
Акція «Підключай» 

У ряді населених пунктів Одеської області діють спеціальні умови підключення до високошвидкісного 

енергонезалежного Інтернету за технологією GPON. 

Переваги технології: 

• швидкість доступу в Інтернет - до 1000 Мбіт/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 Одеської області наступних населених пунктів: 

• Одеського району: с.Градениці, с.Троїцьке, с.Яськи, м.Біляївка, с.Маяки, с.Петродолинське, 

с.Лібенталь, с.Йосипівка, с.Мар'янівка, с.Новоградківка, смт.Доброолександрівка, с.Червона Гірка, 

с.Кам'янка, с.Старі Шомполи, ст.Чорноморська 

• Роздільнянського району: смт.Лиманське, с.Кучурган, с.Степове, с.Новоградівка, с.Щербанка, 

с.Труд-Куток, с.Павлівка, с.Степанівка, с.Новокрасне, с.Нові Чобручі, с.Матишівка, с.Старостине, 

с.Велізарове, с.Кам'янка, с.Володимирівка, с.Покровка, с.Новосільці, м.Роздільна, смт. Велика 

Михайлівка, с.Полезне, смт.Захарівка, с.Карпівка, с.Бакалове, с.Понятівка, с.Бецилове, 

с.Старокостянтинівка, с.Новодмитрівка, с.Новоукраїнка, с.Міліардівка, с.Буцинівка; 

• Березівського району: смт.Петрівка, с.Сербка, смт.Ширяєве, с.Осинівка, с.Подільці; 

• Подільського району: м. Ананьїв, с.Гандрабури, смт.Любашівка. 

2. Акція діє з 01.06.2022 року по 31.08.2022 року. 

3. При підключенні абонент оплачує: 

- акційну вартість по встановленню обладнання - 1 гривню; 

    У вартість підключення входить: 

• виїзд та робота по підключенню монтажної бригади; 

• надання в безоплатну оренду абонентського терміналу ONU; 

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

оплачується додатково); 

-  щомісячну вартість за Послугу згідно обраного тарифу. 

4. Для отримання Послуги за технологією GPON Оператор надає абоненту кінцеве обладнання на 

термін користування Послугою — абонентський термінал ONU безкоштовно. 

5. При підключенні, за бажанням, абонент може придбати абонентський термінал ONU всього за 899 

гривень. 

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

наступні дії: 

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

адресою підключення для оформлення акту прийому-передачі обладнання; 

b) підписати акт прийняття-передання обладнання. 

7. У разі відмови від користування Послугою абонент здійснює: 

a) Повернення Оператору абонентському терміналу ONU в справному та укомплектованому стані. 



b) У разі повернення терміналу в неповній комплектації або несправному стані — компенсує його 

вартість в розмірі 899 грн. 

 

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 Центрі 

обслуговування абонентів LIMANET. 


