
        ЗАТВЕРДЖУЮ 

        Головний економіст  

 

        _____________О.Т. Юхимець 

 

ТАРИФИ НА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ, 

 що надає ДП «СхідГЗК» сторонним організаціям та населенню   з  01.12.2016 року 
(підлягають державному регулюванню шляхом встановлення граничних або фіксованих тарифів) 

   

для підприємств, 

установ, організацій 

грн. без ПДВ 

для фізичних 

осіб 

підприємців 

грн. без ПДВ 

для 

населення 

грн. 

без ПДВ бюджетн. інших 

1  2  3  4  5  6 7  

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування   (встановлення телефону) 

1 
1 

Основного телефонного апарата, підключеного 

до окремої лінії 
10000 10000 10000 7000 

2 Паралельного телефонного апарата  10000 10000 10000 7000 

3 
Основного телефонного апарата терміном дії не 

більше трьох місяців  
5330 5330 5330 2330 

4 

Переключення телефону абонентів місцевих 

телефонних мереж з ініціативи оператора 

телекомунікацій 

безоплатно 

Перевстановлення основного або паралельного телефонного апарата 
 
2 1 в одному будинку  75-00 75-00 75-00 60-00 

2 в інший будинок  100-00 100-00 100-00 70-00 

Переоформлення договору на користування телефоном 

3 
1 

На члена сім’ї та/або на співвласника  квартири за письмовою заявою абонента 

або в разі настання смерті абонента  
30-00 

2 
На члена сім’ї або співвласника квартири, якщо телефон було встановлено на 

пільгових умовах і абонент помер  
30-00 

3 

При передачі у найм (оренду) телефонізованих квартир (за поновлення 

попереднього договору після закінчення терміну оренди плата з орендодавця не 

справляється)  

30-00 

4 

На правонаступника реорганізованої юридичної 

особи, що залишився у телефонізованому 

приміщенні, за кожний основний тел..апарат  

30-00 3000 30-00 – 

Абонентна плата за користування телефонним  апаратом (за місяць)  

4 1 
За основний телефонний апарат, підключений до 

окремої лінії 
42-99 55-97 55-97 40-93 

2 За паралельний телефонний апарат 25-79 33-58 33-58 24-56 

Покілометрова плата (у розрахунку на рік) 

5 За кожний кілометр фактичної довжини абонентської 

лінії від абонента до межі населеного пункту, якщо 

телефон установлений за межею населеного пункту і 

підключений до АТС цього населеного пункту, 

незалежно від способу підключення телефону  

32-30 32-30 32-30 8-38 

Надання в користування місцевих каналів електрозв'язку  

6 

1 

Плата за організацію, включення та перенесення  

каналу  безпосереднього зв'язку (одноразово)  

однієї пари проводів або одного аналогового 

каналу в цифрових ситемах передавання даних 

для  організації безпосереднього зв'язку між 

двома кінцевими  пунктами   

666,67 666,67 666,67 – 

2 

Плата за користування однією парою проводів 

для організації безпосереднього зв'язку між 

двома кінцевими   пунктами та бронювання їх у 

зоні дії однієї АТС (за місяць) 

8-00 30-00 30-00 5-83 



 

 

      

 

 

  

 

Начальник ІОЦ         М.В. Соколов 

Кабельна каналізація електрозв’язку 

7 

 

Розробка та видача технічних умов (1 люд/год) 

 
9161* 

 * прим. Тариф зазначений без урахування витрат, пов’язаних із використанням транспортних 

засобів для виконання робіт із виїздом на місце, які відшкодовуються замовником додатково 

8 Погодження робочого проекту (1 люд/год) 9161 

9 Технічний нагляд постачальником кабельної каналізації 

електрозв’язку  (1 люд/год) 
8513 

Тарифи на послугу з бронювання місця в каналі кабельної каналізації 

10     Бронювання місця в каналі кабельної каналізації ДП «СхідГЗК» для прокладання  кабелю із 

зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: 

 1 до 12 мм (включно)  3390 

2 понад 12 до 20 мм (включно)  9416 

3 понад 20 до 25 мм (включно) 14712 

4 понад 25 до 30 мм (включно) 21185 

5 понад 30 до 40 мм (включно) 37663 

6 понад 40 мм 54286 

Тарифи на послугу доступу до місця в каналі кабельної каналізації 

11       Надання доступу до місця в каналі кабельної каналізації ДП «СхідГЗК»  для прокладання  

(експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, одноразово, за 1 км кабелю: 

 1 до 12 мм (включно)  228002 

2 понад 12 до 20 мм (включно)  6333-38 

3 понад 20 до 25 мм (включно 989591 

4 понад 25 до 30 мм (включно) 1425012 

5 понад 30 до 40 мм (включно) 25333-54 

6 понад 40 мм 39583-65 

Тарифи на послугу використання місця в каналі кабельної каналізації 

12 

 

Використання місця в каналі кабельної каналізації ДП «СхідГЗК» для прокладання  

(експлуатації) кабелю із зовнішнім діаметром, за місяць, за 1 км кабелю: 

1 до 12 мм (включно)  3390 

2 понад 12 до 20 мм (включно)  9416 

3 понад 20 до 25 мм (включно 14712 

4 понад 25 до 30 мм (включно) 21185 

5 понад 30 до 40 мм (включно) 37663 

6 понад 40 мм 54286 


