
Актуальні тарифи на послуги проводового радіомовлення з 01.11.2021 
 

Тарифи на послуги проводового радіомовлення 

для абонентів (фізичних осіб) ПАТ «Укртелеком» з 01.01.2021 до 31.10.2021 
 

Номер 

статті 
Послуги та плати 

Норма 

оплати 

Тариф, 

грн з 

ПДВ 
1.  Переоформлення договору на користування 

радіоточкою 

  

1.1.  Зміна прізвища абонента (за кожну радіоточку) одноразово 5,00 
1.2.  Переоформлення договору на іншого члена 

сім'ї абонента (за кожну радіоточку) 

одноразово 5,00 

2.  Абонентна плата за користування основною 

радіоточкою 
Примітка 

Тариф не застосовуються при наданні послуг 

користування радіоточкою будь-якого типу, що 

перебуває в індивідуальному користуванні інвалідів 

першої або другої груп по зору 

за місяць 60,00 

3.  Переустановлення радіоточки з однієї кімнати 

в іншу в межах однієї квартири* 

одноразово 60,00 

4.  Усунення пошкодження абонентського вводу в 

будинку з вини абонента* 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 60,00 

5.  Усунення пошкодження внутрішнього проводу 

з вини абонента* 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 50,00 

6.  Заміна радіорозетки* 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 50,00 

 

* З 01.04.2021 для абонентів (фізичних осіб) буде припинено надання послуг та 

застосування відповідних тарифів за статтями 3 – 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тарифи на послуги проводового радіомовлення 

https://ukrtelecom.ua/dodatkovi-poslugy/radio/
https://ukrtelecom.ua/dodatkovi-poslugy/radio/


для абонентів (фізичних осіб) ПАТ «Укртелеком»  

з 01.03.2020 до 31.12.2020 
 

Номер 

статті 
Послуги та плати 

Норма 

оплати 

Тариф, 

грн з 

ПДВ 
7.  Переустановлення радіоточки з однієї кімнати 

в іншу в межах однієї квартири 

одноразово 60,00 

8.  Переоформлення договору на користування 

радіоточкою 

одноразово  

8.1.  Зміна прізвища абонента (за кожну радіоточку) одноразово 1,20 
8.2.  Переоформлення договору на іншого члена 

сім'ї абонента (за кожну радіоточку) 

одноразово 1,20 

9.  Абонентна плата за користування основною 

радіоточкою 
Примітка 

Тариф не застосовуються при наданні послуг 

користування радіоточкою будь-якого типу, що 

перебуває в індивідуальному користуванні інвалідів 

першої або другої груп по зору 

за місяць 45,00 

10.  Усунення пошкодження абонентського вводу в 

будинку з вини абонента 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 60,00 

11.  Усунення пошкодження внутрішнього проводу 

з вини абонента 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 50,00 

12.  Заміна радіорозетки 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 50,00 

  



Тарифи  на послуги проводового радіомовлення 

для абонентів (фізичних осіб) ПАТ «Укртелеком» 

з 01.01.2020 до 29.02.2020 
 

Номер 

статті 
Послуги та плати 

Норма 

оплати 

Тариф, 

грн, з ПДВ 

1.  Установлення основної радіоточки* 
Примітка 

Оператор здійснює встановлення радіоточки за умови, що 

довжина абонентської лінії до основної радіоточки не 

перевищує 40 м. 

В іншому разі вартість робіт і матеріалів оплачується згідно 

з кошторисною документацією. 

одноразово 54,00 

2.  Установлення додаткової радіоточки* 
Примітка 

Вартість робіт і матеріалів оплачується згідно з 

кошторисною документацією 

одноразово 27,60 

3.  Переустановлення радіоточки з однієї кімнати в іншу в 

межах однієї квартири 

одноразово 35,22 

4.  Повторне включення радіоточки у мережу проводового 

радіомовлення* 

одноразово 16,56 

5.  Переоформлення договору на користування 

радіоточкою 

  

5.1. Зміна прізвища абонента (за кожну радіоточку) одноразово 1,20 

5.2. Переоформлення договору на іншого члена сім'ї 

абонента (за кожну радіоточку) 

одноразово 1,20 

6.  Усунення пошкодження абонентського вводу в 

будинку з вини абонента 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 53,70 

7.  Усунення пошкодження внутрішнього проводу з вини 

абонента 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 30,90 

8.  Абонентна плата за користування основною 

радіоточкою 
Примітка 

Тариф не застосовуються при наданні послуг користування 

радіоточкою будь-якого типу, що перебуває в 

індивідуальному користуванні інвалідів першої або другої 

груп по зору 

за місяць 35,00 

9.  Заміна радіорозетки 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 27,30 

 

* ПАТ «Укртелеком» з 01 січня 2020 року  припиняє нові підключення для споживачів 

(фізичних осіб) до послуг проводового радіомовлення: установлення основної (ст.1) і 

додаткової радіоточки (ст.2) та повторне включення радіоточки у мережу проводового 

радіомовлення (ст.4).  

Існуючі абоненти  послуг  продовжать користуватися  проводовим радіо  на діючих умовах. 

  



Тарифи  

на послуги проводового радіомовлення 

для абонентів (фізичних осіб) ПАТ «Укртелеком» 

з 01.03.2019 до 31.12.2019 
 

Номер 

статті 
Послуги та плати 

Норма 

оплати 

Тариф, 

грн, з 

ПДВ 

1.  Установлення основної радіоточки 
Примітка 

Оператор здійснює встановлення радіоточки за умови, 

що довжина абонентської лінії до основної радіоточки 

не перевищує 40 м. 

В іншому разі вартість робіт і матеріалів оплачується 

згідно з кошторисною документацією. 

одноразово 54,00 

2.  Установлення додаткової радіоточки 
Примітка 

Вартість робіт і матеріалів оплачується згідно з 

кошторисною документацією 

одноразово 27,60 

3.  Переустановлення радіоточки з однієї кімнати 

в іншу в межах однієї квартири 

одноразово 35,22 

4.  Повторне включення радіоточки у мережу 

проводового радіомовлення 

одноразово 16,56 

5.  Переоформлення договору на користування 

радіоточкою 

  

5.1.  Зміна прізвища абонента (за кожну радіоточку) одноразово 1,20 

5.2.  Переоформлення договору на іншого члена 

сім'ї абонента (за кожну радіоточку) 

одноразово 1,20 

6.  Усунення пошкодження абонентського вводу в 

будинку з вини абонента 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 53,70 

7.  Усунення пошкодження внутрішнього проводу 

з вини абонента 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 30,90 

8.  Абонентна плата за користування основною 

радіоточкою 
Примітка 

Тариф не застосовуються при наданні послуг 

користування радіоточкою будь-якого типу, що 

перебуває в індивідуальному користуванні інвалідів 

першої або другої груп по зору 

за місяць 35,00 



9. * Абонентна плата за користування основною 

радіоточкою відомчого радіотрансляційного 

вузла проводового радіомовлення 
Примітка 

Тариф не застосовуються при наданні послуг 

користування радіоточкою будь-якого типу, що 

перебуває в індивідуальному користуванні інвалідів 

першої або другої груп по зору 

за місяць 26,00 

10.  Заміна радіорозетки 
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з кошторисною 

документацією 

одноразово 27,30 

 

* З 01.06.2019 для абонентів (фізичних осіб) буде припинено надання послуги та 

застосування тарифів за статтею 9. 

  



Тарифи  

на послуги проводового радіомовлення 

для абонентів (фізичних осіб) ПАТ «Укртелеком» 

з 01.05.2018 до 28.02.2019 

 

Номер 

статті 
Назва послуги 

Норма 

оплати 

Тариф, 

грн., 

з ПДВ 

1.  Установлення основної радіоточки 
Примітка 

Оператор здійснює встановлення радіоточки за 

умови, що довжина абонентської лінії до основної 

радіоточки не перевищує 40 м. 

В іншому разі вартість робіт і матеріалів 

оплачується згідно з кошторисною документацією. 

одноразово 54,00 

2.  Установлення додаткової радіоточки 
Примітка 

Вартість робіт і матеріалів оплачується згідно з 

кошторисною документацією 

одноразово 27,60 

3.  Переустановлення радіоточки з однієї 

кімнати в іншу в межах однієї квартири 

одноразово 35,22 

4.  Повторне включення радіоточки у мережу 

проводового радіомовлення 

одноразово 16,56 

5.  Переоформлення договору на користування 

радіоточкою  

  

5.1.  Зміна прізвища абонента 

(за одну радіоточку) 

одноразово 1,20 

5.2.  Переоформлення договору на іншого члена 

сім'ї абонента 

одноразово 1,20 

6.  Усунення пошкодження абонентського 

вводу в будинку з вини абонента  
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з 

кошторисною документацією 

одноразово 53,70 

7.  Усунення пошкодження внутрішнього 

проводу з вини абонента  
Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з 

кошторисною документацією 

одноразово 30,90 

8.  Абонентна  плата за користування: 
Примітка 

Тариф не застосовуються при наданні послуг 

користування радіоточкою будь-якого типу, що 

перебуває в індивідуальному користуванні 

інвалідів першої, другої груп по зору 

  

8.1.  основною радіоточкою за місяць 26,00 

8.2.  основною радіоточкою відомчого 

радіотрансляційного вузла проводового 

радіомовлення 

за місяць 26,00 

9.  Заміна радіорозетки одноразово 27,30 



Примітка 

Вартість матеріалів оплачується згідно з 

кошторисною документацією 

10. ** Ремонт приймача ефірного радіомовлення  договірна 

ціна 

11. ** Технічне обслуговування (за місяць) 

приймачів ефірного радіомовлення  

 9,90 

12. ** Забезпечення синхронного перекладу, 

звукопідсилення (озвучення в приміщенні 

та на відкритому просторі) за заявою 

споживача 

 договірна 

ціна 

 

*Після закінчення мінімального строку ПАТ «Укртелеком» має право змінити тарифи в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України/ 

** З 01.08.2018 для абонентів (фізичних осіб) буде припинено надання послуг та застосування 

тарифів за статтями 10, 11, 12. 

 


