
Тарифні пакети на послуги телефонного зв’язку для абонентів  
ПрАТ «ДАТАГРУП» юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 

(послуга - «Віртуальна АТС») 
 

Послуги 

Віртуальна АТС, назва тарифного пакету 

Смарт офіс 
старт 

Смарт офіс 
базовий 

Смарт офіс 
преміум 

Вартість підключення, грн з ПДВ 1,20 1,20 1,20 
Абонентна плата за тарифний пакет, грн. в місяць, 
з ПДВ 4) 

190,00 490,00 1 290,00 

Послуги, що включені в тарифний пакет та надаються у рахунок абонентної плати: 

Кількість пакетних телефонних номерів, шт. 1 до 3 до 10 

Кількість пакетних внутрішніх ліній, шт. 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 користувача 3) 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 

Голосове меню з веб інтерфейсом (кількість рівнів, 
шт) 

0 1 3 

Запис голосових повідомлень для голосового меню так так так 

Повний набір послуг типових для міні АТС  так так так 

Автоконфігурація IP телефонів Yealink так так так 

Послуги, що не включені в тарифний пакет та надаються понад абонентну плату: 

Додаткові послуги, грн в місяць, з ПДВ 

Додатковий телефонний номер, шт 50,00 50,00 50,00 

Додаткова внутрішня лінія, шт 30,00 20,00 15,00 

Додаткове голосове меню з веб інтерфейсом  (1 рівень) 130,00 100,00 80,00 

Шифрування з використанням протоколів TLS,SRTP 5)  
(1 внутрішня лінія) 

40,00 40,00 40,00 

Тарифікація телефонних розмов з телефонних номерів тарифного пакету: 

Вартість 1 хвилини розмов з фіксованих телефонних номерів тарифного пакету, грн з ПДВ 

для міських дзвінків 0,054 0,054 0,054 

для міжміських дзвінків в межах області, України та на 
номери з ідентифікаційними кодами «89Z» 

0,43 0,40 0,36 

для дзвінків на мобільні мережі в межах України 0,70 0,60 0,50 

для дзвінків на міжнародні напрямки 
Згідно стандартних тарифів 6) та/або тарифів 

«ДатаСвіт» 

Вартість 1 хвилини розмов з телефонних номерів тарифного пакету з кодом «891», грн з ПДВ 

для міських дзвінків 0,43 0,40 0,36 

для міжміських дзвінків в межах області, України та на 
номери з ідентифікаційними кодами «89Z» (окрім 
«891») 

0,43 0,40 0,36 

для дзвінків на  номери з ідентифікаційними кодами 
«891» 

не 
тарифікується 

не 
тарифікується 

не 
тарифікується 

для дзвінків на мобільні мережі в межах України 0,70 0,60 0,50 

для дзвінків на міжнародні напрямки 
Згідно стандартних тарифів 7) 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 2 терміналів на одного користувача; 
4) - вартість пакету є щомісячним обов’язковим платежем; 
5) – активація відбувається одночасно для всіх внутрішніх ліній клієнта 
6) - застосовуються стандартні тарифи на послуги зв’язку з іноземними державами для фіксованих номерів. 
7) - застосовуються стандартні тарифи на послуги зв’язку з іноземними державами для номерів з кодом 0891. 


