
Акція «Гігабітний Інтернет для всіх» 

У ряді населених пунктів Одеської області діють спеціальні умови підключення до 

високошвидкісного енергонезалежного Інтернету за технологією GPON. 

Переваги технології: 

• швидкість доступу в Інтернет - до 1 Гбіт/с; 

• абонент може користуватися послугами Інтернету (далі Послуга), навіть якщо в районі 

відключили світло - при наявності в будинку безперебійного джерела живлення для мережевого 

обладнання, комп'ютера, приставки або телевізора. 

Умови акції: 

1. Взяти участь в Акції можуть жителі наступних населених пунктів: 

• Березівського району: с.Ганно-Покровка, с.Баранове, с.Білка, с.Богунове, с.Бузинове, 

с.Воробіївка, с.Знам’янка, смт.Іванівка, с.Козлове, с.Конопляне, с.Малинівка, с.Малозименове, с. 
Маркевичеве, с.Михайлопіль, с. Марціянове, с. Новоєлизаветівка, с.Причепівка, с. Прохорове, 

смт.Радісне, с.Сухомлинове, с.Силівка, с.Шерове. 

• Роздільнянського району: с.Вишневе, с.Великозименове, с.Малоцебрикове, с. Поліно-

Осипенкове, с.Цибулівка, смт.Цебрикове. 

2. Акція діє з 27.04.2022 року по 30.06.2022 року. 

3. При підключенні абонент оплачує оплачує вартість підключення - 1000 гривень; 

    У вартість підключення входить: 

• виїзд та робота по підключенню монтажної бригади; 

• абонентський термінал ONU; 

• 150 м оптоволоконного та 5 м мідного кабелю (все, що більше зазначеної кількості 

оплачується додатково); 

4. При підключенні абонент отримує у подарунок 2 (два) місяці користування послугою «Доступ в 

Інтернет» безкоштовно. 

5. При підключенні на акційних умовах абонент безумовно приймає та погоджується виконувати 

наступні дії: 

а) надати ідентифікаційний номер платника податків (ІНП) та паспорт з діючою пропискою за адресою 

підключення для оформлення акту прийому-передачі обладнання; 

б) підписати акт прийняття-передання обладнання. 

6. Абонент у разі відмови від користування послугами попереджує компанію не пізніше ніж за 7 днів 

до відмови від послуг. 

7. Оператор залишає за собою право на зміну умов цієї акції, в т.ч. й зміна розмірів абонентської 

плати в обраному тарифі, зміни строків проведення Акції та всі інші умови, пов'язані з нею. 

8. Оператор залишає за собою право відмовити в участі Акції при недотриманні умов та без 

пояснення причини. 

9. Взяти участь в Акції можливо тільки один раз. 

10. Кількість акційних підключень обмежена. 

11. Заявку на підключення можна залишити онлайн на сайті, за телефоном або в найближчому 

абонентському відділенні. 


