
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_9* шт. 29,17 5,83 35,00

4326 шт. 999,17 199,83 1199,00

4367 шт. 1082,50 216,50 1299,00

4375 шт. 582,50 116,50 699,00

4036 шт. 40,83 8,17 49,00

4384 шт. 1499,17 299,83 1 799,00

4362 шт. 749,17 149,83 899,00

4393 шт. 499,17 99,83 599,00

4412 шт. 915,83 183,17 1099,00

4381 шт. 749,17 149,83 899,00

4415 шт. 832,50 166,50 999,00

4417 шт. 33,33 6,67 40,00

4391** шт. 33,33 6,67 40,00

***10321 шт. 8,33 1,67 10,00

****10772 шт. 8,33 1,67 10,00

RV_СПП_1

RV_СППТ_1

RV_СПП_2

RV_СПП_3

RV_СППТ_3

RV_СПП_4

Код Назва сервісної послуги
Вартість

без ПДВ, грн. ПДВ, грн. з ПДВ, грн.

* У випадку, якщо за 7 календарних днів  до моменту  закінчення  строку дії Прейскуранту Підприємство 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 Прейскуранту продовжується на той самий строк на 

тих самих  умовах.   

2. СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ

2.1. Сервісні послуги з підключення

1. ОБЛАДНАННЯ ТА МАТЕРІАЛИ

Універсальний пульт

Кабель DIN-to-RCA 

Кабель з'єднувальний  DIN-SCART  

Загальні примітки:

*Замовлення обладнання по кодам IP_882, IP_883, IP_9 можливе лише користувачам послуги за "ІР протоколом". 

**ІЧ сенсор працює/доступний для продажу лише з Медіаплеєром iNeXT TV4.

***Замовлення можливе лише користувачам послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку / рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ.

****Замовлення можливе у випадку втрати або пошкодження Мульті ЮСім карти абонентом, яку він отримував для послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку / 

рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ. 

Модуль умовного доступу (САМ module)

Мульті ЮСім карта для підключення Lifecell

Маршрутизатор TP-LINK АС 1200 Archer C5 v4

Маршрутизатор TP-LINK АС750 Archer C20

Медіаплеєр iNeXT TV4

Приставка SMART TV VOL001

ІЧ сенсор для медіаплеєра iNeXT

Маршрутизатор Totolink A702R

Чинний з 01 грудня по 31 грудня 2021 року*

Додаток №1 до наказу №1170-П від 05.11.2021р.

ПРЕЙСКУРАНТ

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

Код Назва обладнання
Одиниця 

виміру

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.3.1

AV-кабель для медіаплеєра iNeXT TV5

Універсальна Мульті ЮСім карта для заміни Lifecell

Маршрутизатор TP-LINK EC220-G5

Медіаплеєр iNeXT TV5

Вартість за одиницю

66,67

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), модуля умовного доступу 

Conax, Smart HD ТВ-тюнера, 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 RV_СПП_2, сплачуються окремо згідно з 

чинним прейскурантом).

291,67 58,33

Маршрутизатор TotolINK A3002

Кабель 3RCA-3RCA 

400,00

350,00

750,00

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 RV_СПП_1, сплачуються окремо згідно з чинним 

прейскурантом).

333,33

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 RV_СПП_Т_1, 

сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

450,00 90,00 540,00

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), модуля умовного доступу Conax, Smart HD ТВ-

тюнера, 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 RV_СПП_3, сплачуються окремо згідно з чинним 

прейскурантом).

625,00 125,00

Штатне підключення абонентського обладнання до послуги доступу до Інтернету за 

технологією Radio-Ethernet (Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів; 

підключення з прокладанням кабелю Cat 5e UTP(FTP) до 100 м; монтаж кронштейну для кріплення 

антени та встановлення секторної антени, піктейла з конектором N-type, коробки герметичної, точки 

доступу D-Link модель DWL-2100АР та віддаленого живлення D-Link модель P-200; налаштування 

доступу до Інтернету; реєстрація абонента. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у 

послугу RV_СПП_4, сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

1500,00 300,00 1800,00

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), модуля умовного доступу Conax, Smart HD ТВ-тюнера, 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 

RV_СПП_Т_3, сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

808,33 161,67 970,00

Затверджую:
Уповноважена особа  ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"

_____________Олена НИКИТЮК



CПП_IP_1

All_ПП_1

All_ППТ_1

All_ПП_2

All_ППТ_3

All_ПП_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.

RV_СПП_1
Підключення послуги доступу до Інтернету по технології Ethernet - до 50 до 4 - - до 2 - - 4

RV_СППТ_1
Підключення послуги доступу до Інтернету по технології Ethernet - до 50* до 4 - - до 2 - - 4

RV_СПП_2 Підключення послуги доступу до пакетів телепрограм до 20 - до 4 до 1 до 8 - 1 до 3 -

RV_СПП_2

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

використанням обладнання типу "Hybrid"
до 20 до 15 до 4 до 1 до 8 до 4 1 до 3 4

RV_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

RV_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

RV_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

RV_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

RV_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

RV_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 -

2.2. Сервісні послуги з повторного підключення

Код Назва сервісної послуги

Вартість

без ПДВ, грн. ПДВ, грн. з ПДВ, грн.

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.3.2.    

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).

183,33 36,67 220,00

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. Додаткові 

сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу All_ПП_1, сплачуються окремо згідно з чинним 

прейскурантом).

141,67 28,33 170,00

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), модуля умовного 

доступу Conax, Smart HD ТВ-тюнера, 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).

150,00 30,00 180,00

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. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу All_ПП_Т_1, 

сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

150,00 30,00 180,00

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), модуля умовного доступу Conax, Smart HD ТВ-тюнера, 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).

275,00 55,00 330,00

3.2. 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), модуля умовного доступу Conax, Smart HD 

ТВ-тюнера, 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).

258,33 51,67 310,00

3. ОБ'ЄМ МАТЕРІАЛІВ ШТАТНОГО ПІДКЛЮЧЕННЯ

3.1. Об'єм матеріалів відповідно до типу штатного підключення



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)


