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ДОДАТОК № ____ 
ДО ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ  

 №_______________  від «___»__________ 20___ р. 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ПОСЛУГИ №_____ 
(послуга віртуальна АТС) 

м. __________________  «____»_____________20____р. 

РОЗДІЛ І «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ» 
1. Інформація про Абонента та Оператора
1.1.  Абонент 
1.1.1. Найменування  
1.1.2. Юридична адреса  
1.1.3. контактна особа 
1.1.4. номер телефону / e-mail 
1.1.5. Адреса доставки рахунків (квитанцій) 
1.2. Оператор 
1.2.1. Найменування ПрАТ «ДАТАГРУП» 
1.2.2. Юридична адреса 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 31-33 
1.2.3. Контактні дані представників технічної 

підтримки Оператора 
номер телефону: (044) 585-21-12 
електронна адреса (e-mail): tel@datagroup.ua 

2. Інформація про Послуги 
2.1. Опис (обсяг) Послуг  Віртуальна АТС, опис послуг відповідно до тарифних пакетів наведених в 

Розділі ІІ даного Додатку 
2.2.  Послуги починають надаватись З моменту підписання Акту приймання-передачі виконаних Робіт // з 

____._____.20__р. 
2.3. Номер(и) телефону(ів) 

2.4. Додаткові умови 

3. Технічні характеристики Послуг 
3.1.  Тип Послуг Послуги телефонного зв’язку 
3.2.  Адреса місця отримання Послуг (адреса включення) 
3.3. Точка демаркації (розмежування відповідальності 

Абонента та Оператора) 
Стик Оператора з телефонною мережею загального 
користування: Soft-Switch Оператора за адресою м. Київ, 
вул. Смоленська, 31-33 

РОЗДІЛ ІІ «ПЛАТЕЖІ ЗА ЗАМОВЛЕННЯМ» 
1. Вартість Послуг 

Послуги 
Віртуальна АТС, назва тарифного плану 

Смарт офіс 
старт 

Смарт офіс 
базовий 

Смарт офіс 
преміум 

Послуги, що включені в тарифний пакет 
Кількість пакетних телефонних номерів 1 до 3 до 10 

Кількість пакетних внутрішніх ліній 5 10 40 

Дзвінки на внутрішні короткі номери 1) так так так 

Груповий розподіл дзвінків (Hunting Group)2) так так так 

Групове перехоплення дзвінків так так так 

Передача виклику так так так 

Управління обмеженням вхідних дзвінків так так так 

Управління обмеженням вихідних дзвінків ні стандартний стандартний + 
індивідуальний 

Мультитермінальність для користувача3) так так так 

Управління через Веб-портал так так так 

Історія дзвінків на Веб-порталі так так так 

Повідомлення про події налаштувань на e-mail так так так 
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Голосове меню з веб інтерфейсом (кількість рівнів) 0 1 3 

Запис голосових повідомлень для голосового меню так так так 

Повний набір послуг типових для міні АТС  так так так 

Кількість внутрішніх ліній для програмного телефона iOS/Android 1 3 5 

Кількість внутрішніх ліній для програмного телефона Windows 1 3 5 

Автоконфігурація IP телефонів Yealink так так так 

Підключення Віртуальної АТС до корпоративної мережі клієнта по PRI/SIP ні ні так 

Вартість пакету, грн. на місяць, з ПДВ4) 190 490 1290 

Вартість підключення, грн з ПДВ 1,2 1,2 1,2 
Вартість додаткових послуг, грн в місяць, з ПДВ 
Додатковий пакетний телефонний номер 50 50 50 
Додаткова пакетна внутрішня лінія 30 20 15 
Додаткова внутрішня лінія для програмного телефона iOS/Android 25 15 15 

Додаткова внутрішня лінія для програмного телефона Windows 30 20 20 
Додаткове голосове меню з веб інтерфейсом 
 (1 рівень) 130 100 80 

Вартість хвилини дзвінка, грн з ПДВ 
Вартість 1 хвилини для міських дзвінків 0,054 0,054 0,054 
Вартість 1 хвилини для міжміських дзвінків 0,43 0,4 0,36 
Вартість 1 хвилини дзвінків на мобільні мережі 0,7 0,6 0,5 
Вартість 1 хвилини на міжнародні дзвінки Згідно стандартних тарифів5) та/або тарифів «ДатаСвіт» 

1) - дзвінки на внутрішні короткі номери без обмежень та не тарифікуються; 
2) - для активації необхідно використовувати внутрішній номер ; 
3) - можливе підключення до 5 терміналів на одного користувача; 
4) - вартість пакету є щомісячним обов’язковим платежем; 
5) - застосовуються стандартні тарифи на послуги зв’язку з іноземними державами. 

2. Розрахунок разових та щомісячних платежів:платежів 
 

Вид платежу 
Кіл-ть  Вартість  

за од., без 
ПДВ, грн. 

Вартість 
загальна, без 

ПДВ, грн. 

ПДВ (20%), 
грн. 

Вартість 
загальна з ПДВ 

(20%), грн. 
Разові фіксовані платежі 
Підключення до послуг 1 1,00 1,00 0,20 1,20 
Щомісячні фіксовані платежі 
Абонентна плата за користування послугою 
віртуальна АТС тарифний пакет: 
«Смарт офіс старт» 
«Смарт офіс базовий» 
«Смарт офіс преміум» 
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158,33 
408,33 
1075,00 

 
 
 
158,33 
408,33 
1075,00 

 
 
 
31,67 
81,67 
215,00 

 
 
 
190,00 
490,00 
1290,00 

РОЗДІЛ ІІІ «ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ» 
1.1. Дата набрання чинності Замовлення «___»___________ 20__р. 
1.2. Строк дії Замовлення 1 рік з моменту підписання Сторонами Замовлення 
1.3. Після підписання обома Сторонами та скріплення печатками Сторін, Замовлення стає невід’ємною частиною 

Договору №__________ від «___»________ 20__р. 
1.4. Дане Замовлення складене у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному примірнику для 

Абонента та Оператора. 
1.5. Своїм підписом під цим Замовленням Абонент дає пряму та недвозначну згоду на отримання Послуг 

Оператора. 
1.6. Офіційно встановлений НБУ курс гривні по відношенню до долару США на дату підписання Сторонами цього 

Замовлення становить ____________________.   
1.7. Датою оплати Абонентом вартості Послуг за Замовленням вважається дата надходження грошових коштів від 

Абонента на поточний рахунок Оператора. 
1.8. З моменту набрання цим Замовленням чинності, дія Замовлення на Послуги №_____ (Додаток № ____ до 

Договору) припиняється.  
ПІДПИСИ СТОРІН 

ОПЕРАТОР: АБОНЕНТ: 
 ПрАТ «ДАТАГРУП» 
  ________________________ 
              посада 
 _________________________       _______________  

 ___________________ 
________________________ 
              посада 
 _________________________      _______________ 

Добавлено примечание ([ГА1]): Вибрати необхідний 
тарифний пакет 
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           підпис і печатка                             ПІБ            підпис і печатка                              ПІБ 
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