПДВ 

грн./місяць 

Мінімальний від 90 каналів Міні  шт 99,00 19,80 118,80 

Стартовий від 149 каналів Стартовий шт 99,00 19,80 118,80 

Стандарт + HD 

від 207 каналів, 

кінозал 500 

фільмів 

Середній 

premium  
шт 99,00 19,80 118,80 

Максимум + 

HD 

від 225 каналів, 

кінозал 5000 

фільмів,  

Максимальний 

premium 

кінозал 5000 

фільмів,  

шт 140,00 28,00 168,00 

3. Послуги Трініті TV надаються ТОВ «ОТТ Україна» за підтримки 

ПрАТ «ДАТАГРУП».  

"Мінімальний " ID пакета 1518 перелік каналів https://trinity-tv.net/channels/minimalnyy 

3.1. "Стартовий" ID пакета 1505 перелік каналів https://trinity-

tv.net/channels/datagroup_startoviy    

3.2. "Стандарт + HD" ID пакета 1031 перелік каналів https://trinity-

tv.net/channels/sredniy-premium  

3.3. "Максимум + HD" ID пакета 1032 перелік каналів https://trinity-

tv.net/channels/maksimalnyy-premium 

4. У зв'язку зі зміною тарифних планів ТОВ «ОТТ Україна», перевести існуючих 

абонентів з тарифних планів Стартовий акц., Максимум Amediateka, М+ на 

найбільш наближені тарифні плани згідно таблиці переведення 2. 

 

Таблиця 2 

П
о

зи
ц

ія
 до 01.11.2022 з 01.11.2022 

Назва ТП 
Щомісячна абонентна плата, грн. Назва ТП1 Щомісячна абонентна плата 

без ПДВ, 20% ПДВ, 20% з ПДВ, 20%   без ПДВ, 

20% ПДВ, 20% з ПДВ, 

20%2 
1 2 3,1 3,2 3,3 4 5,1 5,2 5,3 

1 Стартовий акц. 16,67 13,33 80,00 Cтартовий 99,00 19,80 118,80 

2 
Максимум 

Amediateka 
165,83 33,17 199,00 

Максимум 

+HD 
140,00 28,00 168,00 

https://trinity-tv.net/channels/minimalnyy
https://trinity-tv.net/channels/datagroup_startoviy
https://trinity-tv.net/channels/datagroup_startoviy
https://trinity-tv.net/channels/sredniy-premium
https://trinity-tv.net/channels/sredniy-premium
https://trinity-tv.net/channels/maksimalnyy-premium
https://trinity-tv.net/channels/maksimalnyy-premium


3 М+ 157,50 31,50 189,00 Максимум 

+HD 
140,00 28,00 168,00 

 

5. Спосіб оформлення відносин з абонентом – погодження абонентом умов 

«Публічного договору про надання електронних комунікаційних послуг» та 

погодження умов «Публічного абонентського договору про надання послуг 

TrinityTV.  

6. Форма розрахунків – передоплата, за умови внесення грошових коштів на особовий 

рахунок Абонента.  

7. Розрахунковий період – один календарний місяць; з першого по останній день 

місяця.   

8. Порядок розрахунків – внесення Абонентом коштів на свій Особовий рахунок 

шляхом перерахування коштів в безготівковій формі на поточний рахунок 

ПрАТ «ДАТАГРУП». Детальніше про порядок, умови розрахунку вказано на веб 

сайті www.datagroup.ua.  

9. Відмова від користування послугами – згідно умов «Публічного договору про 

надання електронних комунікаційних послуг» та умов «Публічного абонентського 

договору про надання послуг «TrinityTV».  

10. Строки оплати – щомісячно до 1-го числа наступного місяця. 

11. Розрахунковий період – один календарний місяць. З першого по останній день 

місяця. 

12. ПрАТ «ДАТАГРУП» має інші права, передбачені законодавчими актами та 

нормативними документами у сфері електронних комунікацій. 

 

http://www.datagroup.ua/

