
 

ЗРАЗОК                                        Оригінал знаходиться в офісі у Оператора 
 

Додаток № 3                                                                                                        ТОВ «Інтернет Схід Груп» 

до Публічного договору про надання телекомунікаційних послуг 

 
 

П Р Е Й С К У Р А Н Т   від 01.05.22 р. 

на додаткові послуги при наданні послуг з доступу в глобальну мережу Інтернет. 
Код Найменування робіт Вартість,грн 

Частина 1. СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ 
АП_1 Акційне підключення абонентського обладнання до послуги Інтернет за технологією Ethernet 

(включає в себе виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення 

абонентського відгалуження телекомунікаційної мережі кабелем UTP до 70 м, з кріпленням кліпсами 

(до 4 шт / м), армуванням абонентського кабелю роз'ємами, первинне налаштування інтернет-

з'єднання для пристроїв з ОС Windows). Додаткові сервісні роботи, матеріали та обладнання не 

включені в послугу штатного підключення, оплачуються окремо згідно чинного прейскуранта 

200,00 

ШП_2 Штатне підключення абонентського обладнання до послуги Інтернет в п/с за технологією PON 

з обладнанням (включає в себе абонентський пристрій ONU, виїзд фахівця для доставки матеріалів, 

обладнання та оформлення документів, підключення абонентського відгалуження 

телекомунікаційної мережі, оптоволоконним кабелем, кабелем UTP до 20 м, з кріпленням кліпсами 

(до 4 шт / м), армуванням абонентського кабелю роз'ємами, встановлення та налаштування 

абонентського пристрою ONU, первинну настройку інтернет-з'єднання для пристроїв з ОС Windows). 

Додаткові сервісні роботи, матеріали та обладнання, не включені в послугу штатного підключення, 

оплачують окремо згідно чинного прейскуранта 

1600,00 

ШП_3 Штатне підключення абонентського обладнання до послуги Інтернет в п/с за технологією PON 

без обладнання (включає в себе виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, 

підключення абонентського відгалуження телекомунікаційної мережі, оптоволоконним кабелем, 

кабелем UTP до 20 м, з кріпленням кліпсами (до 4 шт / м), армуванням абонентського кабелю 

роз'ємами, встановлення та налаштування абонентського пристрою ONU, первинне налаштування 

інтернет-з'єднання для пристроїв з ОС Windows). сервісні роботи, матеріали та обладнання, не 

включені в послугу штатного підключення, оплачують окремо згідно чинного прейскуранта 

1000,00 

ШП_4 Штатне підключення абонентського обладнання до додаткової послуги ТБ за технологією ОТТ 

без обладнання (включає в себе виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, 

підключення абонентського обладнання до роутера абонента, кабелем UTP до 10 м, з кріпленням 

кліпсами (до 4 шт / м), армуванням абонентського кабелю роз'ємами, налаштування 1-го 

абонентського пристрою (планшет, смартфон, приставка, SMART TV). Сервісні роботи, матеріали та 

обладнання, не включені в послугу штатного підключення, оплачені ают окремо згідно чинного 

прейскуранта 

200.00 

СП_1 Повторне підключення абонентського обладнання до послуги Інтернет за технологією Ethernet 25,00 
СП_2 Повторне підключення абонентського обладнання до послуги Інтернет за технологією PON 100,00 
СП_3 Перехід з тарифного плану з меншою вартістю на тарифний план з більшою вартістю безкоштовно 

СП_4 Перехід з тарифного плану з більшою вартістю на тарифний план з меншою вартістю 40,00 
СП_5 Активація послуги "Резервування Лінії", тарифікація (грн / день) 0,80 
СП_6 Статична IP-адреса (грн / місяць) 60,00 
СП_7 Оренда оптичного терміналу (ONU) (грн / місяць) 25,00 
СП_8 Оренда WiFi роутера (грн / місяць) 25,00 
СП_9 Оренда ОТТ приставки (грн / місяць) 35,00 
СП_10 Виклик фахівця додому багатоповерхові будинки 100,00 
СП_11 Виклик фахівця додому приватний сектор 150,00 
СП_12 Свердління отворів в стінах (за один отвір) 40,00 
СП_13 Встановлення і налаштування мережевої карти 10 / 100BaseT з установкою драйвера і 

налаштуванням доступу в інтернет (без урахування вартості мережевої карти). 
150,00 

СП_14 Налаштування роутера абонента (включає в себе налаштування роутера і підключення 1 пристрою) 100,00 
СП_15 Підключення додаткового пристрою до роутера 50,00 
СП_16 Налаштування інтернет-з'єднання для операційних систем сімейства Windows за 1 робоче місце 50,00 
СП_17 Налаштування інтернет-з'єднання для операційних систем сімейства Linux за 1 робоче місце від 200,00 
СП_18 Відновлення працездатності ПК після збоїв через віруси, некоректного завершення роботи, інших 

проблем 
від 500,00 

СП_19 Прокладка кабелю по квартирі відкритими ділянками з кріпленням кліпсами (з розрахунку 4 шт на 1 

м) за 1м 
10,00 

СП_20 Прокладка кабелю по квартирі прихованим способом (під підвісними стелями, плінтусами і т.д.) от 20,00 
СП_21 Відновлення абонентського кабелю (без урахування матеріалів) 50,00 
СП_22 Армування кабелю "вита пара" (з урахуванням вартості коннектора) 20,00 
СП_23 Підключення інтернет-розетки від 100,00 
СП_24 Налаштування ОТТ приставки абонента (включає в себе налаштування ОТТ приставки, створення 

аккаунта, встановлення і оновлення програми та підключення 1 пристрою) 
300,00 
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СП_25 Налаштування SMART TV абонента (Включає в себе налаштування ТВ, інтернет на ТБ, створення 

аккаунта, встановлення і оновлення програмного забезпечення й підключення ТВ до роутера) 
400,00 

СП_26 Підключення додаткового пристрою до додаткової послуги ТБ за технологією ОТТ 50,00 
СП_27 Сварка оптичного кабелю 150,00 

Частина 2. МАТЕРІАЛИ 

1 Кабель UTP для внутрішньої прокладки, за 1м 10,00 

2 Кабель UTP для зовнішньої прокладки, за 1м 15,00 

3 Роз'єм RJ-45, за 1 шт 8,00 

4 Скоба пластикова, за 1 шт 2,00 

5 З'єднувач механічний UY 2,00 

Частина 3. ОБЛАДНАННЯ 

1 Мережевий оптичний термінал (ONU) 600,00 

2 OTT приставка 1199,00 
 


