
Послуга SIP-номер з кодом "891" 
 

«Датагруп» пропонує послуги SIP-телефонії з використанням загальнонаціонального ідентифікаційного коду 
«891». Номер з кодом «891» діятиме, скрізь, де є Інтернет. ДАТАГРУП не обмежує використання SIP номера тільки 
своєю мережею Інтернет, тобто, цим номером можна користуватись використовуючи Інтернет будь-якого 
провайдера, однак пропускна спроможністю цього каналу повинна бути не менше ніж 128 Кбіт/с.  

Принцип роботи SIP-телефонії досить простий. Голос абонента, що говорить, трансформується в файлові 
дані. Потім, пакет направляється співрозмовнику за допомогою мережі інтернет, а потім декодується в звичайну 
мову.  

Абоненту виділяється телефонний номер (SIP-номер) в форматі 089-1хх-хх-хх, який залишається без зміни 
і діє в будь-якому населеному пункті України. Це дає можливість приймати вхідні дзвінки «як у себе вдома» так і 
«на роботі» або «на відпочинку». Цей номер "працює" так само, як будь-який інший національний номер, але не 
прив'язаний до якогось регіону України. Можна телефонувати на міську телефонну мережу, мережі мобільних 
операторів, користуватися міжміським та міжнародним зв'язком. Дзвінки між абонентами з SIP-номерами з кодом 
«891» безкоштовні, а на мережі інших операторів тарифікуються дешевше, ніж з мереж стаціонарного телефонного 
зв'язку. 

 
Як зателефонувати з номерів з кодом «891»?    
Необхідно набрати номер за такими ж самими правилами, як і для звичайних міських номерів, а саме: 
для дзвінків в межах України:                  0 - код міста або оператора - номер абонента;  
по світу:                                                     00 - код країни - код міста - номер абонента ;  
всередині SIP-мережі «891»:                   1 XX-XX-XX (де ХХ-ХХ-ХХ номер абонента). 
 
Тарифи на користування послугою SIP-номер з кодом «891» 
 

Види послуг Тариф, 
грн./місяць з ПДВ 

Щомісячна плата 
Абонентна плата за використання SIP-номера з кодом «891» 24,00 
Авансовий платіж на 1 SIP-лінію  240,00 

Вартість 1 хвилини розмов з SIP-номерів з кодом «891» на: Тариф, 
грн./хвилина з ПДВ 

SIP-номери «Датагруп» з кодом «891»  0,00 
номери мереж фіксованого телефонного зв'язку України  0,504 

номери абонентів мереж операторів рухомого (мобільного) зв'язку України  0,75 
номери абонентів мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв'язку 

інших країн 
Згідно стандартних тарифів «Датагруп» на міжнародні дзвінки 
для SIP-номерів з кодом «891» та/або тарифів «ДатаСвіт» (за 
умови укладання додатку на додаткову послугу «ДатаСвіт») 

 
Примітки: 
1. Тарифи вказані у гривнях з ПДВ 
2. Тарифікація посекундна. 
3. Вартість підключення SIP-номеру з кодом «891» становить 1,20 грн. з ПДВ.  
4. Авансовий платіж на 1 SIP-лінію — 240,00 грн. з ПДВ. 
5. При підключенні або відключенні SIP-номеру з кодом «891» абонентна плата нараховується пропорційно кількості днів 

отримання послуг у поточному календарному місяці (розрахунковому періоді). 
6. З SIP-номерів з кодом «891» недоступні дзвінки на скорочені телефонні номери. 
7. Дзвінки на платні номери з кодом «900» оплачуються згідно з тарифами, які встановлені власниками цих номерів. 
8. Дзвінки на номери з кодом «800» безкоштовні.  
9. Види послуг, що не ввійшли до переліку послуг, передбачених тарифом, надаються відповідно до технічної можливості та 

оплачуються за діючими тарифами ПрАТ «ДАТАГРУП». 
10. Тарифи дійсні при наявності технічної можливості підключення. 


