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ВОЛЯ модернізує мережі в Обухові й Українці
17 липня 2014 року
ВОЛЯ оголошує про початок робіт із модернізації телекомунікаційних мереж в Обухові й
Українці Київської області. Протягом кількох місяців компанія приведе обладнання мереж у
відповідність із міжнародними стандартами якості.
У ході модернізації всі мережі цих міст, на яких із січня 2014 року надаються послуги під брендом
ВОЛІ, буде повністю уніфіковано й захищено від несприятливих погодних умов, що істотно
підвищить стабільність послуг телебачення й Інтернету.
Модернізація вестиметься поетапно, таким чином, щоб уникнути переривів у роботі послуг. В
Обухові заміна обладнання почнеться вже в липні цього року, в Українці роботи заплановано на
серпень.
− В Обухові й Українці наше головне завдання зараз − інтегрувати в єдину мережу всі ті
комунікації, які дісталися ВОЛІ від колишніх власників. Свого часу ці мережі будувалися за
різними технологіями, не завжди з використанням сучасних рішень і матеріалів. По суті, нам
належить повністю замінити основні елементи мережі. Зараз ми обіцяємо абонентам
швидкість передавання даних до 100 Мбіт /с, але через неповну сумісність сегментів мережі
й неможливість повного її моніторингу не можемо гарантувати заявлених параметрів,
наприклад під час грози. Це тривалий процес, проте найвужчі місця ми усунемо вже
найближчим часом, − говорить директор Київської філії компанії ВОЛЯ Михайло
Дмитриченко.
Компанія також планує переглянути підхід до використання повітряних переходів між будинками,
які прокладалися із застосуванням мідного кабелю, що позначається на якості послуг під час гроз і
дощів.
− Ми плануємо також забезпечити основні вузли агрегації джерелами безперебійного
живлення й системами моніторингу. Тоді, наприклад, навіть у випадку зникнення
електроживлення в будинку, де встановлено вузол агрегації, сусідні будинки будуть
отримувати послугу в повному обсязі. Раніше такий підхід було реалізовано в Києві, де він
продемонстрував свою життєздатність, − додає технічний директор компанії ВОЛЯ
Олександр Гнидюк.
Очікується, що базові роботи з модернізації мереж в Обухові й Українці завершаться до кінця 2014
року.

ВОЛЯ є загальнонаціональним українським телекомунікаційним провайдером, що надає сучасні телекомунікаційні
послуги: аналогове, цифрове, HD й інтерактивне телебачення «ВОЛЯ Smart HD», високошвидкісний доступ в Інтернет,
а також хмарні рішення й послуги одного з найбільших в Україні дата-центрів.
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