
ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО МЕРЕЖІ IPNET 
АБОНЕНТІВ – ФІЗИЧНИХ ОСІБ

*  Місце заведення та закріплення кабелю визначає монтажник-кабельник, та погоджує з абонентом. Усунення перешкод, що заважають 
прокладанню кабелю забезпечує абонент.

**  Місце встановлення медіаконвертора/ONU визначає монтажник, та погоджує з абонентом. Підключення медіаконвертора/ONU до мережі 
220В забезпечує абонент. Монтажник не несе відповідальності за пошкодження прихованих кабелів, прокладених у стінах приміщення.
 
***  Налаштування додаткових пристроїв сплачується окремо згідно прейскуранту.

Штатне підключення до послуги Інтернет і/або IPTV за технологією FTTH
або PON включає наступний перелік обов’язкових робіт:

Підключення абонента до порту в комутаційному обладнанні Провайдера;

Монтаж кабелю UTP8 (вита пара) або оптичного кабелю до приміщення абонента;

В приміщення абонента заводиться (буріння 1 отвору*) до 20 метрів кабелю та обжимається 
конекторами типу RJ45 (до 5 од.) для підключення в обладнання абонента або оптичний кабель 
підключається до медіаконвертора/ONU** (додаткові матеріали оплачуються окремо по 
сервісному талону);

Налаштування послуги доступу до мережі на одному пристрої (ethernet або wifi підключення) 
та одного ТБ пристрою***.

Консультація по роботі з Особистим Кабінетом Абонента та реєстрація однієї поштової скриньки 
виду login@ipnet.ua (за потребою); 

За бажанням Абонента, виконується консультація щодо встановлення та налаштування 
мережевого обладнання, відеоспостереження тощо (за додаткову оплату).

Штатне підключення до кабельного ТБ (аналогового та/або цифрового) 
включає наступний перелік обов’язкових робіт:

Підключення абонента до порту в комутаційному обладнанні Провайдера;

Монтаж кабелю RG-6 (коаксиальний кабель) до приміщення абонента (вартість кабелю 
сплачується окремо, за фактичним використанням згідно Прейскуранту);

В приміщення абонента заводиться до 20 метрів кабелю типу RG-6 та обжимається роз’ємом 
типу F-F;

Налаштування телевізійного обладнання (1 пристрій) абонента*; 

Консультація по роботі з Особистим Кабінетом Абонента; 

За бажанням Абонента, виконується консультація щодо встановлення та налаштування 
мережевого обладнання, відеоспостереження тощо (за додаткову оплату).
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ПРЕЙСКУРАНТ НА ДОДАТКОВІ РОБОТИ 
ТА МАТЕРІАЛИ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИКОНУВАТИСЬ
ПРИ ПІДКЛЮЧЕННІ

**** за згодою майстра, мінімальна тривалість замовлення – 1 година.

УВАГА! Вартість робіт підсумовується. З повним переліком робіт Ви можете ознайомитись на нашому офіційному сайті за посиланням 
ipnet.ua/client_service або у розділі FAQ

№ Назва сервісної послуги Одиниця Вартість, грн
1 Обжим, заміна конектора RJ45 або F-F 1 од. 30.00 
2 Встановлення, ремонт внутрішньої/зовнішньої розетки 1 од. 30.00/80.00 
3 Відкрита прокладка кабелю по квартирі 

(скобами, кліпсами по 4 шт/метр)
1 п.м. 10.00 

4 Закрита прокладка кабелю по квартирі 1 год. 150.00 
5 Ремонт UTP кабелю в приміщенні Абонента 1 точка 50.00 
6 

1 од.
1 од.

50.00/75.00 
80.00/105.00 

7 Ремонт, установка додаткової ТВ розетки 1 од. 100.00 
8 Налаштування каналів телебачення 1 пристрій 50.00 
9 Попередній розгляд можливості встановлення 

відеоспостереження (без консультації)
1 год. безкоштовно

10 Консультації по слаботочним мережам, обладнанню та 
по відеоспостереженню (де краще встановити, які камери
використовувати, інші технічні запитання)

1 год. 100.00 

11 Встановлення та налаштування послуги 
«Відеоспостереження»

1 год. 150.00 

12 Підключення до мережі IPnet додаткового 
телекомунікаційного обладнання (роутерів, ТВ-приставок)

1 од. 50.00 

13 Налаштування обладнання і периферійних пристроїв 1 од. 150.00 
14 Вартість інших монтажних робіт**** 1 год. 150.00 
15 Вартість обладнання та матеріалів:

• Кабель UTP8 (вита пара)/ RG-6 (коаксіальний кабель)
• Конектор RJ45 / F-F
• Наружна розетка RJ45 / Сплітер (ТАР)
• Маршрутизатор (wi-fi роутер) 100 mbps
• Маршрутизатор (wi-fi роутер) 1000 mbps
• ТВ приставка IPnet TV Box 
• HDMI-кабель для ТВ приставки
• Пульт керування для ТВ приставки
• Комплект адаптерів PowerLine (2 од.)
• Відеокамера Hikvision DS-2CD2420F-I
• В/к купольна Hikvision DS-2CD2120F-IS

1 п.м.
1 од. 
1 од. 
1 од. 
1 од. 
1 од. 
1 од. 
1 од. 

1 комплект 
1 од. 
1 од. 

8.00 
3.00/4.00 

40.00/80.00 
699.00 

1699.00 
1199.00 
129.00 
179.00 

1449.00 
2699.00 
2999.00 

Буріння отворів у стіні (цегла/бетон, діаметр до 12мм): 
• до 20 см.
• до 80 см.
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