Умови оренди абонентського обладнання (роутерів) для абонентів (фізичні
особи) для отримання послуги «Оптичний Інтернет»(за технологією FTTB)
1. Тарифи на послугу «Оренда роутера» (далі – Послуга) встановлюються товариством та
зазначені у додатку 1.
2. Територія надання Послуги - у межах території України, окрім населених пунктів
тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення ООС.
3. Отримати Послугу мають можливість нові(в тому числі абоненти, які змінюють
технологію надання послуги з доступу до мережі інтернет від АТ «Укртелеком) та
існуючі абоненти (фізичні особи) послуги «Оптичний Інтернет) (за технологією FTTB):
3.1 За умови відсутності у абонента (фізичної особи) дебіторської заборгованості
перед товариством за надані телекомунікаційні послуги;
3.2 Лише на період надання/отримання послуги «Оптичний Інтернет» (за
технологією FTTB) від АТ «Уктрелеком»
3.3 У випадку приєднання до умов договору про надання телекомунікаційних
послуг, шляхом підписання Заяви-приєднання.
4. Для однієї послуги «Оптичний Інтернет» (за технологією FTTB) можна отримати лише
одну послугу «Оренда роутера».
5. Нові та існуючі абоненти послуги «Оптичний Інтернет» (за технологією FTTB) за умови
підписання зобов’язання про користування послугою «Оптичний Інтернет»(за
технологією FTTB) протягом 24 місяців мають можливість отримувати послугу
«Оренда роутера».
6. Послуга «Оренда роутера» починає діяти з дати підписання абонентом Заявиприєднання про замовлення Послуги та діє протягом 24 місяців.
7. При розірванні Договору, у тому числі при достроковому припиненні терміну його дії
або при припиненні користування телекомунікаційною послугою (у тому числі з
ініціативи Укртелекому) чи у разі закінчення строку оренди, своїми силами і за свій
рахунок повернути Обладнання Укртелекому протягом 30 календарних днів з дати
припинення користування послугою чи закінчення строку оренди, або з дати
розірвання Договору, в тому числі з дати дострокового припинення терміну дії
Договору , у повній комплектації, в справному стані, з урахуванням нормального
зносу та у відповідності до вимог до Обладнання.
8. У разі дострокового припинення послуги оренди Обладнання, абонент зобов’язується
сплатити Укртелекому штраф, розмір якого визначено нижче.
9. Розмір штрафу розраховується за наступною формулою:
[Шд.д.] = [Вр.в.о.] х [Кк.д.], де:
[Шд.д.] – розмір штрафу за дострокове припинення оренди (без ПДВ).
[Вр.в.о.] – різниця щомісячного розміру плати за оренду Обладнання на регулярних
умовах та щомісячного розміру плати за оренду Обладнання на акційних умовах, за 1
календарний день (з ПДВ). В розрахунку використовується тариф за оренду Обладнання
(який був діючим в період користування орендою Обладнання), за кожен розрахунковий
період окремо.
Середньомісячна кількість календарних днів - 30 календарних днів.
[Кк.д.] – кількість календарних днів з дати підписання Заяви-приєднання до дати
припинення послуги оренди Обладнання.
10. Абонент зобов’язується сплатити повну вартість Обладнання, зазначену в заявіприєднання, у разі відмови від послуги Ethernet-підключення до мережі Інтернет за
технологією FTTB та/або від оренди Обладнання та якщо Абонент не повернув

Обладнання в термін, зазначений у п. 7 Цих Умов або вартість Обладнання, визначену
відповідно до п. 11 цих Умов , у разі закінчення строку оренди обладнання.
11. Вартість Обладнання, за якою Абонент має право його придбати після завершення
строку оренди, зазначеного в додатку 1 встановлюється відповідним наказом
Укртелеком, умови якого розміщуються на сайті Укртелекому. ПДВ нараховується за
ставкою, що діє на дату виставлення рахунка за телекомунікаційні послуги за останній
місяць оренди.
12. Після припинення та/або закінчення терміну дії оренди абонент може ще раз
скористатись послугою «Оренда роутера».
13. Тимчасового припинення надання послуги «Оренда роутера» не передбачається.
14. Абонентська плата за послугу «Оптичний Інтернет» (за технологією FTTB) та послугу
«Оренда роутера» відображається в абонентському рахунку окремими рядками.

Умови оренди абонентського обладнання (роутерів) для абонентів (фізичні
особи) для отримання послуги «Оптичний Інтернет»(за технологією FTTH)
1. Тарифи на послугу «Оренда роутера» (далі – Послуга) встановлюються товариством та
зазначені у додатку 1.
2. Територія надання Послуги - у межах території України, окрім населених пунктів
тимчасово окупованої території АР Крим та зони проведення ООС.
3. Отримати Послугу мають можливість наступні абоненти:
3.1 одночасно замовляють послуги «Оптичний Інтернет» (за технологією FTTH) та
«Інтерактивне TV» (в тому числі існуючі споживачі послуги «Інтернет від
Укртелеком», які змінюють технологію надання послуги з доступу до мережі
Інтернет);
3.2 є існуючими споживачами послуги «Оптичний Інтернет» (за технологією FTTH), які
оформили заявку на підключення до послуги «Інтерактивне TV»;
3.3 є існуючими споживачами послуги «Інтернет від Укртелеком» (за технологією
ADSL) та виявили бажання змінити технологію надання послуги з доступу до
мережі Інтернет.
4. Абоненти, які підпадають під умови можуть отримати Послугу:
4.1. За умови відсутності у абонента (фізичної особи) дебіторської заборгованості
перед товариством за надані телекомунікаційні послуги;
4.2 Лише на період надання/отримання послуги «Оптичний Інтернет» (за
технологією FTTH) від АТ «Уктрелеком»
4.3 У випадку приєднання до умов договору про надання телекомунікаційних
послуг, шляхом підписання Заяви-приєднання.
5. Для однієї послуги «Оптичний Інтернет» (за технологією FTTH) можна отримати лише
одну послугу «Оренда роутера».
6. Нові та існуючі абоненти послуги «Оптичний Інтернет» (за технологією FTTH) за умови
підписання зобов’язання про користування послугою «Оптичний Інтернет»(за
технологією FTTH) протягом 24 місяців мають можливість отримувати послугу
«Оренда роутера».
7. Послуга «Оренда роутера» починає діяти з дати підписання абонентом Заявиприєднання про замовлення Послуги та діє протягом 24 місяців.
8. При розірванні Договору, у тому числі при достроковому припиненні терміну його дії
або при припиненні користування телекомунікаційною послугою (у тому числі з
ініціативи Укртелекому) чи у разі закінчення строку оренди, своїми силами і за свій
рахунок повернути Обладнання Укртелекому протягом 30 календарних днів з дати
припинення користування послугою чи закінчення строку оренди, або з дати
розірвання Договору, в тому числі з дати дострокового припинення терміну дії
Договору , у повній комплектації, в справному стані, з урахуванням нормального
зносу та у відповідності до вимог до Обладнання.
9. У разі дострокового припинення послуги оренди Обладнання, абонент зобов’язується
сплатити Укртелекому штраф, розмір якого визначено нижче.
10. Розмір штрафу розраховується за наступною формулою:
[Шд.д.] = [Вр.в.о.] х [Кк.д.], де:
[Шд.д.] – розмір штрафу за дострокове припинення оренди (без ПДВ).
[Вр.в.о.] – різниця щомісячного розміру плати за оренду Обладнання на регулярних
умовах та щомісячного розміру плати за оренду Обладнання на акційних умовах, за 1

календарний день (з ПДВ). В розрахунку використовується тариф за оренду Обладнання
(який був діючим в період користування орендою Обладнання), за кожен розрахунковий
період окремо.
Середньомісячна кількість календарних днів - 30 календарних днів.
[Кк.д.] – кількість календарних днів з дати підписання Заяви-приєднання до дати
припинення послуги оренди Обладнання.
11. Абонент зобов’язується сплатити повну вартість Обладнання, зазначену в заявіприєднання, у разі відмови від послуги Ethernet-підключення до мережі Інтернет за
технологією FTTH та/або від оренди Обладнання та якщо Абонент не повернув
Обладнання в термін, зазначений у п. 8 Цих Умов, або вартість Обладнання, визначену
відповідно до п. 12 цих Умов, у разі закінчення строку оренди обладнання.
12. Вартість Обладнання, за якою Абонент має право його придбати після завершення
строку оренди, зазначеного в додатку 1 встановлюється відповідним наказом
Укртелеком, умови якого розміщуються на сайті Укртелекому. ПДВ нараховується за
ставкою, що діє на дату виставлення рахунка за телекомунікаційні послуги за останній
місяць оренди.
13. Після припинення та/або закінчення терміну дії оренди абонент може ще раз
скористатись послугою «Оренда роутера».
14. Тимчасового припинення надання послуги «Оренда роутера» не передбачається.
15. Абонентська плата за послугу «Оптичний Інтернет» (за технологією FTTH) та послугу
«Оренда роутера» відображається в абонентському рахунку окремими рядками.

Додаток 1
Тарифи на надання абонентам (фізичним особам) обладнання (роутерів) на
умовах оренди для отримання послуги «Оптичний Інтернет» (FTTх)

Введені в дію з 01.09.2021

Но

По-

мер
зистатція
ті
1

Послуги

1 Надання обладнання (роутера) на акційних
умовах оренди абонентам (фізичним особам)
послуги «Оптичний Інтернет» (FTTх).
Інші види послуг

2

2

Придбання обладнання (роутеру), наданого на
умовах оренди, за акційною вартістю
абонентам послуги «Оптичний Інтернет» (FTTx).

Абонентна плата
за користування
послугою за
місяць, грн з ПДВ

1*

Розмір оплати,
грн., з ПДВ

2**

*

Розмір плати вказано з податком на додану вартість, який додатково нараховується відповідно до
Податкового кодексу України.
**Примітка до ст.2: тариф застосовується лише після спливу 24 місяців з дати підписання абонентом
Заяви-приєднання про замовлення послуги оренди обладнання (роутеру), за умови користування
абонентом послугою оренди на акційних умовах протягом вказаного строку.

