
 
Пакетні пропозиції на послуги телефонного зв'язку для клієнтів ПрАТ «ДАТАГРУП» юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців (послуга «SIP Trunk від Датагруп») 

 

Послуги 
SIP-TRUNK, назва пакету 

Стартовий Базовий Стандартний Корпоративний 

Кількість пакетних телефонних номерів 1 до 3-х до 5-ти до 10-ти 

Кількість пакетних ліній 5 10 20 40 

Вартість підключення, грн з ПДВ 150,00 300,00 600,00 1,20 

Вартість пакету, грн в місяць, з ПДВ* 150,00 300,00 600,00 1200,00 

Вартість хвилини дзвінка в межах вартості пакету 
Вартість 1 хвилини для міських дзвінків, 
грн з ПДВ 0,054 0,054 0,054 0,054 

вартість 1 хвилини для міжміських 
дзвінків, грн з ПДВ 0,45 0,43 0,40 0,36 

вартість 1 хвилини дзвінка на мобільні 
мережі, грн з ПДВ 0,90 0,78 0,72 0,60 

Вартість хвилини дзвінка понад плату за пакет 

вартість 1 хвилини для міських дзвінків, 
грн з ПДВ 0,054 0,054 0,054 0,054 

вартість 1 хвилини для міжміських 
дзвінків, грн з ПДВ 0,60 0,60 0,60 0,55 

вартість 1 хвилини на мобільні мережі, грн 
з ПДВ 1,20 1,20 1,20 0.75 

вартість 1 хвилини на міжнародні дзвінки, 
грн з ПДВ 

Згідно стандартних тарифів**  та/або тарифів «ДатаСвіт» 
(за умови укладання Додаткової угоди на послугу «ДатаСвіт» ) 

Вартість додаткових пакетних ліній та номерів 

вартість 1 пакетної безномерної лінії, 
грн/міс  з ПДВ 20 15 10 10 

вартість 1 пакетного телефонного номера, 
грн/міс  з ПДВ 60 60 50 30 

 
* - вартість пакету є щомісячним обов’язковим платежем, що може бути витрачений Абонентом на послуги телефонного зв’язку (міський, 

міжміський, мобільний) протягом місяця. У випадку отримання вказаних послуг на меншу суму, оплаті підлягає повна вартість пакету. 
Плата за послуги зв’язку з іноземними державами не входить у вартість пакету та нараховується і стягується окремо. 

** - застосовуються стандартні тарифи на послуги зв’язку з іноземними державами. 
 
Умови застосування послуги «SIP Trunk від Датагруп»:  
1. Послуга "SIP Trunk від Датагруп" може бути надана новим та існуючим клієнтам корпоративного сегменту  та  сегменту СМБ  з  послуги 

телефонії ПрАТ «ДАТАГРУП»  шляхом укладання Додаткової угоди до Договору «Про надання телекомунікаційних послуг» за наявності 
клієнтського обладнання. 

2. Тарифікація переговорів – посекундна. 
3. В вартість підключення входить підключення визначеної пакетом кількості пакетних ліній і пакетних телефонних номерів, а саме кількість 

пакетних номерів відповідно пакету: 
• Стартовий – 1 номер телефону 
• Базовий – від 1 до 3-х номерів включно 
• Стандартний – від 1 до 5-х номерів включно 
• Корпоративний – від 1 до 10-х номерів включно 

4. Вартість  за пакет (щомісячний обов’язковий платіж) використовується абонентом на дзвінки за тарифами пакету. В разі не використання 
щомісячного обов’язкового платежу протягом розрахункового періоду залишок суми  на наступній місяць не переноситься. 

5. Плата за кожну хвилину розмови понад вартість пакету тарифікується за тарифами «вартості хвилини дзвінка понад плату за пакет». У 
випадку використання неповної хвилини тарифікація проводиться відповідно до  використаних секунд розмови.  

6. Вартість міжнародних дзвінків не входить у вартість пакету та тарифікується окремо. 
7. Підключення додаткової кількості пакетних безномерних ліній та/або пакетних телефонних номерів  відбувається за заявою 

абонента  шляхом укладання відповідної Додаткової угоди з зазначенням додаткової кількості пакетних безномерних ліній та/або 
пакетних телефонних номерів. Абонентська плата за додаткові пакетні безномерні лінії та/або пакетні телефонні номери  нараховується 
відповідно до тарифів на додаткові пакетні безномерні лінії та/або телефонні номери з відміткою «додатково» у пакеті і не витрачається 
на телефонні дзвінки. 

8. Послуга зміни тарифного пакета з меншою вартістю на тарифний пакет з більшою вартістю за заявою абонента не тарифікується. 
9. Вартість послуги зміна тарифного пакета з більшою вартістю на тарифний пакет з меншою вартістю за заявою абонента - 120,00 грн. з 

урахуванням ПДВ. 
10. Зміна тарифного пакету можлива не частіше ніж один раз на календарний місяць. 
11. Додаткова послуга “ДатаМоб” с послугою "SIP Trunk від Датагруп" не надається. 
12. Інші види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифними пакетами, надаються відповідно до технічної можливості 

та оплачуються за діючими тарифами оператора. 
 


