
 
 

Вих. № ___ від «   » травня 2020 р. 

 
  

Шановний Абоненте! 

Переймаючи світовий досвід запровадження інформаційних технологій та застосування 

цифрової техніки в галузі телекомунікацій, ТОВ ПІВДЕННА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА 

КОМПАНІЯ (надалі - «ПТК»), що надає послуги під ТМ «Sohonet»,  приділяє значну увагу 

плануванню та проведенню модернізації обладнання із застосуванням сучасних технологій. 

З моменту будівництва телекомунікаційної мережі у Вашому житловому масиві минуло 

більше 10 років, за цей час технологічне рішення, за яким Ви підключені, значно застаріло і не 

відповідає світовим технологічним стандартам.  

Це призвело до того, що припинено виробництво та заводське обслуговування, 

встановленого телекомунікаційного обладнання мережі у житловому масиві. У зв’язку з чим, в 

найближчому майбутньому, буде неможливо здійснювати його технічну підтримку та ремонт. 

З метою підвищення якості телекомунікаційних послуг, ТОВ «ПТК» було прийняте 

рішення про модернізацію телекомунікаційної мережі і переходу на більш сучасну технологію 

PON. 

Технологія PON забезпечує більш надійне та безвідмовне з’єднання абонентів з 

всесвітньою мережею «Інтернет». 

Для переходу на зазначену технологію підключення необхідним є обладнання медіа- 

конвертер ONU (Optical Network Unit), ціна продажу якого складає 999 гривень. 

Розуміючи, що придбати зазначений медіаконвертер за такою ціною, може не кожен 

мешканець житлового масиву, ТОВ «ПТК» основний фінансовий тягар бере на себе, та 

пропонує придбати ONU всього за 299 гривень. 

Усі монтажні роботи з переключення абонентів ТОВ «ПТК» буде здійснювати за 

власний кошт та розпочне їх проведення з ______________2020 р. 

Зі свого боку Компанія докладе всіх зусиль для мінімізації незручностей спричинених 

зміною технології. 

Просимо Вас посприяти ТОВ «ПТК» в впровадженні новітніх технологій: надавати 

доступ монтажним бригадам до приміщення для здійснення переключення, придбати ONU. 

Тільки разом ми зможемо стати передовими та сучасними. 

З умовами повторного підключення Ви можете ознайомитись за телефонами служби 

технічної підтримки (048) 743 25 35;  (095) 743 25 35; (097) 743 25 35; (063) 743 25 35. 

 

З надією на порозуміння та подальшу співпрацю. 

                                                                                    

З повагою,  

Директор ТОВ «ПТК»                                                                      О.М. Козлов  

 
 
 
 
 
 
 
Вик. Виходець Є.С. 

Тел. 048 705 71 66 


