
 
 

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 Корпоративний+ 

Кількість пакетних 
телефонних номерів 

1 до 3-х до 5-ти до 10-ти до 30-ти 

Кількість пакетних 
ліній, шт. 

5 10 20 40 100 

Вартість 
підключення, грн з 
ПДВ 

150,00 300,00 600,00 1,20 1,20 

Вартість пакету, грн 
в місяць, з ПДВ1) 

150,00 300,00 600,00 1200,00 2400,00 

Вартість хвилини дзвінка в межах вартості пакету 

Вартість 1 хвилини 
для міських дзвінків, 
грн з ПДВ 

0,054 0,054 0,054 0,054 0,054 

вартість 1 хвилини 
для міжміських 
дзвінків, грн з ПДВ 

0,45 0,43 0,40 0,36 0,30 

вартість 1 хвилини 
дзвінків на мобільні 
мережі, грн з ПДВ 

0,90 0,78 0,72 0,60 0,50 

Вартість хвилини дзвінка понад плату за пакет 

вартість 1 хвилини 
для міських дзвінків, 
грн з ПДВ 

0,054 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 0,40 

вартість 1 хвилини 
дзвінків на мобільні 
мережі, грн з ПДВ 

1,20 1,20 1,20 0.75 0,60 

вартість 1 хвилини 
на міжнародні 
дзвінки, грн з ПДВ 

Згідно стандартних тарифів2)  та/або тарифів додаткової послуги «ДатаСвіт»  

Вартість додаткових пакетних ліній та номерів 

вартість 1 пакетної 
безномерної лінії, 
грн/міс  з ПДВ 

20 15 10 10 10 

вартість 1 пакетного 
телефонного 
номера, грн/міс  з 
ПДВ 

60 60 50 30 30 

вартість 1 резервної 
безномерної лінії3)  , 
грн/міс  з ПДВ 

15 15 15 15 15 

 

1) - 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. 

2) - застосовуються стандартні тарифи на послуги зв’язку з іноземними державами. 
3) - активація відбувається одночасно для всіх внутрішніх ліній клієнта. 
 

 
 


