
Тарифи на послугу апаратного хостингу (з оплатою за місце в шафі) 

Номер 

позиції 

Види послуг та плати 
Розмір 

оплати за все 

обладнання, 

за місяць, 

грн., з ПДВ 

Надання  місця у шафі Дата-центру для 

розміщення обладнання абонента 

Допустима загальна  

потужність, що 

споживається 

встановленим 

обладнанням, кВт 

1 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 2 юнітів 
0,7 

3 366,00 

2 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 4 юнітів 
0,8 

3858,00 

3 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 6 юнітів 
0,9 

4332,00 

4 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 8 юнітів 
1,1 

5274,00 

5 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 10 юнітів 
1,4 

7212,00 

6 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 12 юнітів 
1,6 

8244,00 

7 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 14 юнітів 
1,8 

9252,00 

8 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 16 юнітів 
2,1 

10788,00 

9 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 18 юнітів 
2,3 

11820,00 

10 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 20 юнітів 
2,5 

16500,00 

11 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 22 юнітів 
2,8 

18480,00 

12 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 24 юнітів 
3,0 

19020,00 

13 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 26 юнітів 
3,2 

20304,00 

14 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 28 юнітів 
3,4 

20880,00 

15 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 30 юнітів 
3,7 

22680,00 

16 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 32 юнітів 
3,9 

23940,00 



17 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 34 юнітів 
4,1 

26430,00 

18 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 36 юнітів 
4,3 

27720,00 

19 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 38 юнітів 
4,5 

29040,00 

20 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 40 юнітів 
4,7 

30300,00 

21 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 42 юнітів 
4,9 

33120,00 

22 
Розміщення обладнання загальною 

висотою до 44 юнітів 
5,0 

33720,00 

 

Тарифи на надання доступу до мережі Інтернет (необмежене споживання трафіку) для 

обладнання, розміщеного в шафі Дата-центру 

Номер 

позиції Вид послуги 

Розмір 

оплати, за 

місяць, грн.,   

з ПДВ 

1 Доступ до мережі Інтернет на швидкості 10 Мбіт/с 396,00 

2 Доступ до мережі Інтернет на швидкості 100 Мбіт/с 1980,00 

3 Доступ до мережі Інтернет на швидкості 1000 Мбіт/с 4020,00 

4 Доступ до мережі Інтернет на швидкості 10 Гбіт/с  32400,00 

 

 

Тарифи на додаткові послуги апаратного хостингу з доступом до мережі  

Інтернет та інші види послуг  

 

Номер 

позиції 

 

Вид послуги  

Норма 

оплати 

Розмір 

оплати, з 

ПДВ, грн. 

1 

Надання послуги апаратного firewall 

(використання міжмережного екрана Дата-

центру зі стандартним набором правил) 

за все 

обладнання,        

за місяць 

2160,00 

2 

Застосування індивідуальних налаштувань 

на апаратному мережному екрані 

за всі 

налаштування,    

за місяць 

1440,00 

3 

Анонсування   підмереж АТ «Укртелеком» 

шляхом організації маршрутизації блока (ів)  

ІР-адрес автономної системи за протоколом 

BGP 

одноразово  504,00 



4 
Зміна маршрутизації блока (ів) ІР-адрес 

споживача за його запитом 
одноразово, за 

кожну зміну 
144,00 

5 Підключення додаткового блока живлення 

за один блок 

живлення, за 

місяць 

 

360,00 

 

 

Тарифи на послугу резервування місця у шафі Дата-центру  

для розміщення та зберігання обладнання  

 (з оплатою за місце в шафі) 

 

Номер 

позиції 
Види послуг та плати 

Розмір оплати за 

все обладнання, за 

місяць, грн., з 

ПДВ  

1 Резервування місця загальною висотою до 2 юнітів 432,00 

2 Резервування місця загальною висотою до 4 юнітів 648,00 

3 Резервування місця загальною висотою до 10 юнітів 1224,00 

4 Резервування місця загальною висотою до 22 юнітів 2 448,00 

5 Резервування місця загальною висотою до 32 юнітів 3312,00 

6 
Резервування місця загальною висотою до 42 або        

44 юнітів (окрема шафа) 
4320,00 

 

 

Тарифи на заміну абонентського обладнання 

 

Номер 

позиції Вид послуги 
Розмір оплати, за 

місяць, грн., з ПДВ 

1 
Заміна серверного обладнання абонента, за 

одиницю обладнання 
300,00 

 

Тарифи на послугу апаратного хостингу з доступом до мережі Інтернет   

(з оплатою за одиницю обладнання).  

Тарифи недоступні для підключення новим абонентам. 

 

Номер 

позиції 

 

Види послуг та плати 

 

 

Норма 

оплати 

 

 

Розмір 

оплати, 

грн., з ПДВ  

 

1 

Надання місця в шафі Дата-центру для 

розміщення обладнання (висотою до 2 юнітів) з 

користування доступом до мережі Інтернет зі 

швидкістю 10 Мбіт/с (необмежене споживання 

трафіку) 

за одиницю 

обладнання, 

за 

місяць 

3720,00 



2 

Надання  місця в шафі Дата-центру для 

розміщення обладнання (висотою до 2 юнітів) з 

доступом до мережі Інтернет зі швидкістю 100 

Мбіт/с (необмежене споживання трафіку) 

за одиницю 

обладнання, 

за 

місяць 

5400,00 

3 

Надання  місця в шафі Дата-центру  для 

розміщення обладнання (висотою до 2 юнітів)   

з доступом  до  мережі  Інтернет  зі  швидкістю  

1000 Мбіт/с (необмежене споживання трафіку) 

за одиницю 

обладнання, 

за 

місяць 

7320,00 

4 

Надання  місця в шафі Дата-центру  для 

розміщення обладнання (висотою до 2 юнітів) 

та з’єднання його тільки з мережею Дата-

центру  зі швидкістю 1000 Мбіт/с (необмежене 

споживання трафіку). 

Примітка. 

Послуга надається, коли споживач встановив 

два або більше серверів за тарифами поз. 3–5.  

При цьому повинна зберігатись пропорція: на 

кожний сервер, підключений до внутрішньої 

мережі Дата-центру, повинно бути два сервери, 

з’єднані з мережею Інтернет. Загальна кількість 

серверів, підключених до мережі Дата-центру, 

не може перевищувати 5 шт. 

за одиницю 

обладнання, 

за місяць 

2880,00 

5 

Надання додаткового місця в шафі Дата-центру 

для встановленого обладнання  висотою більше 

2 юнітів. 

Примітка. 

Максимальна висота кожної одиниці 

обладнання не повинна перевищувати 4 юніти 

за кожний 

додатковий 

юніт, за 

місяць 

10% ст.3-5 

 

 

 

 

Тарифи на послугу апаратного хостингу з доступом до мережі Інтернет (з оплатою за  місце в   

шафі).  

Тарифи недоступні для підключення новим абонентам. 

 

Номер 

позиції 
Види послуг та плати 

Норма 

оплати 

Розмір 

оплати,  грн., 

з ПДВ 

1 

Надання  місця в шафі Дата-центру  для 

розміщення обладнання загальною висотою 

до 10 юнітів   та користування доступом до 

мережі Інтернет  зі  швидкістю  2х100 Мбіт/с   

чи  1х1000 Мбіт/с (необмежене споживання 

трафіку) 

за все 

обладнання, 

за місяць 

11400,00 

2 

Збільшення швидкості підключення до мережі 

Інтернет до 2х1000 Мбіт/с (необмежене 

споживання трафіку) 

за два 

підключення, 

за місяць 

8040,00 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тарифи на послугу апаратного хостингу з доступом до віртуальної приватної мережі (ВПМ) (з 

оплатою за місце в шафі).  

Тарифи недоступні для підключення новим абонентам. 

 

Номер 

позиції 
Види послуг та плати 

Норма 

оплати 

Розмір 

оплати, 

грн., з ПДВ 

1 

Надання  місця в шафі Дата-центру  для 

розміщення  обладнання  загальною  висотою до 10 

юнітів   та користування доступом до ВПМ зі 

швидкістю 2х100 Мбіт/с (необмежене споживання 

трафіку) 

за все 

обладнання, 

за місяць 

13200,00 

2 

Збільшення швидкості  доступу до ВПМ до 2х1000 

Мбіт/с (необмежене споживання трафіку) 

за два 

підключення, 

за місяць 

3000,00 

 

Тарифи на послугу апаратного хостингу з доступом до віртуальної приватної мережі (ВПМ) та 

до мережі Інтернет (з оплатою за місце в шафі).  

Тарифи недоступні для підключення новим абонентам. 

 

Номер 

позиції 
Види послуг та плати 

Норма 

оплати 

Розмір 

оплати, грн., з 

ПДВ 

1 

Надання  місця в шафі Дата-центру  для 

розміщення обладнання загальною висотою до 10 

юнітів та користування доступом до ВПМ зі 

швидкістю 2х100 Мбіт/с та доступом до   мережі 

Інтернет зі швидкістю 2х100 Мбіт/с (необмежене 

споживання трафіку) 

за все 

обладнання, 

за місяць 

16800,00 

2 

Збільшення швидкості доступу до ВПМ до 

2х1000 Мбіт/с (необмежене споживання трафіку) 

за два 

підключення, 

за місяць 

3000,00 

3 

Збільшення швидкості доступу до мережі 

Інтернет до 2х1000 Мбіт/с (необмежене 

споживання трафіку) 

за два 

підключення, 

за місяць 

8040,00 

 

 

Тарифи на послугу апаратного хостингу з доступом до мережі Інтернет з оплатою за місце в 

шафі загальною висотою 22 U (юніти) (із сумарним споживанням електроенергії до 2,5 кВт). 

Тарифи недоступні для підключення новим абонентам. 

 

Номер 

позиції 
Види послуг та плати 

Норма 

оплати 

Розмір оплати,  

грн., з ПДВ 

1 

Надання  місця в шафі Дата-центру  для 

розміщення обладнання загальною  висотою     22 

юніти та користування доступом  до     мережі 

Інтернет зі швидкістю 2х100 Мбіт/с (необмежене 

споживання трафіку). 

Примітка. 

При наданні в користування споживачу для 

розміщення обладнання більш ніж однієї шафи 

Дата-центру (висотою до 22 юнітів, 2,5 кВт) 

застосовувати коефіцієнт зменшення (Кзм.) 0,95 на 

кожну наступну шафу 

за все 

обладнання,  

за місяць 

19200,00 



2 

Надання додаткового підключення до мережі 

Інтернет на швидкості 2х1000 Мбіт/с (необмежене 

споживання трафіку), додаткового блока з 16 IP-

адрес 

за місяць 8040,00 

 

 

Тарифи на послугу апаратного хостингу з доступом до мережі Інтернет з оплатою за шафу 

загальною висотою 42 U (юніти)  

(із сумарним споживанням електроенергії до 5 кВт).  

Тарифи недоступні для підключення новим абонентам. 

 

Номер 

позиції 
Види послуг та плати 

Норма 

оплати 

Розмір 

оплати,  грн., 

з ПДВ 

1 

Надання  місця в шафі Дата-центру  для розміщення 

обладнання загальною висотою 42 юніти та 

користування доступом до мережі Інтернет  зі 

швидкістю 2х1000 Мбіт/с (необмежене споживання 

трафіку). 

Примітка. 

При наданні в користування споживачу для 

розміщення обладнання більш ніж однієї шафи 

Дата-центру (висотою до 42 юнітів 5 кВт) 

застосовувати коефіцієнт зменшення (Кзм.) 0,9 на 

кожну наступну шафу 

за все 

обладнання,  

за місяць 

37200,00 

2 
Надання додаткового підключення до мережі 

Інтернет на швидкості 2х1000 Мбіт/с (з 

необмеженим споживанням трафіку) 

за місяць 
8040,00 

 

  



 Тарифи на послугу апаратного хостингу з доступом до мережі Інтернет з оплатою за шафу 

загальною висотою 44 U (юніти)  

(із сумарним споживанням електроенергії до 5 кВт).  

Тарифи недоступні для підключення новим абонентам. 

 

Номер 

позиції 
Види послуг та плати 

Норма 

оплати 

Розмір 

оплати, 

грн., з 

ПДВ 

1 

Надання  місця в шафі Дата-центру  для 

розміщення обладнання загальною висотою     

44 юніти   та користування доступом до    

мережі Інтернет зі швидкістю 2х1000 Мбіт/с 

(необмежене споживання трафіку) 

за все 

обладнання,  

за місяць 

39000,00 

2 

Надання додаткового підключення до мережі 

Інтернет на швидкості 2х1000 Мбіт/с (з 

необмеженим споживанням трафіку). 

Примітка. 

Додатковий комутатор на 44 абонентські порти, 

додатковий блок з 32 IP-адрес. (Додатковий 

комутатор займає 1 юніт із загальнодоступних 

44 юнітів та 1 розетку із загальнодоступних     

40 розеток) 

за місяць 8760,00 

 

 

Тарифи на послугу апаратного хостингу з доступом до мережі Інтернет з оплатою за   шафу 

загальною висотою 44 U (юніти) 

(із сумарним споживанням електроенергії до 10 кВт).  

Тарифи недоступні для підключення новим абонентам. 

 

Номер 

позиції 
Види послуг та плати 

Норма 

оплати 

Розмір 

оплати, 

грн., з 

ПДВ 

1 

Надання  місця в шафі Дата-центру  для 

розміщення обладнання загальною висотою      

44 юніти  та користування доступом до      

мережі Інтернет зі швидкістю 2х1000 Мбіт/с 

(необмежене споживання трафіку) 

за все 

обладнання,  

за місяць 

45600,00 

2 

Надання додаткового підключення до мережі 

Інтернет на швидкості 2х1000 Мбіт/с (з 

необмеженим споживанням трафіку). 

Примітка. 

Додатковий комутатор на 44 абонентські порти, 

додатковий блок з 32 IP-адрес. (Додатковий 

комутатор займає 1 юніт із  загальнодоступних   

44 юнітів та 1 розетку із загальнодоступних      

40 розеток) 

за місяць 8760,00 

 

 

  



 Тарифи на додаткові послуги апаратного хостингу з доступом до мережі  

Інтернет та інші види послуг.  

Тарифи недоступні для підключення новим абонентам. 

 

Номер 

позиції 
Вид послуги 

Норма 

оплати 

Розмір 

оплати, 

грн., з 

ПДВ 

1 

Надання в користування додаткового порту   доступу до 

мережі  Інтернет зі швидкістю             100 Мбіт/с 

(необмежене споживання трафіку) для обладнання, 

розміщеного в шафі  Дата-центру  

за один 

порт, 

за місяць 

 

1980,00 

2 

Надання в користування додаткового порту   доступу до 

мережі  Інтернет зі швидкістю           1000 Мбіт/с 

(необмежене споживання трафіку) для обладнання, 

розміщеного в шафі  Дата-центру  

за один 

порт, 

за місяць 

 

4020,00 

3 

Організація маршрутизації блока(ів) ІР-адрес споживача 

шляхом включення його(їх) в автономну систему АТ 

«Укртелеком» 

одноразово  540,00 

4 
Зміна  маршрутизації блока(ів) ІР-адрес споживача за 

запитом споживача 
одноразово 540,00 

5 

Надання місця в шафі Дата-центру для розміщення 

додаткового обладнання висотою до 2U (роутер, світч, 

GSM шлюз, KVM комутатор) з потужністю до 100 Вт. 

Послуга застосовується до поюнітних тарифних планів 

за одиницю 

обладнання, 

за місяць 

720,00 

6 

Плата  за перевищення  споживаної потужності  понад 650 

Вт для одиниці обладнання споживача.   

Примітка.  

Застосовується до розділу 1  

за місяць, 

за  100 Вт 
600,00 

7 

 

Підключення додаткового блока живлення 

за один 

блок 

живлення, 

за місяць 

420,00 

 

 

 


