
 
Додаток № 1 

до Наказу №1145-П від 05.11.2021 р. 

В новій редакції Наказу №417-П від 15.04.2022 р. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «РОБОТИ З УСУНЕННЯ ПОШКОДЖЕННЯ 

АБОНЕНТСЬКОГО ВІДГАЛУЖЕННЯ ВНАСЛІДОК ДІЙ ЗЛОВМИСНИКІВ» 

 

1 ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ  

1.1 Чинні абоненти послуги доступу до пакетів телепрограм/послуги доступу до Інтернету/послуги 

«ТБ+Інтернет», яким необхідно виконати заміну/ремонт абонентського відгалуження для відновлення 

надання послуги/послуг, якщо пошкодження викликані втручанням зловмисників у містах з наданням 

послуги по технології Ethernet: Дніпро, Новомосковськ, Слобожанське, Кропивницький, Краматорськ, 

Кривий Ріг, Луцьк, Львів, Обухів, Полтава, с. Розсошенці, с. Щербані, с. Горбанівка Полтавської 

області, Черкаси, Суми, Рівне, Тернопіль, Волочиськ, Чортків, Теребовля, Трускавець, смт Стебник, 

Українка, Харків, смт Солоницівка, Хмельницький, Херсон, Чернівці,  Путивль, Житомир, Запоріжжя, 

Мелітополь, Івано-Франківськ. 

1.2 Чинні абоненти послуги доступу до пакетів телепрограм/послуги доступу до Інтернету/послуги 

«ТБ+Інтернет», яким необхідно виконати заміну/ремонт абонентського відгалуження для відновлення 

надання послуги/послуг, якщо пошкодження викликані втручанням зловмисників у містах з наданням 

послуги по технології Docsis: Вінниця, Кропивницький, Кременець, Львів, Тернопіль, Київ, Чернівці,  

Добротвір, Біла Церква, Запоріжжя, Фастів, Луцьк. 

2 СУТЬ АКЦІЇ 

2.1 Абонент, що входить у цільову групу учасників акції (Частина 1), в період проведення акції має 

можливість замовити акційні сервісні послуги за спеціальною ціною (табл. 1). 

Таблиця 1. Акційні сервісні послуги* 
Код позиції Найменування сервісної послуги Вартість1 

All_ДСП_loyal 

_37 

Усунення  пошкодження абонентського відгалуження  абонента послуги 

доступу до пакетів телепрограм: 

- перевірка коректності надання послуг після виконання ремонту; 

- ремонт/заміна абонентського кабелю зі з'єднанням розриву кабелю; 

- виконання кріплення елементів розводки; 

- перевірка коректності надання послуг після виконання ремонту. 

0,01 

 

All_ДСП_loyal 

_38 

Усунення пошкодження абонентського відгалуження  абонента послуги 

доступу до Інтернету: 
- ремонт/заміна абонентського кабелю зі з'єднанням розриву кабелю; 

- виконання кріплення елементів розводки; 

- перевірка коректності надання послуг після виконання ремонту. 

0,01 

 

 

All_ДСП_loyal 

_39 

Усунення пошкодження абонентського відгалуження  абонента послуги 

"ТБ+Інтернет": 
- ремонт/заміна абонентського кабелю зі з'єднанням розриву кабелю; 

- виконання кріплення елементів розводки; 

- перевірка коректності надання послуг після виконання ремонту. 

0,01 

*Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено до севісних послуг коди All_ДСП_loyal_37, 

All_ДСП_loyal_38, All_ДСП_loyal_39, сплачуються окремо згідно з чинним Прейскурантом на обладнання, 

матеріали та сервісні послуги. 
1Вартість сервісної послуги включає всі податки. 

 

Таблиця 2. Перелік акційних сервісних робіт:  
- об'єм матеріалів відповідно до типу усунення пошкодження абонентського відгалуження   
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All_ДСП_loyal 

_37 

Усунення 
пошкодження 

абонентського 

відгалуження  
абонента послуги 

доступу до пакетів 

телепрограм 

до 

15 - до 4 - до 3 - 1 - - 1 

All_ДСП_loyal 

_38 

Усунення 

пошкодження 

абонентського 
відгалуження  

абонента послуги 

доступу до 
Інтернету по 

технології Ethernet 

до 

15 

до 

40 до 4 - до 3 3 1 - 8 1 

All_ДСП_loyal 

_38 

Усунення 
пошкодження 

абонентського 

відгалуження  
абонента послуги 

доступу до 

Інтернету по 

технології Docsis 

до 

15   до 4 - до 3 - 1 - - 1 

All_ДСП_loyal 
_39 

Усунення 

пошкодження 

абонентського 
відгалуження  

абонента послуги 

"ТБ+Інтернет"по 
технології Ethernet 

до 
15 

до 
40 до 4 - до 3 3 1 - 8 1 

All_ДСП_loyal 

_39 

Усунення 

пошкодження 
абонентського 

відгалуження  

абонента послуги 
"ТБ+Інтернет" по 

технології Docsis 

до 

15   до 4 - до 3 - 1 - - 1 

 

3 ВИНЯТКИ  

3.1 В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи підприємці. 

3.2 Умови акції не розповсюджуються на абонентів, які мають заборгованість перед ТОВ «ВОЛЯ-

КАБЕЛЬ» за надані раніше послуги до моменту погашення даної заборгованості. 

4 ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

4.1 Акція проводиться з 07.07.2017 р. по 31.12.2022 р. 

 

 


