Додаток №1 до Наказу №064-П від 18.01.2016 р.
Затверджую:
Уповноважена особа ТОВ „ВОЛЯ-КАБЕЛЬ”

ПРЕЙСКУРАНТ
________________ Т.І.Вторак

на обладнання, матеріали та сервісні послуги
чинний з 01 лютого по 29 лютого 2016 року*

*У випадку, якщо за 7 календарних днів до моменту закінчення строку дії Прейскуранту Провайдер не повідомить у порядку передбаченому Правилами надання та отримання телекомунікаційних
послуг (послуги доступу до Пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтетрнету, послуги "ТБ+Інтернет") про зміни, дія Прейскуранту продовжується на той самий строк на тих самих умовах.
Частина 1. ОБЛАДНАННЯ
Вартість за одиницю
Код

Назва обладнання

Маршрутизатор FoxGate WFR-301
404/1
Маршрутизатор GETNET GR-124W
L404/9
USB адаптер (WiFi) Linksys WUSB54GC
400/11
USB адаптер (WiFi) GetNet GN-621U
L406/2
Модуль умовного доступу Conax для телевізорів з вбудованим цифровим тюнером DVB-C
4164
Маршрутизатор TP-Link TL-WR740N
4580
Маршрутизатор TOTOLINK N300M
4165
Маршрутизатор Edimax BR-6228NS
L407
Маршрутизатор Totolink N200RE
4605
USB адаптер (WiFi) SMC-N3
113
USB адаптер TP-Link TL-WR702N
4130
Маршрутизатор ASUS USB-N53
4131
USB адаптер TP-Link-WN723N
4132
Маршрутизатор TOTOLINK N150RT
4167
Маршрутизатор ASUS RT-N15U
4173
Маршрутизатор TP-Link TL-WDR3600
4581
Перехідний шнур SCART-SCART, SINCH-SINCH, SCART-6 SINCH
407
Універсальний пульт
L420
2.СЕРВІСНІ ПОСЛУГИ
2.1. Сервісні послуги з підключення

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

без ПДВ, грн

ПДВ, грн

з ПДВ, грн

165,83
207,50
249,17
115,83
499,17
332,50
374,17
157,50
349,17
65,83
165,83
270,00
115,83
290,83
349,17
1332,50
10,83
40,83

33,17
41,50
49,83
23,17
99,83
66,50
74,83
31,50
69,83
13,17
33,17
54,00
23,17
58,17
69,83
266,50
2,17
8,17

199,00
249,00
299,00
139,00
599,00
399,00
449,00
189,00
419,00
79,00
199,00
324,00
139,00
349,00
419,00
1599,00
13,00
49,00

Загальні примітки:
1. Сервісні послуги з підключення включають зазначений у назві послуги комплекс сервісних робіт та перелік матеріалів.
2. Під час підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі в вартість підключення входить:
- підключення послуги доступу до Інтернету по технології Docsis до 10 м. кабелю;
- підключення послуги доступу до пакетів телепрограм до 10 м. кабелю;
- підключення послуги доступу до Інтернету по технології Ethernet до 55 м. кабелю;
- підключення послуги "ТБ+Інтернет" технології Docsis до 15 м. кабелю;
- підключення послуги "ТБ+Інтернет" технології Ethernet до 10 м. кабелю RG-6, до 55м. кабелю UTP;
- підключення послуги "ТБ+Інтернет" технології Home CNA до 20 м. кабелю.
Код

Назва сервісної послуги

Вартість без
ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

Вартість з
ПДВ, грн.

L_СПП_1

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 кріплення його кліпсами або стяжками до 4 шт. на
метр, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, ремонт абонентського кабелю зі з'єднанням розриву кабелю, реєстрація
абонента. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого пристрою, встановлення фільтру
зворотнього каналу, інсталяція драйверів модема, встановлення з'єднувачів(0,4-1,52 мм) scotchlock. Додаткові сервісні роботи й
матеріали, які не включено у послугу СПП_1, сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

129,17

25,83

155,00

L_СПП_2

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 кріплення його кліпсами або
стяжками до 4 шт. на метр, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, ремонт абонентського кабелю зі з'єднанням розриву
кабелю, реєстрація абонента. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення двох розподільчих пристроїв,
встановлення фільтру зворотнього каналу, встановлення штекерів(до трьох в разу необхідності), встановлення адаптера F(гніздо) TV(вилка), підключення та налаштування 2-3-х кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модуля умовного доступу Conax, Smart HD ТВтюнера. Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу СПП_2, сплачуються окремо згідно з чинним
прейскурантом).

108,33

21,67

130,00

L_СПП_3

Штатне підключення послуги "ТБ+Інтернет" (Виїзд фахівця для доставки матеріалів і оформлення документів, підключення
абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі з прокладанням кабелю та кріплення його кліпсами або стяжками до 4 шт. на
метр, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, ремонт абонентського кабелю зі з'єднанням розриву кабелю, реєстрація
абонента. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення двох розподільчих пристроїв, встановлення фільтру
зворотнього каналу, інсталяція драйверів модема, встановлення штекерів(до трьох в разу необхідності) (для підключення послуги
доступу до пакетів телепрограм), встановлення адаптера F(гніздо) - TV(вилка), підключення та налаштування 2-3-х кабельних ТВтюнерів (SET TOP BOX), модуля умовного доступу Conax, Smart HD ТВ-тюнера, встановлення з'єднувачів(0,4-1,52 мм) scotchlock.
Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу СПП_3, сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

187,50

37,50

225,00

2.2. Сервісні послуги з повторного підключення
Загальні примітки:
1. Сервісні послуги з повторного підключення включають зазначений у назві послуги комплекс сервісних робіт та перелік матеріалів.
2. Сервісні послуги надаються абонентам у випадку повторного підключення до телекомунікаційної мережі за адресою, на якій вже було надання послуг/послуги та припинення надання тої
самої/тих самих послуг/послуги.
3.У разі використання матеріалів більше, ніж вказано у сервісній послузі з повторного підключення, оплата вартості матеріалів та підключення відбувається згідно з Частиною 2.4 Додаткові
сервісні послуги.
4. Під час підключення абонентського кабелю до будинкової розподільної мережі в вартість повторного підключення входить:
- підключення послуги доступу до Інтернету по технології Docsis до 5 м. кабелю;
- підключення послуги доступу до пакетів телепрограм до 5 м. кабелю;
- підключення послуги доступу до Інтернету по технології Ethernet до 10 м. кабелю;
- підключення послуги "ТБ+Інтернет" технології Docsis до 10 м. кабелю;
- підключення послуги "ТБ+Інтернет" технології Ethernet до 5 м. кабелю-RG-6, до 10м. кабелю-UTP;
- підключення послуги "ТБ+Інтернет" технології Home CNA до 10 м. кабелю.
Код

All_ПП_1

Назва сервісної послуги

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 кріплення його кліпсами або
стяжками до 4 шт. на метр, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, ремонт абонентського кабелю зі з'єднанням розриву
кабелю, реєстрація абонента. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого пристрою,
інсталяція драйверів модема, встановлення фільтру зворотнього, каналу встановлення з'єднувачів(0,4-1,52 мм) scotchlock. Додаткові
сервісні роботи й матеріали, які не включено у послугу ПП_1, сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

Вартість без
ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

Вартість з
ПДВ, грн.

75,00

15,00

90,00

All_ПП_2

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 кріплення його кліпсами
або стяжками до 4 шт. на метр, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, ремонт абонентського кабелю зі з'єднанням розриву
кабелю, реєстрація абонента. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення одного розподільчого пристрою,
встановлення одного штекера, встановлення адаптера F(гніздо) - TV(вилка), підключення та налаштування 2-3-х кабельних ТВ-тюнерів
(SET TOP BOX), модуля умовного доступу Conax, Smart HD ТВ-тюнер, встановлення фільтру зворотнього каналу. Додаткові сервісні
роботи й матеріали, які не включено у послугу ПП_2, сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

75,00

15,00

90,00

All_ПП_3

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 кріплення його кліпсами до або
стяжками 4 шт. на метр, армування абонентського кабелю “F” роз'ємами, ремонт абонентського кабелю зі з'єднанням розриву кабелю,
встановлення адаптера F(гніздо) - TV(вилка), реєстрація абонента. Також за необхідністю: пробивання у стіні 1 отвору, встановлення
одного розподільчого пристрою, інсталяція драйверів модема, встановлення одного штекера (для підключення послуги доступу до
пакетів телепрограм), підключення та налаштування 2-3-х кабельних ТВ-тюнерів (SET TOP BOX), модуля умовного доступу Conax,
Smart HD ТВ-тюнера, встановлення фільтру зворотнього каналу, встановлення з'єднувачів(0,4-1,52 мм) scotchlock. Додаткові сервісні
роботи й матеріали, які не включено у послугу ПП_3, сплачуються окремо згідно з чинним прейскурантом).

91,67

18,33

110,00

2.3. Основні сервісні послуги
Загальні примітки:
1. Основні сервісні послуги передбачають виїзд фахівця та виконання зазначених робіт в помешканні абонента. Оплата використаних матеріалів та сервісних робіт в квартирі абонента
сплачується згідно даного Прейскуранту.
2. Надання основних сервісних послуг не включає будь-які матеріали, обладнання, або програмне забезпечення, якщо протилежне не зазначено окремо.
Код

Назва сервісної послуги

Виїзд фахівця для оформлення документів, в тому числі виконання робіт:
- діагностика працездатності послуги;
- виявлення та діагностика несправностей;
- перевірка та відновлення щільності з'єднань елементів квартирного розгалудження, в т.ч. в місцях підключення кабелю до
All_ОСП _1
обладнання;
- демонстрація роботи з обладнанням Підприємства;
- доставка та оформлення документів
- виконання робіт, вказаних у розділі 2.4. Додаткові сервісні послуги(роботи оплачуються окремо, згідно прейскуранту).
All_ОСП _2

Терміновий виїзд до абонента (передбачає виїзд фахівця в інтервалі часового проміжку до 3-х годин з моменту фіксації заявки) для
виконання основних сервісних послуг All_ОСП_1.

Виїзд фахівця для роботи на точці підключення до телекомунікаційної мережі, в тому числі виконання робіт:
All_ОСП _3 - підключення/відключення абенентського відводу;
- зняття фільтру в разі зміни пакету послуг доступу до пакетів телепрограм за аналоговою технологією та офоормлення документів.

Вартість без
ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

Вартість з
ПДВ, грн.

25,00

5,00

30,00

83,33

16,67

100,00

20,83

4,17

25,00

2.4. Додаткові сервісні послуги
Загальні примітки:
1. Додаткові сервісні послуги можуть бути виконані фахівцями за умови замовлення основної сервісної послуги.
2. Надання додаткових сервісних послуг ДСП_1 - ДСП_18 передбачає, що вартість матеріалів необхідних для їх виконання включено до вартості додаткової послуги, якщо протилежне не
зазначено окремо.
3. Надання додаткових сервісних послуг ДСП_19 - ДСП_31 передбачає, що вартість матеріалів та обладнання необхідних для їх виконання не включено до вартості додаткової послуги, якщо
протилежне не зазначено окремо.
3. Програмне забезпечення для персонального комп’ютера абонента не надається Підприємством. Для отримання сервісної послуги, яка передбачає установку або налаштування ліцензійного
програмного забезпечення необхідно надання ліцензійної версії програмного забезпечення для її установки або налаштування.
Вартість без
ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

Вартість з
ПДВ, грн.

All_ДСП_1

Усунення несправностей на абонентському відгалудженні: В тому числі виконання робіт:
- перевірка рівнів сигналу на абонентському відводі;
- зміна схеми підключення на подільнику;
- заміна подільника сигналу(в разі необхідності)(один подільник входить у вартість роботи);
- ремонт абонентського кабелю зі з'єднанням розриву кабелю;
- виконання кріплення елементів розводки;
- заміна роз'ємів на кабелі (роз'єми входять у вартість роботи, до 8 шт.), в разі виявлення данної необхідності під час діагностики.

25,00

5,00

30,00

All_ДСП_2

Заміна несправного обладнання, в тому числі виконання робіт:
- діагностика працездатності обладнання;
- відімкнення несправного обладнання від мережі;
- перевірка комплектації обладнання;
- установка абонентського обладнання для послуги доступу до пакетів телепрограм або послуги доступу до Інтернету (ТВ-тюнер та/або
САМ-модуль; Smart HD ТВ-тюнер; модем та/або Wi-Fi);
- зміна/установка елементів живлення, сигнального кабелю (SCART-SCART, SINCH-SINCH, SCART-6 SINCH) та інших витратних
матеріалів абонентського обладнання, необхідних для роботи послуги доступу до пакетів телепрограм;(матеріали не входять у
вартість).
налаштування списку каналів;
- налаштування послуги доступу до Інтернету.

25,00

5,00

30,00

All_ДСП_3

Налаштування послуги доступу до пакетів телепрограм та/або послуги доступу до Інтернету, в тому числі виконання робіт:
- налаштування списку каналів;
- налаштування послуги доступу до Інтернету;
- налаштування почтового клієнта;
- налаштування Wi-Fi роутера;
- усунення несправностей в роботі програмного забезпечення обладнання (драйвери мережевих карт і адаптерів, налаштування).

25,00

5,00

30,00

25,00
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Назва сервісної послуги

Доставка або заміна та налаштування абонентського Wi-Fi обладнання при виконанні робіт з підключення або повторного
підключення: W-Fi роутер, W-Fi адаптер. В тому числі:
- транспортування обладнання;
All_ДСП_4_1 - увімкнення та/або відімкнення обладнання від мережі;
- перевірка працездатності обладнання;
- налаштування послуги доступу до Інтернету;
- перевірка комплектації обладнання.
Доставка або заміна та налаштування абонентського обладнання при наданні сервісних послуг: CAM-модуль, HD тюнер, Smart
HD ТВ-тюнер, модем Docsis 3, W-Fi роутер, W-Fi адаптер, Power line адаптер. В тому числі:
- транспортування обладнання;
- увімкнення та/або відімкнення обладнання від мережі;
All_ДСП_4_2
- перевірка працездатності обладнання;
- налаштування списку каналів;
- налаштування послуги доступу до Інтернету;
- перевірка комплектації обладнання.
Повернення Підприємству, наданого абоненту у користування, обладнання, при припиненні надання послуги доступу до
пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету або ТБ+Інтернет, в тому числі виконання робіт:
- відімкнення обладнання від мережі;
All_ДСП_5
- перевірка працездатності обладнання;
- перевірка комплектації обладнання;
- транспортування обладнання.
Встановлення ліцензійного програмного забезпечення, яке безпосередньо має відношення до встановленого обладнання та послуг
All_ДСП_6
Підприємства та здійснення мережевого налаштування (без надання програмного забезпечення Підприємством, або налаштування
програмного забезпечення, замовленного у підприємства), за винятком операційних систем, за 1 робоче місце.
Стандартне прокладання абонентського кабелю (RG6) відкритими ділянками з кріпленням кліпсами (з розрахунку 4 шт. на 1 м) за 1
All_ДСП_7_1
м.пог.
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Стандартне прокладання абонентського кабелю (UTP Cat. 5) відкритими ділянками з кріпленням кліпсами (з розрахунку 4 шт. на 1 м) за
1 м.пог.
Прокладання абонентського кабелю (RG6, UTP Cat. 5) прихованим варіантом під підвісними стелями в пластикових коробах по
підвалах, горищах, фасадах будинків та таке ін. за 1 м.пог.
Прокладання абонентського кабелю (RG6, UTP Cat. 5) по спеціальних трубчастих закладних, міжповерховими стояковими каналами і т.
інше з використанням спеціального пристрою для прокладання кабелю за 1 м.пог.
Пробивання отворів в стінах, за один отвір
Демонтаж кабелю за 1 м.пог.
Встановлення абонентського розподільчого пристрою з розгалуженням та підключенням кабелю
Ремонт або заміна комплектуючої (з встановленням FFM-адаптера) квартирної телевізійної розетки абонента за 1 шт.
Встановлення штекеру металевого за 1 шт.
Встановлення ізолятора за 1 шт.
Встановлення абонентської накладної телевізійної розетки/внутрішньої розетки в підготовленому місці (без надання розетки
Підприємством) за 1 шт.
Встановлення та налаштування абонентського квартирного телевізійного підсилювача Foro SHA-848RА65 123 дБмкВ за 1 шт.
Підключення та налаштування аудіо-, відео-, обладнання (DVD плеєр, Blu-ray плеєр, медіа-сховище і т.п.) напряму до телеприймача
або через ТВ-тюнер підприємства з використанням стандартних інтерфейсних кабелів, за 1 од. обладнання.(без надання обладнання
та матеріалів Підприємством)
Підключення та налаштування аудіо-, відео-, обладнання (DVD плеєр, Blu-ray плеєр, медіа-сховище і т.п.) до AV-ресивера, за 1 од.
обладнання.(без надання обладнання та матеріалів Підприємством)
Підключення та налаштування системи DLNA, SMART-TV або домашнього кінотеатру "коробкового типу", 1 од. обладнання.(без
надання обладнання та матеріалів Підприємством)
Підключення та налаштування домашнього кінотеатру типу «HI-FI» та вище, за 1 од. обладнання.(без надання обладнання та
матеріалів Підприємством)
Встановлення ліцензійної операційної системи абонента на комп’ютер, за 1 робоче місце.(без надання обладнання та матеріалів
Підприємством)
Установка та кріплення (на стіну і т.д.), підключення та налаштування телевізора/панелі з діагоналлю до 26"(без надання обладнання
та матеріалів Підприємством)
Установка та кріплення (на стіну і т.д.), підключення та налаштування телевізора/панелі з діагоналлю 27"-38"(без надання обладнання
та матеріалів Підприємством)
Установка та кріплення (на стіну і т.д.), підключення та налаштування телевізора/панелі з діагоналлю 39"-51"(без надання обладнання
та матеріалів Підприємством)
Установка та кріплення (на стіну і т.д.), підключення та налаштування телевізора/панелі з діагоналлю 52"-65".(без надання обладнання
та матеріалів Підприємством)
Установка та кріплення проектора (на стіну або стелю), підключення та налаштування.(без надання обладнання та матеріалів
Підприємством)
Установка та кріплення екрану (на стіну) натяжний тип, підключення та налаштування(без надання обладнання та матеріалів
Підприємством)
Установка та кріплення екрану (на стіну) моторизований тип, підключення та налаштування(без надання обладнання та матеріалів
Підприємством)
Стандартне прокладання абонентського кабелю RG11 відкритими ділянками з кріпленням кліпсами (з розрахунку 4 шт. на 1 м) за 1
м.пог.
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