Тарифи на основні послуги зв'язку Товариство з обмеженою відповідальністю "Марк ОК ЛТД"
1. Виділення та перевстановлення телефонних номерів
Вид послуги

Вартість (з урахуванням ПДВ), грн
м.Харків

Надання телефонного номера для юридичних осіб за один телефонний номер

120,00

Надання телефонного номера для населення

84.00

Послуга підбору номера

400.00

Перевстановлення телефонного номера в межах одного приміщення

90.00

Перевстановлення телефонного номера в межах одного будинку для юридичної особи *

90.00

Перевстановлення телефонного номера в межах одного будинку для населення *

72.00

Перевстановлення телефонного номера в інший будинок для юридичної особи *

120.00

Перевстановлення телефонного номера в інший будинок для населення *

84.00

Відновлення кімнатної проводки на прохання абонента

40.00

Зміна телефонного номера на прохання абонента**

80.00

Включення телефону після його відключення через несплату заборгованості, а також тимчасове вимкнення на прохання абонента (за умови внесення абонплати за весь період відключення)

1.20

Примітка: *за наявності техничної можливості **за наявності вільних індексів
Вид послуги

Вартість (з урахуванням ПДВ), грн

Переоформлення договору на надання послуг зв'язку при зміні імені абонента або найменування
підприємства (організації)

36.00*

Переоформлення договору на надання послуг зв'язку при оренді телефонізованого приміщення

36.00

Повна переадресація за один телефонний номер

1.60

Примітка:* для підприємств, установ, організацій недержавної форми власності ( переоформлення проводиться за письмовою заявкою абонента)
2. Місцевий телефонний зв'язок
Вартість (з урахуванням ПДВ), грн
Вид абонентської плати
З погодинною оплатою міських телефонных розмов

Без погодинної оплати міських телефонных розмов

- за один телефонний номер для підприємств,
установ, організацій недержавної форми власності

58,80

64,80

- за один телефонний номер для бюджетных організацій

39,60

45,60

- за один телефонний номер для населення

39,60

45,60

За кожну секунду розмов понад ліміт

0.00090

В рахунок абонентської плати надається 36 000 нетарифікованих секунд загальної тривалості місцевих розмов для всіх категорій користувачів при погодинній оплаті місцевих переговорів
3. Міжміський автоматиний телефонний зв'язок з посекундною тарифікацією

в межах Харківської області, грн/ хв з ПДВ:

0,4824

в межах України, грн./хв з ПДВ

0,5976

4. Доступ абонентів до мереж операторів мобільного зв'язку
Доступ абонентів до мереж операторів мобільного зв'язку , грн/хв з ПДВ

1,2024

5.Надання детальної розшифровки про надані послуги міжміського, міжнародного зв'язку та послуги доступу до операторів мобільного зв'язку
- в электронному вигляді (е-mail, магнітний носій)

5,00

- у друкованому вигляді (формат А4)

10,00

6.Міжнародний автоматичний телефонний зв'язок з посекундною тарифікацією
Даний вид послуг не відноситься до загальнодоступних видів телекомунікаційних послуг та надається Оператором на підставі окремої заявки .
7. Тарифи на надання цифровых каналів зв'язку (технології підключення ISDN PRI и SIP trunk, H.323 trunk)
Найменування послуги

Норма оплати

Вартість послуги
(Грн. з ПДВ)

Сума що входить в оплату
послуг зв'язку *
(Грн. з ПДВ)

Вартість підключення 1 цифрового каналу 64 Кбіт/с до ТфОП та видача 3-х
телефоних індексів на 1 канал

Одноразова

99,00

-

Одноразова

33,00

Виділення 1-го телефонного індексу понад 3-х індексів на 1 канал

Абонентська плата за 1 канал

64 Кбіт/с

64 Кбіт/с

Плата за використання 1-го телефонного індексу понад 3-х на один канал 64
Кбіт/с

-

Щомісячна

Щомісячна

99,00

99,00

33,00

33,00

* - Мінімальний пакет послуг, включає в себе плату за послуги місцевого, міжміського, міжнародноо зв'язку, плату за доступ до мереж операторів
стільникового мобільного зв'язку.

Інші можливі послуги тарифікуються відповідно до Рішення НКРЗІ України от 02.09.2015 г. № 455 про затвердження Граничних тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги

