
Тарифи та пакетні пропозиції на послуги телефонного зв'язку 
для абонентів - юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

(для включень по SIP-лінії) 
№ 
з/с Назва послуги 

Включено 
послуг, 
хвилин 

Вартість, 
грн. з ПДВ 

Вартість підключення (сплачується одноразово):  

1. Підключення SIP-лінії з міським телефонним номером / серійної SIP-лінії, окрім номерів з 
кодом «891» та серійних ліній до них.    1,20 грн. 

Користування SIP-лінією  (сплачується щомісячно): 

2. Абонентна плата тарифний пакет «Телефон-офіс-Стандарт»:  100,00 грн. 
 У рахунок абонентної плати надаєтьсяꓽ 

2.1 пакетних хвилин для місцевих дзвінків  600 хвилин  
2.2 пакетних хвилин для дзвінків на номери з кодом «891» 200 хвилин  
2.3 пакетних хвилин для міжміських дзвінків (в т.ч. на номери  з кодом «89Z», окрім «891») 90 хвилин  
2.4 пакетних хвилин для дзвінків на мобільні мережі в межах України 60 хвилин  
2.5 пакет додаткових послуг «Базовий»   

 Плата за кожну хвилину розмови понад пакетні хвилини для тарифного пакету «Телефон-офіс-Стандарт»: 

2.6 для місцевих дзвінків  0,054 грн. 
2.7 для дзвінків на номери з кодом «891»  0,06 грн. 
2.8 для міжміських дзвінків (в т.ч. на номери з кодом «89Z», окрім номерів з кодом «891»)  0,60 грн. 
2.9 для дзвінків на мобільні мережі в межах України  1,00 грн. 

3. Абонентна плата тарифний пакет «Телефон-офіс-Оптимальний»:  86,40 грн. 
 У рахунок абонентної плати надаєтьсяꓽ   

3.1 пакетних хвилин для місцевих дзвінків  200 хвилин  
3.2 пакетних хвилин для дзвінків на номери з кодом «891» 200 хвилин  
3.3 пакетних хвилин для міжміських дзвінків (в т.ч. на номери  з кодом «89Z», окрім «891») 60 хвилин  
3.4 пакетних хвилин для дзвінків на мобільні мережі в межах України 45 хвилин  
3.5 пакет додаткових послуг «Базовий»   

 Плата за кожну хвилину розмови понад пакетні хвилини для тарифного пакету «Телефон-офіс-Оптимальний»: 
3.6 для місцевих дзвінків  0,054 грн. 
3.7 для дзвінків на номери з кодом «891»  0,06 грн. 
3.8 для міжміських дзвінків (в т.ч. на номери з кодом «89Z», окрім номерів з кодом «891»)  0,60 грн. 
3.9 для дзвінків на мобільні мережі в межах України  1,20 грн. 

4. Абонентна плата для підприємств, організацій – бюджетних *:  64,45 грн. 
 У рахунок абонентної плати надаєтьсяꓽ 

4.1 пакетних хвилин для місцевих дзвінків 168 хвилин  
4.2 пакет додаткових послуг «Базовий»   

 Плата за кожну хвилину розмови понад пакетні хвилини для підприємств, організацій - бюджетних: 
4.3 для місцевих дзвінків  0,054 грн. 
4.4 для дзвінків на номери з кодом «891»  0,06 грн. 
4.5 для міжміських дзвінків (в т.ч. на номери з кодом «89Z», окрім номерів з кодом «891»)  0,60 грн. 
4.6 для дзвінків на мобільні мережі в межах України  1,20 грн. 

* Тарифи, установлені для бюджетних підприємств, установ, організацій, застосовуються на підставі довідки фінансових 
органів про повне фінансування підприємств, установ, організацій за рахунок бюджетних коштів. Цими тарифами 
користуються видавництва відповідно до Закону України «Про видавничу справу» та Українське національне інформаційне 
агентство України (Укрінформ) у частині, що стосується виконання державного замовлення. 
Державні та комунальні телерадіоорганізації, редакції державних і комунальних періодичних видань та періодичних видань, 
заснованих об’єднаннями громадян, державними науково-дослідними установами, навчальними закладами, трудовими і 
журналістськими колективами, підприємства зв’язку, що їх розповсюджують, користуються послугами телефонного зв’язку за 
тарифами, установленими для бюджетних організацій, на підставі документів чи завірених в установленому законодавством 
порядку їх копій, що підтверджують фактичне здійснення відповідної діяльності. 

5. 
Абонентна плата  
для підприємств, установ, організацій – інших та фізичних осіб – підприємців (ФОП):  65,60 грн. 

 У рахунок абонентної плати надаєтьсяꓽ 
5.1 пакетних хвилин для місцевих дзвінків 168 хвилин  
5.2 пакет додаткових послуг «Базовий»   

 Плата за кожну хвилину розмови понад пакетні хвилини для підприємств, установ, організацій – інших та ФОП: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/318/97-%D0%B2%D1%80


5.3 для місцевих дзвінків  0,054 грн. 
5.4 для дзвінків на номери з кодом «891»  0,06 грн. 
5.5 для міжміських дзвінків (в т.ч. на номери з кодом «89Z», окрім номерів з кодом «891»)  0,60 грн. 
5.6 для дзвінків на мобільні мережі в межах України  1,20 грн. 

 

 
Дзвінки за міжнародними напрямками 
Для дзвінків за міжнародними напрямками застосовуються діючі тарифи на послуги зв’язку з іноземними державами.  
Якщо Ви бажаєте більше спілкуватися за міжнародними напрямками, скористайтесь послугою «ДатаСвіт». Активація послуги 
відбувається після підписання Додатку до договору «Про надання телекомунікаційних послуг» щодо користування додатковою 
послугою «ДатаСвіт». 
 
Приміткиꓽ 
1. Облік та тарифікація телефонних розмов – посекундна. 

2. При наданні послуг телефонного зв’язку абонентам місцевої телефонної мережі ПрАТ «ДАТАГРУП», які користуються SIP-
лінією з міським телефонним номером у рахунок щомісячної плати додатково надається пакет додаткових послуг «Базовий».  

3. Пакет додаткових послуг цифрових АТС «Базовий» включає такі послуги: 
• Переадресація виклику, якщо номер зайнятий (CFB); 
• Переадресація виклику, якщо номер не відповідає (CFNR); 
• Тоновий набір (TONE); 
• Тристороння конференція (3PTY); 
• Ідентифікація лінії, що викликає (CLIP); 
• Зміна мови автоінформатора (LANG). 

4. При бажанні абонента замовити додаткові послуги цифрових АТС з пакетів «Розширений» та/або «Бізнес», або одну з 
додаткових послуг - з абонентом укладається Додаткова угода до Договору «Про надання телекомунікаційних послуг» на 
бажаний пакет додаткових послуг цифрових АТС та/або додаткову послугу. 

5. Розмір абонентної плати за користування SIP-лінієюꓽ 
5.1  у тарифних пакетах та тарифі для «підприємств, установ, організацій – інших та фізичних осіб - підприємців» відповідає діючим 

Граничним тарифам на загальнодоступні телекомунікаційні послуги, а саме 54,67 грн. без ПДВ для абонентів місцевої 
телефонної мережі міст та райцентрів з погодинною оплатою місцевих розмов. 

5.2 у тарифі для «підприємств, організацій – бюджетних» відповідає діючим Граничним тарифам на загальнодоступні 
телекомунікаційні послуги, а саме 53,71 грн. без ПДВ для абонентів місцевої телефонної мережі міст та райцентрів з погодинною 
оплатою місцевих розмов. 

6. Зміна тарифного пакету виконується без стягнення будь-якої плати за заявою від абонента, але не частіше, ніж один раз на 
місяць.  

7. При встановленні або відключенні основного телефонного апарата або зміні тарифного пакету на інший тарифний пакет 
абонентна плата нараховується пропорційно кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за відповідним 
тарифним пакетом у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді). 

8. При зміні тарифного пакету абоненту надається кількість пакетних не тарифікованих хвилин, які розраховані пропорційно до 
кількості днів отримання послуг фіксованого телефонного зв’язку за відповідним тарифним пакетом у поточному календарному 
місяці (розрахунковому періоді). 

9. Ліміт обсягу послуг, невикористаний протягом поточного календарного місяця, на наступний календарний місяць не 
переноситься. 

10. Види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифними пакетами, надаються відповідно до технічної 
можливості та оплачуються за діючими тарифами ПрАТ «ДАТАГРУП». 

11. Якщо право власності на нежитлове приміщення мають фізичні особи - застосовуються тарифи, як для юридичних осіб. 
 


