Перелік
основних ІТ-послуг, які надаються службою інформаційних технологій
ДП МА «Бориспіль»
станом на 01.05.2019
Пор
№

Послуги

Вартість, грн.
без ПДВ
(для бюджетних
організацій)

Вартість, грн. без
ПДВ
(для інших
організацій)

Телекомунікаційні послуги
1

2

3

4

5

6

Доступ до телекомунікаційних мереж загального користування
Встановлення основного телефонного апарату,
(одноразова)
(одноразова)
підключеного до окремої лінії
(Телефонні номери номерної ємності 281-7х-хх)
100-00
100-00
Абонентна плата за користування телефонним апаратом
(щомісячна)
(щомісячна)
(за місяць) за основний телефонний апарат, підключений
до окремої лінії без погодинної оплати місцевих розмов
61-00
61-00
(Телефонні номери номерної ємності 281-7х-хх)
Встановлення паралельного телефонного апарата у
(одноразова)
одного абонента:
100-00
 у різних будинках
90-00
 в одному будинку
80-00
 в одній кімнаті
Абонентна плата за користування паралельним
(щомісячна)
телефонним апаратом в одного абонента
50-00
 у різних будинках
40-00
 в одному будинку
30-00
 в одній кімнаті
Перевстановлення основного або паралельного
(одноразова)
(одноразова)
телефонного аппарата
 у різних будинках
100-00
100-00
 в одному будинку
75-00
75-00
Переоформлення договору на користування телефоном на
(одноразова)
(одноразова)
правонаступника реорганізованої юридичної особи, що
30-00
30-00
залишився у телефонізованому приміщенні, за кожний
основний телефонний апарат

7

Організація однієї лінії безпосереднього зв’язку (ЛБЗ)

8

Надання в користування однієї лінії безпосереднього
зв’язку (ЛБЗ)

(одноразова)
965-00
(щомісячна)
180-00

Послуга з організації передачі інформації клієнту мережами цифрового зв’язку ДП МА «Бориспіль»
9
Послуга з організації передачі інформації
(одноразова)
1 600-00
 підключення
10 Використання послуги з передачі інформації зі
(щомісячна)
швидкістю
 до 10 Мбіт/с (асиметричний)
350-00
500-00
 до 100 Мбіт/с
11 Переключення послуги з передачі інформації
(одноразова)
850-00
 переключення
Послуги з використання мережі Інтернет

Пор
№

Послуги

Вартість, грн.
без ПДВ
(для бюджетних
організацій)

Вартість, грн. без
ПДВ
(для інших
організацій)

12

Підключення доступу до мережі Інтернет
одноразово, незалежно від тарифного плану

(одноразова)
1 700-00

13

14


Користування мережею Інтернет
 за Інтернет 1
 за Інтернет 5
 за Інтернет 10
 за Інтернет 25
Переключення доступу до мережі Інтернет
одноразово, не залежно від тарифного плану

(щомісячна)
725-00
1 200-00
1 300-00
1 800-00
(одноразова)
550-00

15

Заміна тарифного плану доступу до мережі Інтернет

16

Призупинення надання послуги з доступу до мережі
Інтернет (згідно письмової заявки)
Відновлення дії послуги з доступу до мережі Інтернет

(одноразова)
150-00
(одноразова)
150-00
(одноразова)
150-00

17

Послуги передачі даних з використання бездротової мережі Wi-Fi ДП МА «Бориспіль»
18

19

20
21

22

23

Підключення до бездротової мережі передачі даних Wi-Fi
аеропорту
за створення окремого ESSID
Використання бездротової мережі передачі даних Wi-Fi
аеропорту
 підключення до 10 користувачів
 підключення до 25 користувачів
 підключення до 50 користувачів
Послуги радіозв’язку
Підключення цифрової транкінгової радіостанції

(одноразова)
1 100-00
(щомісячна)
300-00
700-00
1 350-00

(одноразова)
750-00
Цифровий транкінговий радіозв’язок
(щомісячна)
300-00
Послуги автоматизованої системи керування технологічними процесами аеропорту
(АСК ТПА)
Установка програмного забезпечення АСК ТПА
3 000-00
(підключення до баз даних)
- за одне підключення
Використання АСК ТПА (експлуатація баз даних) за
місяць:
2 300-00
2 500-00
 за стандартний масив
 за повний масив

