
        ЗАТВЕРДЖУЮ 
        Головний економіст ДП «СхідГЗК»  

        _____________  О.Т. Юхимець 

        

ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ, 

що надає ДП «СхідГЗК» стороннім організаціям та населенню 

з  01.10.2016 року 

№ 

ст. 

Пози 

ція 
Види послуг 

Розмір оплати (грн.) з ПДВ 

Для 

підприємств 
Для 

населення 

1 

1 
Виклик електромонтера для виявлення пошкоджень у 

телефонному апараті та в проводці,  за заявою абонента. 
21-90 21-90 

2 

Виклик фахівця на призначений абонентом час для виконання 

ремонтних робіт і виявлення пошкоджень у проводці та 

телефонному апараті, за заявою абонента. 

30-40 30-40 

2 

Встановлення безобривної розетки 

1 однієї основної 12-00 12-00 

2 кожної додаткової 21-90 21-90 

3 Заміна (підключення) телефонного апарата 9-15 9-15 

4 Заміна стандартного лінійного шнура на подовжений 7-10 7-10 

5 Відновлення   проводки за заявою абонента 52-00 52-00 

6 Ремонт проводки в квартирі абонента (без її заміни) 9-95 9-95 

7 Ремонт телефонних апаратів у абонента не на електроній схемі:заміна або 

регулювання однієї з нижчеперелічених деталей: дзвінка телефонного 

апарата, пружин важільного перемикача, натискача номеронабирача, 

заглушки номеронабирача, пальцьового диска номеронабирача, втулки 

ущільнення лінійного (розеткового) мікротелефонного шнура, 

наконечників (лапок) лінійного шнура, мікротелефонної трубки, 

мікротелефонного капсуля, телефонного капсуля, лінійного шнура 

стандартного та подовженого, мікротелефонного шнура, корпусу 

телефонного апарата, слухової раковини, амбушури в мікротелефонній 

трубці, штепсельної безобривної розетки, штепсельної безобривної 

вилки, кришки розетки, додаткового дзвінка, кнопок важільного 

перемикача 

5-30 5-30 

8 Ремонт телефонних апаратів, з моменту випуску яких минуло 

більше п’яти років 
21-55 21-55 

9 Ремонт телефонних апаратів на електронній схемі 21-55 21-55 

10 Доставка тел. ап. на прохання абонента в майстерню або з майстерні 6-85 6-85 

11 Передача файла розшифровки міжміських розмов  в паперовому, 

електронному  вигляді  або засобами електронної пошти (за кожний 

масив даних за один розрахунковий період незалежно від обсягу) 

3-31 3-31 

12 Технічне обслуговування (за місяць): 

телефонних станцій відомчих телефонних мереж та АТС інших 

операторів зв'язку  (за один станційний номер),  лінійних та станційних 

засобів оперативного телефонного зв'язку (концентраторів, пультів, міні-

АТС, апаратури ущільнення абонентських ліній ), які знаходяться на 

балансі абонента 

46-86 — 

13 Організація прямого зв’язку між двома кінцевими пунктами терміном не 

більше трьох місяців ( за кожну пару проводів) 160-00 — 



 

 

Примітки:  

1. Послуга «Виклик електромонтера» включає виявлення пошкоджень у кімнатній проводці 

та телефонному апараті абонента. 

2. Тарифи розраховано без вартості матеріалів. 

3. Додаткові телекомунікаційні послуги п. 1-10 надаються з обов’язковою оплатою послуги 

«Виклик електромонтера». 

 

 
 

Начальник служби зв’язку      С.А. Колесник 

14 Перенесення прямого зв‘язку (за кожну пару проводів): 

1 в одному будинку 80-00 — 

2 до іншого будинку 120-00 — 

15 Кросувальні роботи для з’єднання однієї пари проводів за заявою 

сторонньої організації (за одне кросування) 

 

40-00 — 

16 Заміна номера телефону за заявою абонента 80-00 40-00 

17 
Заміна категорії послуг вхідного та вихідного зв’язку за заявою абонента 12-00 12-00 

18 

1 

Включення телефону після виключення його за невнесення плати 

та тимчасове виключення телефону на прохання абонента за умов 

внесення абонентної плати за весь період виключення (незалежно 

від способу підключення телефону) 

9-00 9-00 

2 

Включення телефону після тимчасового припинення надання  

послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку (користування 

телефоном, незалежно від способу його підключення) за заявою 

споживача, за один телефон (одноразово) 

9-00 9-00 

19 Тимчасове припинення надання послуг  фіксованого місцевого телефонного зв’язку 

(користування телефоном, незалежно від способу його підключення) за заявою 

споживача, за місяць, за один телефон1,2 

11-00 

1Тимчасове припинення надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку (користування 

телефоном) за заявою споживача здійснюється на строк, зазначений у заяві, але не більш як один рік. 

При цьому такий строк може змінюватися за окремою заявою споживача. 
2При тимчасовому припиненні надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку 

(користування телефоном) за заявою споживача абонентська лінія зв’язку, яка з’єднує кінцеве 

обладнання споживача (телефонний апарат) з комутаційною системою, тимчасово відключається.  

20 Послуга користування прямим телефоном , включеним в телефонну станцію 

1 для віддалених абонентів у зоні дії АТС Квант  (переговори з шахтами) 0-75 

2 послуга попереднього замовлення  по 05  за участю  телефоніста 1-50 


