
Тарифи для небюджетних організацій 

Назва тарифного 

плану  

Облік 

місцевих 

дзвінків 

Розташування 

організації 

Абонентна 

плата в місяць 

з ПДВ 

Ліміт 

нетарифікован

их секунд на 

місцеві розмови 

Міські 

телефонні 

розмови понад 

встановлений 

ліміт, за 

хвилину з ПДВ 

Міжміські 

телефонні 

розмови у 

межах 

України , за 

хвилину з 

ПДВ 

Розмови з 

абонентами 

мереж 

мобільного 

зв’язку 

України, за 

хвилину з ПДВ 

Основний 1
2 

без 

почасового 

обліку 

місцевих 

дзвінків 

міста та 

райцентри 
67,15 

необмежено 

- 

0,43 1,2 

села та селища 

міського типу 
58,22 - 

Спарений 1
3 

міста та 

райцентри 
53,72 - 

села та селища 

міського типу 
46,57 - 

Паралельний 1
4 

міста та 

райцентри 
40,30 - 

села та селища 

міського типу 
34,92 - 

Основний 2
2 

з почасовим 

обліком 

місцевих 

дзвінків 

міста та 

райцентри 
60,74 

 

10 000 секунд 

0,054 

села та селища 

міського типу 
50,98 0,031 

Спарений 2
3 

міста та 

райцентри 
48,59 0,054 

села та селища 

міського типу 
37,96 0,031 



Тарифи для бюджетних організацій
1 

Назва 

тарифного 

плану  

Облік 

місцевих 

дзвінків 

Розташування 

організації 

Абонентна 

плата в місяць 

з ПДВ 

Ліміт 

нетарифікованих 

секунд на місцеві 

розмови 

Міські 

телефонні 

розмови понад 

встановлений 

ліміт, за 

хвилину 

Міжміські 

телефонні 

розмови у 

межах України,  

за хвилину 

Розмови з 

абонентами мереж 

мобільного 

зв’язку України, 

за хвилину 

Основний 3
2 

без почасового 

обліку 

місцевих 

дзвінків 

міста та 

райцентри 61,81 

необмежено 

- 

0,43 1,2 

села та селища 

міського типу 53,64 - 

Спарений 3
3 

міста та 

райцентри 49,45 - 

села та селища 

міського типу 42,91 - 

Паралельний 2
4 

міста та 

райцентри 

 

37,09 
- 

села та селища 

міського типу 32,18 - 

Основний 4
2 

з почасовим 

обліком 

місцевих 

дзвінків 

міста та 

райцентри 55,56 

10 000 секунд 

0,054 

села та селища 

міського типу 47,11 0,031 

Спарений 4
3 

міста та 

райцентри 44,45 0,054 

села та селища 

міського типу 37,69 0,031 

          

 

 



Розмір абонентної плати у тарифних планах відповідає діючим Граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. 

 

Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. 

 
1
 Тарифні плани, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовується на підставі довідки фінансових органів про повне 

фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цим тарифним планом користуються видавництва відповідно до 

Закону України «Про видавничу справу» та Українське національне інформаційне агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується 

виконання державного замовлення. 

 Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, заснованих 

об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і журналістськими колективами, 

підприємства зв’язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв’язку за тарифними планами установленими для бюджетних 

організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення 

відповідної діяльності. 

 
2
 Тарифний план на послуги фіксованого телефонного зв’язку для абонентів місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються 

основним телефонним апаратом, підключеним до окремої абонентської лінії. 

 
3
 Тарифний план на послуги фіксованого телефонного зв’язку для абонентів місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються 

основним телефонним апаратом, підключеним за спареною схемою. 

 
4
 Тарифний план на послуги фіксованого телефонного зв’язку для абонентів місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком», які користуються 

паралельними телефонними апаратами, встановленими у різних абонентів. 
 
 


