
Тарифи на послуги Дата-центру 
 

Розміщення обладнання в сегменті provider’s colocation (разова/щомісячна абонентська плата)** 

Тип обладнання U Тариф, грн. з ПДВ 

Пасивне 1 675,00 

 
Розміщення обладнання, передбачає виділення місця з відповідним інфраструктурним забезпеченням, згідно технічних умов на 

обрану послугу. 
1U (1 юніт) - 1,75 дюймів = 44,45 мм – стандартна одиниця виміру висоти місця в 19’ стійці. 

Вартість розраховується індивідуально, з врахуванням максимальної потужності обладнання та кількості займаних юнітів. 
Типи гарантованого електроживлення – 230 V (змінного струму) або 48 V (постійного струму). 

 
   Існує можливість організувати гарантоване безперебійне живлення різних ступенів резервування: 
 
                            - До 3 кВт від одного джерела безперебійного живлення 
                            - До 3 кВт в сумі, від двох різних джерел безперебійного живлення 
                            - До 6 кВт в сумі (2 вводи по 3 кВт) від одного джерела безперебійного живлення 
                            - До 6 кВт в сумі (2 вводи по 3 кВт) від двох різних джерел безперебійного живлення 
 
 
 
 

ТАРИФИ з 01.09.2022  
на послуги організації з’єднань на території Дата-центру Vega, 

за адресою м. Київ, вул. Леонтовича, 9 
 

Комунікаційні послуги в сегменті provider’s colocation 

Разова 
плата 

тариф, грн. 
з ПДВ 

Щомісячна 
плата тариф, 

грн. з ПДВ 

1. Організація 

з’єднання на 
території технічного 
майданчика 
Vega*** 

з національними операторами  / провайдерами 
S-FTP/            
ВОЛЗ 

1 875,00   300,00   

з міжнародними операторами  / провайдерами 
(та їх представництвами в Україні) 

S-FTP                   4 375,00   875,00   

ВОЛЗ 3 750,00   750,00 

2. Організація 

зовнішнього 
з'єднання 

довжиною до 10м 
S-STP 

1 875,00   300,00   

кожен наступний 1м 75,00   00,0   

довжиною до 10м 
ВОЛЗ 

2 000,00  560,00 
00,0   кожен наступний 1м 75,00   

3. Надання 
оптичного 

волокна 

до технічного майданчика ТОВ «Об'еднанi Мережi України»  960,00 360,00 

до технічних майданчиків інших операторів  / провайдерів (Леонтовича, 9 
та Леонтовича, 11)  

3 000,00   875,00   

4. Надання 
телефонної пари  

одна пара мідних проводів на АТС 234/235 (Леонтовича, 11)  та до інших 
операторів  (Леонтовича, 9) 

600,00   225,00   

При наданні Замовником власного з’єднувального шнура (patching cord) для організації ВОЛЗ, 
надається знижка 20% на послуги організації з’єднання на території технічного майданчика Vega (п. 1 - разова плата) 

S-FTP – кабель багатожильний з подвійним екраном, AWG26, категорія 5Е 
S-STP – кабель одножильний з подвійним екраном, AWG24, категорія 7 
ВОЛЗ – волоконно-оптична лінія зв’язку 
 

 *** - При замовленні дуплексної комутації вартість рахується у двократному розмірі     
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Тарифи на додаткові послуги Дата-центру 
 

Віддалена технічна підтримка Разова плата (за 
неповні/повні 15 хв.) 
тариф, грн. з ПДВ 

Роботи по обслуговуванню обладнання : 
 роботи по заміні обладнання на однотипне *; 
 роботи по наданню інформаційних послуг щодо внутрішніх/зовнішніх з’єднань на 

території Дата-центру; 
 роботи по наданню інформаційних послуг щодо встановленого обладнання на території 

Дата-центру; 
 Віддалене оперативно-технічне обслуговування (інженер Дата-центру, за вказівками 

Клієнта (по телефону або електронною поштою), виконує дії з обладнанням Клієнта; 
 Надання віддаленого доступу до серверного обладнання клієнта шляхом підключення 

IP-KVM (віртуальна клавіатура, монітор, миш); 

 
 
 
 

185 

*однотипне обладнання – обладнання одного виробника, однієї марки, оснащене однаковими блоками живлення (у 
тому числі однаковою їх кількістю), та таке що виконує одинакові функції** 
**заміна на неоднотипне обладнання тарифікується згідно діючих тарифів на основні послуги Дата-центру “розміщення 
обладнання”. 
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