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В НОМЕРІ:

МАЙБУТНЄ ВЖЕ ПОРЯД

ЦІКАВІ ВИНАХОДИ 2015 РОКУ

КОНСУЛЬТАНТ
Я вважаю, один із головних 
уроків життя у тому, що все може 
змінитися дуже швидко.

Тім Бернерс Лі ©

Інтернет для кожного З перших вуст
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Технічний прогрес не стоїть на місці. А якщо 
точніше, то він розвивається настільки стрімко, 
що навіть молодь вже не встигає слідкувати за 
новинками в технологіях і техніці. Яскравий тому 
приклад - наші мобільні телефони. Пройшло трохи 
більше десяти років з тої миті, коли в Україні вони 
почали набувати популярності. Телефони були 
громіздкими, чорно-білими, дорого коштували 
як сам пристрій, так і вартість хвилини розмови. 
Окрім цього, покриття охоплювало переважно 
найбільші міста України. Незважаючи на все, можна 
сміливо стверджувати, що це був технічний прорив. 
Технологія, що дозволяла перебувати на зв’язку 
майже всюди. Поява мобільних технологій змінила 
уяву людей про звичне для них спілкування. І що ми 
маємо на сьогодні?

На сьогодні телефони, які має переважна більшість 
населення України, дають можливість  одночасно 
підтримувати два мобільні номери, мають технічне 
оснащення на рівні персональних комп’ютерів і 
майже не поступаються їм своїми можливостями. 
Також можна робити фото-відео зйомку майже 
професійної якості, використовувати навігатор чи 
карту для визначення маршруту, виходити в Інтернет 
та багато іншого.

Та сьогодні ми поговоримо про інше. 
Інформаційну мережа, яка змінила світ не менше ніж 
мобільний зв’язок, мережа яка неймовірно швидко 
розвивається і з кожним наступним днем дає нам все 
більше і більше можливостей – Інтернет. Перші кроки 
її створення в Україні почалися з 90-х років. З того часу 
було багато чого зроблено. В наші дні практикується, 
те, що кожна державна і комерційна організація має 
власний сайт. Більшість людей мають власну сторінку 
хоча б в одній соціальній мережі, ведуть блог або 
активно читають і пишуть повідомлення на різних 

форумах. Об’єми продажів через Інтернет–магазини 
в більшості великих міст вже давно перевищили 
кількість продажів звичайних магазинів. Громадяни 
все частіше замовляють собі доставку продуктів, їжі, 
напоїв, одягу, техніки, квитків, книжок через мережу 
Інтернет. Вже не треба виходити з дому, все можна 
зробити в будь-який день. З року в рік відкривається 
все більше і більше можливостей для віддаленої 
роботи (вже зараз компанія може знаходитись, 
наприклад, у Києві, а працівник жити у Львові), 
спілкування з будь-ким на Землі, доступу до будь-якої 
інформації, дистанційної освіти і т.д.

Абонент отримує доступ до мережі Інтернет 
завдяки цілодобовій роботі Інтернет-оператора. На 
жаль, досі більшість території України залишається 
без доступу до глобальної мережі.

На допомогу абоненту приходять Інтернет–
оператори. Одним з таких є компанія “ФРІНЕТ”.

“ФРІНЕТ” вже довгий час працює на території 
України. Одна з небагатьох компаній, яка працює з 
дотриманням абсолютно всіх правових норм нашої 
країни та стандартів побудови комп’ютерних мереж. 

Тепер ми можемо будувати комп’ютерні мережі і 
об’єднувати в них цілі міста, що знаходяться на відстані 
до сотень кілометрів. Таким чином, до всесвітньої 
мережі Інтернет ми під’єднуємо навіть невеликі села, 
які знаходяться на значній віддаленості від більших 
населених пунктів. Треба йти назустріч технічному 
прогресу. Команда компанії “ФРІНЕТ” готова вам в 
цьому допомогти. Ми з радістю відкриємо для вас 
весь неосяжний простір мережі Інтернет.

Дізнатися більше про послуги компанії 
«ФРІНЕТ» (ТМ «Оз») та підключення до 
мережі можна на сайті www.o3.ua, за 

телефонами (044) 593 39 29 та 067 404 88 41

Компанії “ФРІНЕТ“ 
присвоєно звання 
найкращого 
підприємства України 

стор. 2

В цій статті ми 
розкажемо 
вам чим може 
бути корисним 
Інтернет у вивченні 
англійської мови
стор. 3

В цій статті ви 
прочитаєте про 
винахідника всесвітньої 
мережі Інтернет - Тіма 
Бернерса Лі

стор. 2

Напередодні нового 2016 року 
експерти склали список найбільш 
видатних та цікавих винаходів, 
які безповоротно змінять життя 
суспільства і кожного громадянина 
зокрема.

Новий метод лікування хвороби 
Альцгеймера. Найбільш вражаючим, 
безперечно, стало відкриття новітнього 
методу лікування захворювання 
Альцгеймера. Дослідники винайшли 
безмедикаментозний спосіб лікування 
цієї хвороби. Хворому у кров вводять 
спеціальні молекули газу, які здатні 
поглинати хворобливі бляшки. Таким 
чином  до хворого повертається 
пам’ять та значно покращується робота 
мозку.

Гарнітура без навушників. За 
допомогою цього винаходу меломани 
отримали можливість слухати музику 
без навушників. Звук через гарнітуру 
передається відразу до вуха.

Реактивний ранець. Одягаючи такий 
рюкзак, будь-хто зможе літати над 
землею.

Валіза-трансформер. Ця валіза 
може складатися до розмірів папки 
для паперів, перебуваючи в квартирі 
і, водночас, демонструвати дива того, 
як можна вмістити багато речей під 
час подорожі. Також вона обладнана 
багатьма зручними додатками.

Плавуча платформа для очищення 
океану. Вчені розробили унікальний 
плавучий комплекс, який збиратиме 
пластикові пляшки в океані. Старт 
проекту заплановано на 2016 рік.

Гіперзвуковий літак. Компанія Air-
bus розробила проект надшвидкісного 
літака, який буде здатен долати великі 
відстані за лічені години.

Плавучі ферми з овочами. Через 
постійне зростання населення землі 
та збільшення територій, непридатних 
для вирощування овочів, вчені  
прогнозують голод. Щоб цього 
уникнути створено ферми на воді, де 
можна вирощувати овочі.

Гнучкий монітор. Корейські вчені 
створили дивовижно гнучкі монітори, 
які можна скручувати.

Матеріали з сайту www.znaj.uа

Найкраще підприємство 
року
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ПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ:

Що таке Інтернет?

Інтернет - це  глобальна мережа, 
що працює за “єдиними правилами” 
і об’єднує мільйони комп’ютерів і 
тисячі комп’ютерних мереж в усьому 
світі.

Що таке wi - fi?

Wi-Fi (Wireless Fidelity) – оце 
сучасна технологія бездротового 
доступу в Інтернет, що найбільше 
динамічно розвивається. Доступ 
в інтернет за технологією Wi-
Fi здійснюється за допомогою 
спеціальних радіо-точок доступу (Wi-
Fi роутерів).  Підключитися до мережі 
Wi-Fi можна за допомогою ноутбуків і 
кишенькових комп’ютерів, оснащених 
спеціальним устаткуванням. На 
сьогоднішній день практично всі 
сучасні портативні та кишенькові 
комп’ютери є Wi-Fi-сумісними.

Яка швидкість Інтернету 
необхідна залежно від мети 
та способу використання 
Інтернету?

Від швидкості доступу буде 
залежати вартість тарифного 
плану. Для перегляду сайтів, роботи 
з документами, електронною 
поштою достатня швидкість до 20 
Мбіт/с. Якщо плануєте сплкуватися 
з використанням таких програм як 
Skype, скачувати файли невеликого 
розміру, то краще обирати 
тариф зі швидкістю до 50 Мбіт/с. 
У разі використання мережі для 
перегляду фільмів (серіалів) онлайн, 
скачувння або пересилання комусь 
файлів великого розміру бажано 
використовувати швидкість доступу 
до Інтернету від 50 до100 Мбіт/с.

Що таке інтерактивне 
телебачення?

За своєю суттю інтерактивне 
телебачення - це трансляція  
телеканалів в цифровому 3D і HD 
якостях через мережу Інтернет + 
безліч додаткових сервісів. Серед 
таких сервісів варто відзначити: 
VOD (відео за запитом), MultiS creen 
(мультіекранність), Time Shift (сервіс 
«Пауза» ), Catch UP (архів телепередач 
за певний час), доступ до Кінозалів 
і багато що інше. І все це доступно 
прямо на екрані Вашого телевізора.

Свої питання надсилайте на 
електронну адресу office@о3.ua

КОМПАНІЯ «ФРІНЕТ» - НАЙКРАЩЕ 
ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНИ

Хочемо поділитися з вами приємною 
новиною.

На базі офіційних даних Державних 
статистичних органів України був складений 
Національний рейтинг якості товарів та послуг 
«Зірка Якості 2015 року». Cпіворганізаторами 
даного рейтингу є дві всесвітньо відомі 
незалежні дослідницькі організації – Commit-
tee for Economic Development та CONFERENCE 
BOARD. Ціль рейтингу - показати суспільству 
справжніх лідерів у сфері виробництва 
високоякісних вітчизняних товарів та послуг 
на території України.  За результатами  
ранжування за незмінно високі показники 
якості наданих послуг та досягнення значних 
переваг в бізнесі серед інших підприємств 
телекомунікаційної галузі, компанії «ФРІНЕТ» 
присвоєно звання «Краще підприємство 
України 2015 року». Почесними дипломами 
за трудові досягнення, відданість справі 
було нагороджено 2х кращих співробітників  
компанії - технічного директора Капустіна А. 
Є. та заступника генерального директора -  
директора з маркетингу та продажів Чеканова 
В.О. Вітаємо переможців та бажаємо успіхів, 
наснаги та подальщих перемог!

Компанія “ФРІНЕТ“ планує і надалі докладати 
зусиль для підвищення якості послуг, що надає 
своїм абонентам.

Дізнатися більше про послуги компанії 
«ФРІНЕТ» (ТМ «Оз») та підключення до 
мережі можна на сайті www.o3.ua, за 

телефонами (044) 5933929 та 067 404 88 41

ВСЕСВІТНІЙ ПАВУК

Сер Тімоті Джон Бернерс-Лі відомий як 
винахідник Всесвітньої Павутини і керівник 
Консорціуму World Wide Web (World Wide 
Web Consortium), який спостерігає і контролює 
розвиток Інтернету.

Він народився в Англії в сім’ї з міцними 
патріархальними традиціями. Після школи 
був Королівський коледж Оксфордського 
університету, який Бернерс-Лі з відзнакою 
закінчив у 1976 році за спеціальністю “фізика”.

Там же, в коледжі багатообіцяючий фізик 
всерйоз захопився комп’ютерами. У той час 
суспільство ставилося до цих пристроїв з 
винятковим шануванням. Строгі викладачі 
не допускали й думки про те, що хтось може 
використовувати їх для розваг. А тут якийсь 
пустотливий студент в неурочний час грає 
в іграшки майже що у вівтарі науки! За 
цей проступок Тіма позбавили доступу до 
комп’ютера в лабораторії ядерної фізики. 
Розповідають, що щось подібне сталося колись 
і з іншим недбайливим студентом. Його звали 
Білл Гейтс.

Тім не змирився з відлученням від пристрою, 
до якого палав пристрастю. Ця пристрасть 
генерувала потужний творчий порив, і хлопець 

сконструював свій власний персональний 
комп’ютер. Він купив задешево старенький 
телевізор, роздобув за подібною ціною 
чіп-знакогенератор і виклав цілих дві 
стипендії за мікропроцесор. Для клавіатури 
придався калькулятор, знайдений на 
смітнику. Кілька днів роботи - і електронний 
“Франкенштейн” прикрасив кімнату 
студентського гуртожитку, зробивши її 
популярним місцем тусовок.

Закінчивши коледж, Тім Бернерс-Лі  почав 
шукати своє місце в житті. Два роки він 
служить у фірмі, що поставляє в англійський 
регіон телекомунікаційне обладнання. Рік 
протримався в іншій компанії, займаючись 
розробкою багатозадачних операційних 
систем і драйверів під периферійне 
устаткування. А влітку 1980 року Тіму 
раптом захотілося більшого розмаху і він 
відправляється в континентальну Європу.

Там він підписує піврічний контракт з 
Європейським центром ядерних досліджень 
(CERN) і стає консультантом з розробки 
програмного забезпечення. Женева так 
йому сподобалася, що майбутній творець 
“павутини” затримався в Швейцарії 
надовго.

Одного разу не заради слави, а для душі 
Тім написав невелику програмку і назвав її 
“Enquire”. На нашу мову це слово можна з 
натяжкою перекласти як “записна книжка” 
або “довідник”. Але по суті ця програма 
була першою в світі гіпертекстовою базою 
даних. Саме в ній втілилася концепція 
майбутньої Всесвітньої Павутини.

Коли Радянський Союз запустив 
перший штучний супутник Землі, 
міністерство оборони США поставило 
перед американськими вченими завдання 
розробити таку структуру зв’язку, що 
продовжувала б функціонувати і після 
ядерного удару і руйнування всіх інших 
комунікацій. Головне: ця структура не 
повинна була мати центру. Це означало, 
що потрібно створити не дерево зв’язку, а 
мережу, і притому влаштувати її так, щоб 
пакети даних передавалися з вузла на 
вузол як “гаряча картоплина” і тільки на 
останньому вузлі збиралися в конкретне 
повідомлення. Під цю роботу була 
організована Передова науково-дослідна 

асоціація Пентагону (скорочено 
ARPA). Вона почала “видавати” 
результати в першій половині 
шістдесятих років. Приблизно тоді 
почала плестися і перша глобальна 
мережа - ARPANET.

Вона зовсім не була схожа 
на сучасну Всесвітню Павутину. 
По-перше, мережа залишалася 
незручною для користувача, а по-
друге, перші комп’ютери багато в 
чому розчаровували. Однак сама 
глобальність, можливості, надані 
мережевим обміном, давали 
чимало переваг, і Мережа стала 
рости і розширюватися.

Ось тут і стала в нагоді програмка 
“Enquire”. З 1984 року Тім Бернерс-
Лі займається проблемою обробки 
і надання результатів наукових 
досліджень в режимі реального 
часу. Допомогла “Записна книжка”.
Восени 1990 року Бернерс-Лі 
закінчив роботу над першими “веб-
сервером” і “веб-браузером”. 
Нові рішення дозволяли додати до 
тексту зображення і звук, а також 
полегшити користування Мережею і 
приєднати до неї електронну пошту.

Влітку 1991 року Європа 
об’єдналася з Америкою, коли 
проект “WWW” влився в Internet.

Боротьба між Старим і Новим 
Світом за сучасну інформаційну 
технологію згасла, ледве 
спалахнувши, коли Тім Бернерс-
Лі переїхав до Сполучених Штатів. 
Король гіпертексту заможний, але 
не гіпербагатийт. У деякому роді він 
навіть протистоїть комерціалізації 
глобальної Мережі. Його цікавить 
сама Мережа, а не її використання.

А Всесвітня Павутина вже плететься 
за власними законами. Вона 
сплітається у витончені мережива і 
руйнується під вітром часу. В одному 
зі своїх інтерв’ю Бернерс-Лі зізнався, 
що “майже фізично страждає від 
лавиноподібного сміття в Мережі”. 

Джерело: www.iomn.net
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БАЖАНІ Й ОРИГІНАЛЬНІ 
ПОДАРУНКИ НА 8 БЕРЕЗНЯ

ФІЛЬМ ВИПУСКУ
Компанія “ФРІНЕТ” відкриває можливості переглядати цікаві фільми, телеканали 
вдома завдяки підключенню послуги інтерактивного телебачення від DIVAN.TV 
та MEGOGO. Подробиці дивись на сайті компанії www.o3.ua

ІНТЕРНЕТ ДЛЯ КОЖНОГО

Головна героїня фільму “Їж, молись, кохай“ Ліз 
Гілберт (Джулія Робертс)  - сучасна жінка, котра поїхала 
подорожувати світом, намагаючись розібратися в 
своєму внутрішньому світі. Після розлучення жінка 
опинилася на роздоріжжі: жити так як жила, чи змінити 
своє життя раз і назавжди через подорож до трьох 
країн на літеру «І» - Італія, Індія, Індонезія. Вона обрала 
друге і взяла відпустку на рік, добровільно залишивши 
зону комфорту і відносного благополуччя, ризикуючи 
усім. Спочатку Елізабет відправляється в Італію, де 
відкриває для себе насолоду: вона пробує смачні страви 
і розуміє, що найпростіші радості здатні змінити життя. 
Наситившись фізично, Елізабет переїжджає до Індії, 
де приступає до духовного розвитку. Там вона вчиться 
молитися і дивитися на життя під іншим кутом. А коли 

духовні потреби теж задоволені, Елізабет 
направляється в Індонезію, щоб знайти 
гармонію. Наприкінці свого шляху вона 
знайде не тільки душевну рівновагу, але і 
нову любов, яка буде зовсім не схожа на 
колишні відносини.

Стрічка основана на реальній історії і 
наочно доводить, що пізнавати світ і самого 
себе можна по-різному.

Дізнатися більше про послуги компанії 
«ФРІНЕТ» (ТМ «Оз») та підключення до 
мережі можна на сайті www.o3.ua, за 
телефонами (044) 593 39 29 та (067) 404 
88 41

Будучи мовою міжнародного спілкування, у наш час англійська мова 
стає все більш популярною. Без неї не обійтися у подорожі будь – куди, 
добре володіння англійською мовою є перевагою при влаштуванні 
на роботу молодим спеціалістам. Тому так важливо починати вчити 
англійську мову ще з дитинства, коли матеріал запам’ятовується легше, 
а часу на це є набагато більше. Та як зацікавити свою дитину вчити мови 
і чим тут буде корисний Інтернет, ми розкажемо в цій статті.

Існує багато способів і методів для вивчення англійської мови з 
дітьми. Найперше місце, де ваша дитина знайомиться з вивченням – 
це школа. Разом зі своїми однокласниками дитина легше сприйматиме 
матеріал. Для покращення знань ви також можете знайти репетитора 
для школяра, який буде додатково займатися вивченням мови. Світ не 
стоїть на місці як і технології. Зараз майже у кожному домі є доступ до 
мережі Інтернет, особливо там, де є діти. Всесвітня мережа – це не лише 
доступ до соціальних мереж або ігор та фільмів, це також величезна 
платформа для отримання знань. В Інтернеті міститься безліч сайтів для 
вивчення мов для осіб будь – якого віку. Не лише сайти, але і відео – 
уроки допомагають у вивченні. 

Діти люблять проводити час в Інтернеті, тому навіть саме це і є 
зацікавленням для вашої дитини. Сідайте разом та вивчайте мови, адже 
у сучасному світі це є корисним не лише для дітей.

Сайти для вивчення англійської можна поділити наступним чином:

 - блоги з подкастами для вивчення англійської,
 - групи в соціальних мережах (канали YouTube для вивчення англійської, 

групи ВК, групи ФБ),
 - спеціалізовані соціальні мережі (типу livemocha),
  - ігрові навчальні сайти (ЛінгваЛео),
 - сайти з курсами (курси англійської від української служби BBC),
- ресурси зі структурованою базою інформаційних матеріалів для 

вивчення англійською (на сайті української служби BBC, англійська від 
British council (Британської ради), матеріали від британської служби BBC).

Отже, обирайте найцікавіший спосіб вивчення разом зі своїми дітьми, 
що зробить проведений разом час цікавішим та продуктивнішим. 

Є категорія чоловіків, які люблять дивувати, 
вони хочуть бути несхожими на інших. Даруючи 
своїм жінкам оригінальні подарунки на 8 березня, 
відкидаючи в сторону парфуми та набори каструль. 
Пам’ятайте, що без букетика квітів жіночого свята 
не буває. Навіть маленька гілочка мімози внесе в 
хату особливий настрій.

Ось кілька ідей, як можна здивувати свою другу 
половинку.

Пісня трубадура
Так повелося, що жінки «люблять вухами». З 

незапам’ятних  часів чоловіки висловлювали 
власні почуття за допомогою віршів та пісень під 
балконом дами серця вони виспівували любовні 
серенади. Захопленню вашої дами не буде меж, 
якщо її солодкий сон перерве гучний спів під 
балконом, коли вона почує своє ім’я і дізнається 
улюблений голос. Для міні – концерту  можна взяти 
з собою двох – трьох друзів – вийде голосніше і 
ефектніше.

Нехай бачать всі, як я тебе люблю
Здивуйте свою жінку. Нехай все місто бачить, як 

ви її любите. На головній міській магістралі, там, 
де на величезному стенді раніше висіла реклама 
якогось товару чи послуги, помістіть фото коханої 
і свої привітання для неї – це дуже оригінальний 
подарунок на 8 березня – повірте, він нікого не 
залишить байдужим.

Тук-тук – доставка-сюрприз
Замовте букет квітів, який розсильний 

квіткового магазину доставить безпосередньо на її 
робочемісце. Оформлення подарунка має бути на 
висоті: гарна фольга, стрічки, різні завитки. Після 
такого оригінального подарунку на 8 березня ви 
повною мірою будете винагороджені.

У цей весняний день подарунки дарують не 
тільки дружинам і коханим. Найголовніша жінка 
для будь-якого справжнього чоловіка – мама. Її 
хочеться порадувати особливо, адже в суєті не 
завжди знаходиться час навіть для телефонного 
дзвінка. Подарунок для мами повинен бути 
«теплим», таким, щоб користуватися ним щодня. 
Гарний чайник зі свистком, затишні і зручні тапочки, 
товстий плед або крісло-гойдалка. А може бути це 
ноутбук із великим дисплеєм? З його допомогою 
ввечері можна поговорити в скайпі, наприклад.

Даруйте подарунки жінкам, які вас оточують. У 
цей весняний день нехай на їхніх обличчах сяють 
усмішки, а в серці муркоче пухнасте кошеня.

Матеріали з сайту: www.makiageblog.com.ua
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ТУТ
МОЖЕ БУТИ

ВАША РЕКЛАМА!

 Ми зібрали просто факти і підтвердження того, 
що компанія “ФРІНЕТ” – це надійний оператор, 
якому можна довіряти. 

1. Історія становлення та розвитку компанії 
почалася у 2008 році.

2. Сьогодні компанія  «ФРІНЕТ» - один з 
найбільших Інтернет-операторів в  Україні.

3. Центри обслуговування абонентів відкриті в 
14 містах України.

4. При побудові своїх мереж компанія 
використовує найсучаснішу технологію  FTTx  та 
обладнання провідних світових виробників.

5. На рівні ядра в мережі встановлено 
найсучасніше обладнання, працюють 158 вузлів 
агрегації та близько 10 тис. комутаторів доступу.

6. Об’єм закордонного та національного 
трафіку, що надається компанією, досягає понад 
80 Гбіт/с.

7. Розмір абонентської бази на сьогоднішній 

ЦІКАВІ ФАКТИ ПРО КОМПАНІЮ 
«ФРІНЕТ»

***
Дві блондинки в гуртожитку. Одна пролила кип’яток на підлогу та 

й каже:
- Як цю воду витерти, вона ж гаряча.
Друга каже:
- А ти долий холодної і витирай.

***
Не витрачайте гроші на одяг ... Витрачайте гроші на подорожі ... 

Яка різниця, скільки років вашим кедам, якщо ви гуляєте в них по 
Парижу.

***
Професор – до студентів:
- Припиніть передавати один одному записки!
- А це не записки. Це ми в карти граємо, - відповідає студент.
- Ой, тоді вибачте...

***
Чоловік:
- Де саморізи?
Дружина:
- Якщо ти про кучеряві цвяхи, то в шафці.

***
Він хотів налагодити відносини з тещею і вирішив замовити 

їй по Інтернету красиве модне плаття, але, як на зло, вона 
прокинулася якраз в той момент, коли він вимірював її 
рулеткою...

                                                ***
Маленькі хитрощі. Якщо 8 Березня вам подарували не 

те, про що ви мріяли, тоді, наступного разу мріяти треба 
голосніше!

Матеріали з сайту www.anekdoty.net.ua

день досяг 115 тисяч користувачів.
8. Окрім доступу до мережі Інтернет, компанія 

надає послуги:
- інтерактивного телебачення DIVAN.TV та 

Megogo;
- оренди волоконно-оптичних ліній зв’язку 

(ВОЛЗ) і передачі данних;
- Сo-location;
- продажу та оренди обладнання;
- антивірусного захисту;
- відеоспостереження;
- обслуговування техніки.
9. Компанія веде свою діяльність виключно в 

правовому полі України;
10. В компанії цілодобово працюють технічна 

підтримка та відділ моніторингу мережі;
11. Для підвищення якості обслуговування 

абонентів та послуг в компанії створено відділ 
контролю якості.

* Дізнатися більше про послуги компанії «ФРІНЕТ» (ТМ «Оз») та підключення до мережі можна на сайті     
www.o3.ua, за телефонами (044) 593 39 29 та (067) 404 88 41


