
Код Назва додаткової послуги Термін діі

Вартість 

без ПДВ, 

грн.

ПДВ, грн.

Вартість з 

ПДВ, грн.

6442 Офіс: Виділення фіксованої IP-адреси 1 місяць 29,17 5,83 35,00

6124 Надання в користування маршрутизатора (точки доступу WiFi) - суб'єктам 

господарювання

1 місяць 16,67 3,33 20,00

8046 Додаткова точка перегляду для суб'єктів господарювання  з  використаням 

аналогової технології

1 місяць 58,33 11,67 70,00

11528 Надання у користування WiFi dual band маршрутизатору 1 місяць 83,33 16,67 100,00

Код Назва додаткової послуги Термін діі Вартість 

без

ПДВ, грн.

ПДВ, грн. Вартість з

ПДВ, грн.

8046 Додаткова точка перегляду для суб'єктів господарювання  з  використаням 

аналогової технології

1 місяць 58,33 11,67 70,00

Додаток № 4 до Наказу № 1766-П від 07.12.2020 р.

*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. ПОСЛУГА ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТУ ТА ПОСЛУГА "ТБ+ІНТЕРНЕТ". ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Частина 1. Примітки

чинні з 01 лютого по 28 лютого 2021 року*  

для суб'єктів господарювання

ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ТА ПАКЕТИ

1.1. Додаткова послуга 8046 включає в себе формування підписки від 2-х до 40-а додаткових точок перегляду, враховуючи основну. Замовити додаткову послугу 

можуть лише користувачі планів підписки для суб'єктів господарювання послуги доступу до пакетів телепрограм з використанням аналогової технології.

1.2. При відмові від послуги  доступу до Інтернету, розірвання договору/Протоколу замовлених послуг та обладнання, абонент зобов'язується повернути надане 

Підприємством обладнання, в разі неповернення зобов'язується сплатити  його вартість згідно штрафів за неповернене, пошкоджене обладнання, що надане в 

користування, або надане для отримання послуги Підприємством.

2. ПОСЛУГА ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ. ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Частина 2. Примітки

2.1. Додаткова послуга з кодом 8046  включає в себе формування підписки від 2-х до 40-а додаткових точок перегляду, враховуючи основну. Додаткову послугу  

можуть замовити лише користувачі - суб'єкти господарювання.

1.3.  Для додаткової послуги "Надання у користування WiFi dual band маршрутизатору" (код 11528) у користування надається Маршрутизатор за наявності 

обладання на складі Підприємства.

Затверджую:
Уповноважена особа ТОВ "ВОЛЯ-КАБЕЛЬ"

_____________________________Савіцька І. В.


