
без ПДВ, 

грн.
ПДВ, грн. з ПДВ, грн.

IP_882 шт. 25,00 5,00 30,00

IP_883 шт. 16,67 3,33 20,00

IP_2 шт. 165,83 33,17 199,00

IP_9 шт. 29,17 5,83 35,00

4294 шт. 332,50 66,50 399,00

2960 шт. 374,17 74,83 499,00

2961 шт. 374,17 74,83 455,00

CCП_IP_1

All_ПП_2

Код Вид підключення
Кабель RG-

6, м

Кабель 

UTP, м

Кліпси або 

стяжки для 

кріплення 

кабелю, шт. на 

1 м

Розподілю-

ючий пристрій, 

шт. 

RJ-45, шт.

Адаптер 

F(гніздо) - 

F(гніздо), 

шт.

Адаптер F 

(гніздо) - TV 

(вилка), шт.

scotchlock, шт.

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 шт. - 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. 

RJ-45, шт.

Адаптер 

F(гніздо) - 

F(гніздо), 

шт.

Адаптер F 

(гніздо) - TV 

(вилка), шт.

scotchlock, шт.

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 шт. - до 4 - - 4

Чинний з 18 вересня по 18 жовтня 2017 року*

Додаток №1 до наказу №1411-П від 04.09.2017

ПРЕЙСКУРАНТ

НА ОБЛАДНАННЯ, МАТЕРІАЛИ ТА СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ З ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Одиниця 

виміру

Код Назва сервісної послуги

Вартість

без ПДВ, 

грн.
ПДВ, грн. з ПДВ, грн.

Кабель 3RCA-3RCA

Вартість за одиницю

Маршрутизатор TP-Link TL-WR840N

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 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).

183,33 36,67 220,00

* У випадку, якщо за 7 календарних днів  до моменту  закінчення  строку дії Тарифів  Провайдер не повідомить  у  порядку  передбаченому  Правилами надання та 

отримання телекомунікаційних  послуг  (послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги ТБ+Інтернет)  про зміни, дія  Тарифів  продовжується 

на той самий строк на тих самих  умовах.   

2. СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ

2.1. Сервісні послуги з підключення

1. ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

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.3.1

Кабель DIN-to-RCA 

Wi-Fi роутер TP-LINK TL-WR702N 

Кабель з'єднувальний  DIN-SCART  

Power line adapter: Edimax HP-5101K

Powerline TP-Link TL-PA2010KIT 

Назва обладнанняКод

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

3. ОБ'ЄМ МАТЕРІАЛІВ ШТАТНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

3.1. Об'єм матеріалів відповідно до типу штатного підключення

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 Smart HD ТВ-тюнера 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).

150,00 30,00 180,00

2.2. Сервісні послуги з повторного підключення

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.3.2.    

Код Назва сервісної послуги
Вартість

без ПДВ, 

грн.
ПДВ, грн. з ПДВ, грн.

Затверджую: 
Уповноважена особа  ТОВ "ВОЛЯ-
КАБЕЛЬ" 
_______________Жембері Джорж Ласло  


