
1.6. Зміна параметрів надання послуги "ТБ+Інтернет" при виникненні заборгованості.

1.6.1. У випадку виникнення від’ємного сальдо доступ до послуги "ТБ+Інтернет" у  місяці виникнення від’ємного сальдо обмежується відповідно до наступних параметрів: доступом до Інтернету на 1.7. При відмові від послуги ТБ+Інтернет, розірвання договору/Протоколу замовлених послуг та обладнання, абонент зобов'язується повернути надане Підприємством обладнання, в разі неповернення 

зобов'язується сплатити штраф згідно штрафів за неповернене, пошкоджене обладнання, що надане в користування, або надане для отримання послуги Підприємством.

1.8. За час, протягом якого послуги не надавалися з вини абонента, абонентна плата нараховується в повному обсязі.

Визначення та загальні примітки:

1. Послуга «ТБ+Iнтернет» - це послуга доступу до пакетів телепрограм та Інтернет, яка характеризується єдиною тарифікацією та управлінням, в залежності від обраних абонентом якісних параметрів 

доступу до пакетів телепрограм та Інтернету.  

2. Пакет послуги «ТБ + Iнтернет» - це сукупність конкретних якісних і кількісних характеристик послуги з системою регулярних ставок плати (абонентної плати) за таку послугу.

3. Доступ до Інтернету в тарифах послуги "ТБ+Інтернет" надається за технологією Docsis 3.0. 

Додаток № 2 до Наказу № 1764-П від 07 грудня 2020 р. 

Витяг з тарифів на пакети  послуги "ТБ+Інтернет" 

для суб’єктів господарювання

чинні з 01 лютого по 28 лютого 2021 року*  

4. Основні пакети телепрограм послуги "ТБ+Інтернет" визначаються пакетами програм послуги доступу до пакетів телепрограм, та наповненням згідно чинних документів Підприємства "Пакети 

програм послуги доступу до пакетів телепрограм" та "Пакети програм послуги доступу до пакетів телепрограм для публічного  перегляду".

*У випадку, якщо за 7 календарних днів до моменту закінчення строку дії Тарифів Провайдер не повідомить у порядку передбаченому Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг 

(послуги доступу до Пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги ТБ+Інтернет) про зміни, дія Тарифів продовжується на той самий строк на тих самих умовах.
1. Тарифи на пакети  послуги "ТБ+Інтернет"

Для фізичних осіб та суб'єктів господарювання

Код Назва пакету

Щомісячна абонентна плата, 

грн/міс

Наповнення послуги

Доступ до Інтернету Доступ до пакетів телепрограм

Передбачена 

пакетом 

кількість точок 

підключення, 

шт.

без ПДВ ПДВ з ПДВ
Швидкість до 

Download/Upload, Кбіт/с

Обсяг трафіку, включений 

до абонентної плати, 

Мбайт

Назва основного пакету 

телепрограм, який включено до 

послуги

11749 Київ: Бізнес Старт+Оптимальний HD 533,33 106,67 640,00 51200/15360 необмежено Бізнес Оптимальний HD 1

необмежено Бізнес Оптимальний HD 1

11751 Київ: Бізнес Максимум+Преміальний HD 708,33 141,67 850,00 204800/20480 необмежено

11750 Київ: Бізнес Стандарт+Оптимальний HD 625,00 125,00 750,00 102400/20480
Бізнес Преміальний HD 1

Для публічних місць

Код Назва пакету

Щомісячна абонентна плата, 

грн/міс

Наповнення послуги

Доступ до Інтернету Доступ до пакетів телепрограм

Передбачена 

пакетом 

кількість точок 

підключення, 

шт.

без ПДВ ПДВ з ПДВ
Швидкість до 

Download/Upload, Кбіт/с

Обсяг трафіку, включений 

до абонентної плати, 

Мбайт

Назва основного пакету 

телепрограм, який включено до 

послуги

6163 Публічний+ 25 МБ/с 483,33 96,67 580,00 25600/15360 необмежено Пакет "Публічний+" 1

необмежено Пакет "Публічний+" 1

6165 Публічний+ 100 МБ/с 700,00 140,00 840,00 102400/15360 необмежено

6164 Публічний+ 50 МБ/с 616,67 123,33 740,00 51200/15360
Пакет "Публічний+" 1

1.5. Абонентську плату планів підписки: коди 6163-6165, 6612 - вказано з розрахунку за одну точку перегляду для суб`єктів господарювання, користувачів планів підписки для публічного перегляду.

Частина 1. Умови тарифікації:

1.1. Списання абонентної плати за пакетом виконується щодобово рівними частинами пропорційно кількості днів в обліковому періоді (місяці), незалежно від факту користування послугою. Аналогічні 

1.2. В тарифах послуги «ТБ+Інтернет» зазначено максимально можливу швидкість (Download та Upload), що надається Підприємством

1.3. Для перегляду додаткового пакету «Воля HD» необхідно спеціальне обладнання: Модуль умовного доступу Conax або HD ТВ-тюнер та телеприймач з підтримкою функції «Full HD» або «HD-

ready».

1.4. Тарифи з кодами 11749-11751 не доступні для замовленння абонентам, які отримують послугу на умовах інших тарифних планів послуги доступу до послуги «ТБ+Інтернет».

6612 Публічний+ 200 МБ/с 750,00 150,00 900,00 204800/20480 необмежено Пакет "Публічний+" 1

Затверджую 
Уповноажена особа ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»
__________________Савіцька І. В.


