
без ПДВ, 

грн

ПДВ, 

грн
 з ПДВ, грн

ML_301 125,00 25,00 150,00

Загальні примітки:

1. Абонентна плата – фіксований платіж, який Підприємство встановлює для Абонента за доступ до Послуг на постійній основі протягом календарного місяця незалежно від факту їх 

споживання. 

2. Розмір коштів, які нараховуються на Особовий рахунок Абонента у перший місяць надання Послуги (або за місяці, в яких надання Послуги скорочено), визначається з огляду на 

вартість Плану Підписки на місяць, скорегованої з урахуванням фактичної кількості днів, у які Абонентові надавалася Послуга. Так, якщо Абонент фактично отримав доступ до Послуги з 

J-го числа, то за цей місяць на його ОР будуть нараховані кошти AM в розмірі: AM = ( AT / M ) х ( М - (J-1) ), 

                                                         де AM – сума коштів за місяць, у якому Абонент підключився, які будуть нараховані на його ОР;

                                                               AT – вартість  вибраного Абонентом Плану Підписки;

                                                               M – кількість днів у місяці, в якому Абоненту надавалася Послуга;

                                                               J-1 – кількість днів у місяці до активації Послуги.

3. Якщо підключення Абонента до Послуги відбулося не першого числа місяця, то різниця між розміром вартості Плану Підписки і коштами, нарахованими на Особовий рахунок 

Абонента, буде залишатися на Особовому рахунку Абонента як передплата.

3. Зміна параметрів надання послуги доступу до пакетів телепрограм при самостійному скороченні переліку надання послуги доступу до пакетів телепрограм абонентом терміном від 31 

до 365 календарних днів:

      3.1. Пакет «Скорочення переліку послуги Deep Sleep (АТБ)» (код 9999) для користувачів послуги доступу до телепрограм за аналоговою технологією, визначається абонентною 

платою у розмірі 30,00 грн/міс (з ПДВ). Скорочення переліку надання послуги доступу до пакетів телепрограм можливе за письмовою заявою абонента, за умови додатного сальдо на 

Особовому рахунку.

      3.2. Після закінчення терміну вказаному п.4. параметри надання послуги доступу до пакетів телепрограм буде відновлено, згідно з обраним абонентом пакетом послуги доступу до 

пакетів телепрограм. Підписка на послугу  Deep Sleep (АТБ)» (код 9999) не здійснюється, послуга існує за наявності хоча б одного абонента.

2. Мінімальний обсяг послуги доступу до пакетів телепрограм за аналоговою технологією (код 1515) визначається абонентною платою у розмірі  35,00 грн/міс (з ПДВ)  та доступом до 

телепрограм, згідно до універсальної програмної послуги. 

     2.1. Абонент може користуватись мінімальним обсягом послуги доступу до пакетів телепрограм за аналоговою технологією при самостійному скороченні переліку послуги доступу до 

пакетів телепрограм на термін до 30 календарних днів.

     2.2. Після закінчення терміну вказаному п.2.1 та якщо сальдо на особовому рахунку від'ємне, надання послуги доступу до пакетів телепрограм  буде припинено Підприємством.

     2.3. Після закінчення терміну визначеного п.2.1 та якщо сальдо на особовому рахунку додатнє, надання послуги відбувається згідно плану підписки послуги доступу до пакетів 

телерограм за аналоговою технологією, що діяв до моменту припинення надання послуги абонентом. 

     2.4. Скористатись планом підписки «Мінімальний обсяг послуги доступу до пакетів телепрограм за аналоговою технологією» (код 1515) при самостійному скороченні переліку послуги 

доступу до пакетів телепрограм абонент має можливість лише один раз за календарний рік.

Примітки:   

1.Самотнім громадянам похилого віку, що перебувають на надомному обслуговуванні в районних територіальних центрах соціального обслуговування населення, одиноким 

пенсіонерам, які перебувають на обліку в районних територіальних центрах соціального обслуговування населення, учасникам бойових дій, інвалідам війни, інвалідам I групи, інвалідам 

II групи, дітям-інвалідам, дітям-сиротам, героям України -  встановлюється спеціальний розмір абонентної плати на пільговий Базовий пакет " Україна і світ" (код ML_001* ) у розмірі 

90,00грн./міс. з ПДВ, наповнення телеканалів Базовий пакет "Україна і світ" код ML_301.

*Категорії абонентів, які отримували пакет телепрограм 'Україна і світ'  пільговий за спеціальною абонентною платою до 30.04.2017,  надалі продовжують отримувати у відповідності до 

умов діючих тарифів на пакет  телепрограм  "Україна і світ" за спеціальною абонентною платою (код  ML_301.).

Додаток №2 до Наказу №1261-П від 18.08.2020 р.

*У випадку, якщо за 7 календарних днів до моменту закінчення строку дії Тарифів Підприємство 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.

Н А З В А  П А К Е Т А

Частина 1. Тарифи на пакети  послуги телепрограм (багатоквартирні будинки)

Вартість на місяць

Код

ТАРИФИ НА ПАКЕТИ ПРОГРАМ

 ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ 

4. Пакет телепрограм  (код ML_009)  припиняє дію.

чинні з 01 вересня по 30 вересня 2020 року* 

Базовий пакет "Україна і світ"

4. Абонентам автоматично надається кредитування у розмірі 100% від абонентної плати. Абонент може відмовитися від кредитування, звернувшись за телефоном колл-центру, 

звернувшись до Центру сучасних технологій, електронною поштою або самостійно на Порталі абонента.

Частина 1.  Примітки та умови тарифікації:

Мінімальний обсяг послуги

Затверджую:
Уповноважена особа ТОВ „ВОЛЯ-КАБЕЛЬ”

_____________________________ Тищенко В.С.


