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1. СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ

Вводяться 01 травня 2022 року, мінімальний строк дії 31 травня 2022 року

Додаток №1 до наказу №291-П від 25.03.2022р.

ПРЕЙСКУРАНТ

НА МАТЕРІАЛИ ТА СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ З ПІДКЛЮЧЕННЯ 

1.2. Сервісні послуги з повторного підключення

Штатне підключення послуги "ТБ+Інтернет"(на швидкості доступу до мережі Інтернет понад 

100 мбіт/с по технології Ethernet) (Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, 

підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та його 

кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, підключення та налаштування кабельних ТВ-

тюнерів (SET TOP BOX), модулів умовного доступу Conax, Smart HD ТВ-тюнерів, налаштування 

доступу до мережі інтернет за допомогою кінцевого абонентського обладнання (ПК/ноутбук), 

налаштування Android TV-приставки та підключення до телевізора, встановлення та налаштування 

програмного додатку Воля TV на абонентських пристроях(до 3х пристроїв) та демонстрація послуги. 

Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не 

включено у послугу CK_СПП_Т_3 сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

Назва сервісної послуги Вартість
1

Штатне повторне підключення послуги доступу до Інтернету (Виїзд фахівця для доставки 

матеріалів і оформлення документів, підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної 

мережі з прокладанням кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, 

налаштування доступу до мережі інтернет за допомогою кінцевого абонентського обладнання 

(ПК/ноутбук) та демонстрація послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, 

встановлення одного розподільчого пристрою. (Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено 

у послугу All_ПП_1, сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

Штатне повторне підключення послуги доступу до пакетів телепрограм (Виїзд фахівця для 

доставки матеріалів і оформлення документів, підключення абонентського кабелю до будинкової 

розподільної мережі з прокладанням кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю 

роз'ємами, підключення та налаштування кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модулів умовного 

доступу Conax, Smart HD ТВ-тюнерів,  налаштування Android TV-приставки та підключення до 

телевізора, встановлення та налаштування програмного додатку Воля TV на абонентських пристроях 

(до 3х пристроїв) та демонстрація послуги. Також за необхідністю пробивання у стіні 1 отвору.  

Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу All_ПП_2, сплачуються окремо 

згідно з чинним прейскурантом).

1.1. Сервісні послуги з підключення

Штатне підключення послуги доступу до пакетів телепрограм  (Виїзд фахівця для доставки 

матеріалів і оформлення документів, підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної 

мережі з прокладанням кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, 

підключення та налаштування кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модулів умовного доступу 

Conax, Smart HD ТВ-тюнерів, налаштування Android TV-приставки та підключення до телевізора, 

встановлення та налаштування програмного додатку Воля TV на абонентських пристроях (до 3х 

пристроїв) та демонстрація послуги. Також за необхідністю пробивання у стіні 1 отвору.  Додаткові 

сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу CK_СПП_2  сплачуються окремо згідно з 

чинним прейскурантом).

Штатне підключення послуги доступу до Інтернету (на швидкості доступу до мережі Інтернет 

понад 100 мбіт/с по технології Ethernet) (Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення 

документів, підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням 

кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, налаштування доступу до 

мережі інтернет за допомогою кінцевого абонентського обладнання (ПК/ноутбук) та демонстрація 

послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору. (Додаткові сервісні роботи й матеріали, 

які не включено у послугу CK_СПП_Т_1 сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

Штатне підключення послуги доступу до пакетів телепрограм за "IP протоколом" (Виїзд фахівця 

для доставки матеріалів і оформлення документів; підключення кабелю до маршрутизатора абонента з 

прокладанням кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, реєстрація 

абонента, налаштування Android TV-приставки та підключення до телевізора, встановлення та 

налаштування програмного додатку Воля TV на абонентських пристроях (до 3х пристроїв) та 

демонстрація послуги. Також за необхідністю пробивання у стіні 1 отвору. Додаткові сервісні роботи й 

матеріали, які не включено у послугу СПП_IP_1, сплачуються окремо згідно з чинним 

прейскурантом).
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Штатне підключення послуги "ТБ+Інтернет" (Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення 

документів, підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням 

кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, підключення та налаштування 

кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модулів умовного доступу Conax, Smart HD ТВ-тюнерів, 

налаштування доступу до мережі інтернет за допомогою кінцевого абонентського обладнання 

(ПК/ноутбук), налаштування Android TV-приставки та підключення до телевізора, встановлення та 

налаштування програмного додатку Воля TV на абонентських пристроях (до 3х пристроїв), та 

демонстрація послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору. Додаткові сервісні роботи 

й матеріали, які не включено у послугу CK_СПП_3 сплачуються окремо згідно з чинним 

прейскурантом).

Штатне підключення послуги доступу до Інтернету  (Виїзд фахівця для доставки матеріалів і 

оформлення документів, підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з 

прокладанням кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, налаштування 

доступу до мережі інтернет за допомогою кінцевого абонентського обладнання (ПК/ноутбук) та 

демонстрація послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору. (Додаткові сервісні роботи 

й матеріали, які не включено у послугу CK_СПП_1 сплачуються окремо згідно з чинним 

прейскурантом).

Загальні примітки:

1. Сервісні послуги з підключення включають зазначений у назві послуги комплекс сервісних робіт.

2. Під час підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі у вартість підключення входить об’єм матеріалів згідно до п.2.1

Назва сервісної послуги Вартість
1

170,00

180,00

180,00

Загальні примітки:

1. Сервісні послуги з підключення включають зазначений у назві послуги комплекс сервісних робіт.

2. Під час підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі в вартість підключення входить перелік матеріалів згідно до п.2.2.    

Штатне повторне підключення послуги доступу до Інтернету (на швидкості доступу до мережі 

Інтернет понад 100 мбіт/с по технології Ethernet)(Виїзд фахівця для доставки матеріалів і 

оформлення документів, підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з 

прокладанням кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, налаштування 

доступу до мережі інтернет за допомогою кінцевого абонентського обладнання (ПК/ноутбук) та 

демонстрація послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного 

розподільчого пристрою. (Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу 

All_ПП_Т_1, сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).



All_ПП_3

All_ППТ_3

Код Вид підключення
Кабель 

RG-6, м

Кабель 

UTP, м

Кліпси або 

стяжки для 

кріплення 

кабелю, шт. 

на 1 м

Розподілю-

ючий 

пристрій, 

шт. 

 "F" 

роз'єм, 

шт.

RJ-45, шт.

Адаптер 

F(гніздо) - 

F(гніздо), 

шт.

Адаптер F 

(гніздо) - 

TV (вилка), 

шт.

scotchlock, 

шт.

CK_СПП_1 Підключення послуги доступу до Інтернету по технології Ethernet - до 50 до 4 - - до 2 - - 4

CK_СППТ_1 Підключення послуги доступу до Інтернету по технології Ethernet - до 50* до 4 - - до 2 - - 4

CK_СПП_2 Підключення послуги доступу до пакетів телепрограм до 20 - до 4 до 1 до 8 - 1 до 3 -

CK_СПП_2
Підключення послуги доступу до пакетів телепрограм "Воля Smart HD" з 

використанням обладнання типу "Hybrid"
до 30 до 15 до 4 до 1 - до 4 1 до 3 4

CK_СПП_3 Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet до 20 до 50 до 4 до 1 до 8 до 2 1 до 3 4

CK_СППТ_3 Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet до 20 до 50* до 4 до 1 до 8 до 2 1 до 3 4

CK_СПП_3
Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet та "Воля Smart 

HD" з використанням обладнання типу "Hybrid"
до 20 до 60 до 4 до 1 до 8 до 6 1 до 3 4

CK_СППТ_3
Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet та "Воля Smart 

HD" з використанням обладнання типу "Hybrid"
до 20 до 60* до 4 до 1 до 8 до 6 1 до 3 4

CK_СПП_3
Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet та "Воля Smart 

HD" з використанням обладнання типу "IP only"
- до 60 до 4 - - до 6 - - 4

CK_СППТ_3
Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet та "Воля Smart 

HD" з використанням обладнання типу "IP only"
- до 60* до 4 - - до 6 - - 4

СПП_IP_1

Підключення послуги доступу до пакетів телепрограм "Воля Smart HD" за "IP 

протоколом" з використанням обладнання типу "IP only" (поза зоною 

покриття мережі компанії)

- до 15 до 4 - - до 4 - - 4

Код Вид підключення
Кабель 

RG-6, м

Кабель 

UTP, м

Кліпси або 

стяжки для 

кріплення 

кабелю, шт. 

на 1 м

Розподілю-

ючий 

пристрій, 

шт. 

 "F" 

роз'єм, 

шт.

RJ-45, шт.

Адаптер 

F(гніздо) - 

F(гніздо), 

шт.

Адаптер F 

(гніздо) - 

TV (вилка), 

шт.

scotchlock, 

шт.

All_ПП_1 Підключення послуги доступу до Інтернету по технології Ethernet - до 10 до 4 - - до 2 - - 4

All_ППТ_1 Підключення послуги доступу до Інтернету по технології Ethernet - до 10* до 4 - - до 2 - - 4

All_ПП_2 Підключення послуги доступу до пакетів телепрограм до 5 - до 4 до 1 до 4 - 1 до 1 -

All_ПП_2
Підключення послуги доступу до пакетів телепрограм "Воля Smart HD" з 

використанням обладнання типу "Hybrid"
до 5 до 5 до 4 до 1 до 2 до 2 1

до 1
4

All_ПП_3 Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet до 5 до 10 до 4 до 1 до 4 до 2 1 до 1 4

All_ППТ_3 Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet до 5 до 10* до 4 до 1 до 4 до 2 1 до 1 4

All_ПП_3
Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet та "Воля Smart 

HD" з використанням обладнання типу "Hybrid"
до 5 до 15 до 4 до 1 до 4 до 2 1

до 1
4

All_ППТ_3
Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet та "Воля Smart 

HD" з використанням обладнання типу "Hybrid"
до 5 до 15* до 4 до 1 до 4 до 2 1

до 1
4

All_ПП_3
Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet та "Воля Smart 

HD" з використанням обладнання типу "IP only"
- до 15 до 4 - - до 4 - - 4

All_ППТ_3
Підключення послуги "ТБ+Інтернет" по технології Ethernet та "Воля Smart 

HD" з використанням обладнання типу "IP only"
- до 15* до 4 - - до 4 - - 4

All_ПП_2

Підключення послуги доступу до пакетів телепрограм "Воля Smart HD" за "IP 

протоколом" з використанням обладнання типу "IP only" (поза зоною 

покриття мережі компанії)

- до 5 до 4 - - до 4 - - 4

Загальні примітки:

*UTP Cat 5.e 4x2 (при підключенні до тарифів на швидкості понад 100 мбіт/с)

2.2. Об'єм матеріалів відповідно до типу штатного повторного підключення 

Штатне повторне підключення послуги "ТБ+Інтернет" (Виїзд фахівця для доставки матеріалів і 

оформлення документів, підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з 

прокладанням кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, підключення та 

налаштування кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модулів умовного доступу Conax, Smart HD ТВ-

тюнерів, налаштування доступу до мережі інтернет за допомогою кінцевого абонентського обладнання 

(ПК/ноутбук),  налаштування Android TV-приставки та підключення до телевізора, встановлення та 

налаштування програмного додатку Воля TV на абонентських пристроях (до 3х пристроїв) та 

демонстрація послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору. Додаткові сервісні роботи 

й матеріали, які не включено у послугу  All_ПП_3, сплачуються окремо згідно з чинним 

прейскурантом).

2. ОБ'ЄМ МАТЕРІАЛІВ ШТАТНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

2.1. Об'єм матеріалів відповідно до типу штатного підключення

Штатне повторне підключення послуги "ТБ+Інтернет" (на швидкості доступу до мережі 

Інтернет понад 100 мбіт/с по технології Ethernet)(Виїзд фахівця для доставки матеріалів і 

оформлення документів, підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з 

прокладанням кабелю та його кріплення, армування абонентського кабелю роз'ємами, підключення та 

налаштування кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модулів умовного доступу Conax, Smart HD ТВ-

тюнерів, налаштування доступу до мережі інтернет за допомогою кінцевого абонентського обладнання 

(ПК/ноутбук), налаштування Android TV-приставки та підключення до телевізора, встановлення та 

налаштування програмного додатку Воля TV на абонентських пристроях (до 3х пристроїв), та 

демонстрація послуги. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору. Додаткові сервісні роботи 

й матеріали, які не включено у послугу  All_ПП_Т_3, сплачуються окремо згідно з чинним 

прейскурантом).

330,00

1
Вартість сервісної послуги включає всі податки.

310,00


