
Найменування послуги Вартість послуги 

Послуги Інтернет  3, 4, 5, 6 

Абонентна плата за користування 

послугою, в залежності від 
швидкості доступу до мережі 
Інтернет 

до 100 Мбiт/с (мінімальна 
швидкість 10 Мбiт/с)  

Фізичні особи 1 180,00 грн. 

Юридичні особи 250,00 грн. 

10 Мбiт/с (мінімальна швидкість 10 Мбiт/с) 2 250,00 грн. 

25 Мбiт/с (мінімальна швидкість 25 Мбiт/с) 2 425,00 грн. 

50 Мбiт/с (мінімальна швидкість 50 Мбiт/с) 2 1100,00 грн. 

100 Мбiт/с (мінімальна швидкість 100 Мбiт/с) 2 2500,00 грн. 

250 Мбiт/с (мінімальна швидкість 250 Мбiт/с) 2 4250,00 грн. 

500 Мбiт/с (мінімальна швидкість 500 Мбiт/с) 2 11000,00 грн. 

Абонентна плата за користування глобальною статичною IP-адресою 70 грн. 

Інтернет трафік в рахунок абонентної плати весь 

Послуги телефонії 7 

Абонентна плата за користування 
телефонним номером 

Фізичні особи 1 71,65 грн. 

Юридичні особи, в тому числі бюджетні організації 78,66 грн. 

Безкоштовні секунди місцевого зв'язку, що входять в абонплату 10 000 секунд 

Місцевий зв'язок, за 1 секунду 0,0009 грн. 

Міжміський зв'язок в межах області та України, за 1 хвилину 

Діючі тарифи Компанії 

Міжнародний зв'язок, за 1 хвилину 

Дзвінки на мережі операторів мобільного зв'язку для абонентів аналогового телефонного 
зв'язку, за 1 хвилину з'єднання 

Дзвінки на мережі операторів мобільного зв'язку для абонентів УТСК, в залежності від 
швидкості доступу, за 1 хвилину з'єднання 

Знижки на телекомунікаційні послуги 8 

Розмір знижки на абонентну плату за телефонний номер, в 
залежності від кількості підключених телефонних номерів (на 1 
договір) 

до 50 40% 

від 51 до 100 50% 

понад 101 60% 

Додаткові послуги 

Щомісячна доставка кореспонденції (рахунок, розшифровки переговорів) 35,00 грн. 

Щомісячне надання інформації про надані послуги по електронній пошті 9 10,00 грн. 

Письмове повідомлення про порушення зобов'язань по cплаті наданих послуг 20,00 грн. 

 

1 У нежитлових приміщеннях застосовується тариф як для юридичних осіб. 

2 В абонентну плату за доступ до мережі Інтернет входить плата за логічне IP з'єднання c гарантованою 
пропускною здатністю між точками доступу в межах міста. 
Швидкість логічного IP з'єднання відповідає мінімальній швидкості точки доступу, що входить у з'єднання. 
Точка доступу може брати участь в декількох логічних IP з'єднаннях. 
Логічне IP з'єднання в кожній точці доступу, що входить в з'єднання, надається на порт Інтернет, в окремому 
VLAN, з маршрутизацією через обладнання абонента. 
Для підключення даної послуги абоненту необхідно придбати додаткове обладнання (керований комутатор з 

підтримкою 802.1Q VLAN). 

3 Надається глобальна динамічна IP-адреса або, за додаткову плату, глобальна статична IP-адреса. 
При переході з пакету з гарантованою швидкістю доступу до мережі Інтернет на пакет з негарантованою 
швидкістю доступу і навпаки, глобальна статична IP-адреса змінюється. 

4 Вимірювання швидкостей передачі і прийому даних для послуг доступу до мережі Інтернет здійснюється 
відповідно до національного стандарту України ДСТУ ETSI EG 202 057-4: 2015 (ETSI EG 202 057-4: 2008, 
IDT). 
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5 З абонентів УТМК, які замовили до 31.01.15 р. послугу доступу до мережі Інтернет при швидкості до 50 Мбіт/с 
(мінімальна швидкість прийому-передачі даних 2,5 Мбіт/с), стягується абонентна плата в розмірі 180,00 грн. 
Послуга надається пакетно при використанні не менше 1 (одного) телефонного номеру. При відмові абонента 
від всіх телефонних номерів, що входять в тарифний пакет, абонент має можливість змінити пакет послуг або 

розірвати договір. 
З абонентів УТМК, які замовили до 28.02.15 р. послугу доступу до мережі Інтернет при швидкості 5 Мбіт/с 
(мінімальна швидкість прийому-передачі даних 5 Мбіт/с), стягується абонентна плата в розмірі 180,00 грн. 
Повернення на вищевказані тарифні пакети неможливе в разі, якщо абонент зробив заміну на інший діючий 
тарифний пакет. 

6 Для абонентів з базовою конфігурацією - Телефонія, які замовили до 15.03.18 р. послугу доступу до мережі 
Інтернет при швидкості до 25 Мбіт/с (мінімальна швидкість прийому-передачі даних       2 Мбіт/с), розмір 
абонентної плати за цю послугу становить 100 грн. У разі якщо абонент зробив заміну цього тарифного 
пакету на інший діючий тарифний пакет, змінюється і базова конфігурація, повернення на даний тарифний 
пакет неможливе. 

7 Тарифікація телефонних переговорів посекундна, за винятком попереднього замовлення. 

8 Знижки надаються абонентам, які користуються телекомунікаційними послугами через УТМК (базова 
конфігурація  - Інтернет), ISDN PRI, ISDN BRI. 

9 При замовленні послуги доставки кореспонденції, плата за послугу надання інформації електронною поштою 
не стягується. 

 
Повний перелік діючих в Компанії тарифів наведено в Прейскуранті на телекомунікаційні послуги. 
 
Всі тарифи вказані з урахуванням ПДВ. 
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