
З 01.09.2017 номери телефонів на тарифному плані «Спільний Мінімальний» 

переведені на тарифний план «Спільний Базовий». Це пов‘язано із закриттям тарифного 

плану «Спільний Мінімальний». 
 

Тарифний план «Спільний Мінімальний» з 01.12.2016 до 31.08.2017 

о-мер 

стат-

ті 

По-

зи-

ція Види послуг та плати 

Обсяг 

нетарифі-

кованих 

секунд 

(ліміт) 

Розмір 

оплати 

(грн.) з 

ПДВ 

1 Для абонентів місцевої телефонної мережі міст та райцентрів   

1 Щомісячна плата  46,67 

Щомісячна плата включає:   

абонентну плату за користування основним телефонним 

апаратом, підключеним за спареною схемою до однієї 

абонентської лінії з погодинною оплатою місцевих 

розмов 

  

місцеві розмови 600  

розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом 

«892») 
500  

міжміські телефонні розмови у межах України за 

автоматичним зв’язком 
500  

2 Місцеві розмови понад встановлений ліміт, за хв.  0,05 

3 Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») 

понад встановлений ліміт, за хв. 
 0,05 

4 Міжміські телефонні розмови у межах України за 

автоматичним зв’язком понад встановлений ліміт, за хв. 
 0,43 

5 Розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку 

України за автоматичним зв’язком, за хв. 
 1,20 

2 Для абонентів місцевої телефонної мережі сіл та селищ міського 

типу, за винятком райцентрів 
  

1 Щомісячна плата  40,73 

Щомісячна плата включає:   

абонентну плату за користування основним телефонним 

апаратом, підключеним за спареною схемою до однієї 

абонентської лінії з погодинною оплатою місцевих 

розмов 

  

місцеві розмови 600  

розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом 

«892») 
500  

 міжміські телефонні розмови у межах України за 

автоматичним зв’язком 
500  

2 Місцеві розмови понад встановлений ліміт, за хв.  0,03 

3 Розмови з абонентами SIP-телефонії (номери з кодом «892») 

понад встановлений ліміт, за хв. 
 0,05 

4 Міжміські телефонні розмови у межах України за 

автоматичним зв’язком понад встановлений ліміт, за хв. 
 0,43 

5 Розмови з абонентами мереж рухомого (мобільного) зв’язку 

України за автоматичним зв’язком, за хв. 
 1,20 

 

 

Примітки. 



1. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. 

2. Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифним 

планом, надаються відповідно до технічної можливості та оплачуються за діючими тарифами 

товариства на додаткові послуги місцевого телефонного зв’язку, розмови з абонентами мереж 

рухомого (мобільного) зв’язку України, додаткові послуги міжміського телефонного зв’язку, 

міжнародного телефонного зв’язку і Граничними тарифами на загальнодоступні 

телекомунікаційні послуги. 

3. При встановленні або відключенні основного телефонного апарата, 

підключеного за спареною схемою до однієї абонентської лінії з погодинною оплатою 

місцевих розмов, або зміні тарифного плану на інший тарифний план щомісячна плата 

нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку 

за тарифним планом «Спільний Мінімальний» у поточному календарному місяці 

(розрахунковому періоді). 

4. При встановленні основного телефонного апарата, підключеного за спареною 

схемою до однієї абонентської лінії з погодинною оплатою місцевих розмов, або переході на 

отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за тарифним планом «Спільний 

Мінімальний» абоненту надається ліміт у повному обсязі нетарифікованих секунд, незалежно 

від кількості днів, що залишилися до кінця поточного календарного місяця (розрахункового 

періоду). 

5. Невикористаний протягом поточного календарного місяця ліміт на наступний 

календарний місяць не переноситься. 

6. Тарифний план «Спільний Мінімальний» можливо змінити на будь-який інший 

тарифний план за наявності технічної можливості. При цьому ліміт, невикористаний у 

тарифному плані «Спільний Мінімальний», на інші тарифні плани не переноситься. 

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

8. Для абонентів місцевої телефонної мережі – інвалідів першої, другої груп по 

зору відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» 

плата за надання довідкової послуги про номер телефону за повними даними, зазначена у 

статті 1 додатка 1 до наказу ПАТ «Укртелеком» від 23.07.2015 № 625 «Щодо затвердження 

тарифів на контент-послуги «Інформаційно-довідкові послуги 109 та 1509» (зі змінами), 

включається до щомісячної плати за тарифний план «Спільний Мінімальний» та окремо не 

тарифікується. 

9. Розмір абонентної плати за користування основним телефонним апаратом у 

тарифному плані «Спільний Мінімальний» відповідає діючим Граничним тарифам на 

загальнодоступні телекомунікаційні послуги, а саме: 31,45 грн. без ПДВ для абонентів 

місцевої телефонної мережі міст та райцентрів та 26,50 грн. без ПДВ для абонентів місцевої 

телефонної мережі сіл та селищ міського типу, за винятком райцентрів. 
 


