
У ч  КИЇВСТАР
Додаток до пам’ятки

1. Оберіть варіант підключення:
Існуючий номер ___
Новий номер ___

2. Оберіть тариф для підключення: 
Бізнес 10 
Бізнес 20

Тарифний план Бізнес 10 Бізнес 20

Щомісячна абонентна плата (грн) 10 20

Щомісячний нетарифікований обсяг послуг, що надається в рахунок абонентської плати:

Кількість текстових повідомлень (5М5) для передавання на телефонні номери абонентів 
мереж українських операторів рухомого (мобільного) зв’язку, повідомлень

500 500

Кількість мегабайт для користування послугами Доступ до мережі Інтернет, місяць 0 1000

Кількість хвилин, що можуть використовуватися для здійснення дзвінків (передавання 
інформації голосом) на телефонні номери абонентів мережі рухомого (мобільного) 
зв'язку «Київстар», хвилин

100 100

Тарифи на телекомунікаційні послуги (за хвилину):

Вихідні та переадресовані дзвінки (передавання інформації голосом) на телефонні 
номери абонентів у межах абонентської групи, що утворена з абонентів Клієнта

Не справляється

Вихідні та переадресовані дзвінки (передавання інформації голосом) на телефонні 
номери абонентів мереж рухомого (мобільного) зв'язку “Київстар" після використання 
нетарифікованого обсягу хвилин, що надається в рахунок абонентної плати

ОДО ОДО

Вихідні та переадресовані дзвінки (передавання інформації голосом) на телефонні 
номери інших українських операторів рухомого (мобільного) та фіксованого зв’язку 
України після використання нетарифікованого обсягу, що надається в рахунок абонентної 
плати, за хвилину

0,65 0,65

Вихідне текстове повідомлення на телефонні номери абонентів мереж українських 
операторів рухомого (мобільного) зв'язку після використання нетарифікованого обсягу, 
що надається в рахунок абонентної плати, за повідомлення

0,20 0,20

Доступ до мережі Інтернет після використання нетарифікованого обсягу, що надається в 
рахунок абонентної плати, 5 пакетів по 50 МБ на добу

5грн/пакет 5грн/пакет

Усі тарифи наведені в грн., з урахуванням ПДВ (20%) та з урахуванням збору до Пенсійного фонду (7,5%). 
Тарифікація всіх вихідних дзвінків (передавання інформації голосом), передавання даних і факсимільних повідомлень здійснюється з 
01-шої секунди кожної хвилини розмови у розмірі заявленої вартості хвилини розмови, секунди з 02-ї по 60-ту не тарифікуються. 
Доступ до мережі Інтернет, після використання всіх пакетів (швидкість до кінця доби -  32 Кбіт/с)

З повагою, 
Київстар Бізнес



/ ч  КИІВСТАР
Пам'ятка абоненту УТОГ

Інформуємо Вас, що з грудня 2017 р. існуючий тарифний план «Говорун» 
припиняє свою дію, а всім абонентам, які користуються ним, ми пропонуємо 
безкоштовно перейти на нові, актуальні тарифи з оптимальним обсягом послуг. Для 
Вас розроблений індивідуальний тарифний план (ІТП) з наборами - «Бізнес 10» і 
«Бізнес 20». Нові ІТП зможуть повністю задовільнити Ваші потреби не тільки у 
8М 8, але й у високошвидкісному ЗО інтернеті з найкращим покриттям в найбільшій 
телекомунікаційній мережі України.

Д л я  п ідклю че ння ІТП  завітайте в один з  на ступни х м агазинів:

Місто Адреса Дні прийому Години прийому

При собі необхідно мати оригінали наступних документів:
• Паспорт
• ІПН
• Довідка про місце прописки (для паспорта у вигляді Ш картки)
• Посвідчення Українського товариства глухих та / або довідка видана мед. 

установою про наявність проблем зі слухом.
•8ІМ -карта (у випадку підключення існуючого номеру на ІТП)
• Дана пам’ятка та заповнений додаток до неї.

ВАЖ ЛИВО:
• Телефонну книгу, якщо вона збережена на §ІМ -картці, необхідно заздалегідь  

скопію вати, в зв'язку з гим, що стара 8ІМ -картка буде вилучена, а Вам буде видана нова 8ІМ  
з тим ж е номером.

• Рекомендований баланс на рахунку в момент проведення процедури міграції -  0 гри, 
оскільки залиш ок коштів не переноситься на новий особовий рахунок, а зараховується на 
боиусний рахунок і не може бути використаний для оплати абонентської плати.

• Підключення наборів для ІТП проводиться протягом 1 робочої години. По факту 
підключення Вам надійде 8М 8-повідомлення.

У зв'язку з прогнозованою великою кількістю звернень абонентів УТОГ, 
просимо вас поставитися з розумінням до можливого очікування в черзі, не 
перешкоджати роботі менеджера/магазину і в обов'язковому порядку виконати 
всі пункти даної пам'ятки.

З повагою, 
Київстар Бізнес


