Вартість підключення до інтернет
Оптоволоконним кабелем

Послуга

*Підключення квартири в будинку від 4-х поверхів і
вище
Підключення будинку в приватному секторі

Ціна, грн.
50
700

* Обладнання для підключення надається безкоштовно.

Підключення здійснюється оптичним кабелем.
* У багатоквартирному будинку метраж кабелю до першого
абонентського пристрою надається безкоштовно. Далі, з
розрахунку 8 грн за метр.
* При підключенні в приватному секторі весь метраж кабелю
оплачується з розрахунку 8 грн за метр.

Кабелем UTP ("вита пара")

Послуга

Підключення квартири в будинку від 4-х поверхів і
вище
Підключення будинку в приватному секторі
Підключення здійснюється кабелем "вита пара".

Ціна, грн.
50
700

У багатоквартирному будинку метраж кабелю до першого
абонентського пристрою надається безкоштовно. Далі, з
розрахунку 6 грн за метр.

Вартість підключення ТБ

Вартість штатного підключення до мережі
кабельного
Назва
об'єкта ТБ.
підключення
Будинки від 4-х поверхів і вище (старої забудови)
Будинки приватного сектора (старої забудови)
Будинки приватного сектора нової забудови
Готелі, пансіонати, гуртожитки і т. п.

Ціна, грн.
80
500
договірна
договірна

Для перегляду пакету "Україна і світ" CAM-модуль і картка
доступу не потрібні.
Вартість повторного підключення для багатоквартирних будинків 50 гривень
(домофонів 20 грн.), Для приватного сектора 100грн, для суб'єктів
підприємницької діяльності 100 гривень.

Щомісячна абонентська плата і підписка (передоплата) на пакет
"Україна і світ" для суб'єктів підприємницької діяльності за кожну точку
підключення - 100 гривень.

Вартість підключення IPTV приставки.

Марка приставки
Mag-270

Ціна, грн.
1550

Налаштування приставки у абонента
Вартість підключення

Вартість матеріалів.

Найменування

F 640 BV INFOCORD
F 660BVM black FinMark
F 1160BVM FinMark
UTP al Vector
UTP al Vector outdoor тросс
IECF-FF
FF-FF
SPLIT 2
SPLIT 3
SPLIT 4
Кабель ODC 004-B1-07
* Ціна на матеріали, які не входять в стандартне
підключення, оплачується додатково.
Примітки:
1. Відповідно до роз'яснення Міністерства праці та соціальної політики України,
надання пільг при оплаті послуг кабельного ТБ чинним українським
законодавством не передбачено.

2. Неприбуткові організації обслуговуються за цінами для
фізичних осіб.
3. Для юридичної особи допускається договірна ціна, відмінна
від зазначеної в тарифах.
4. Розмір абонплати за місяць підключення розраховується як
кількість днів до кінця місяця / к-ть днів у місяці * на абонплату.

50
1600

Пояснення
кабель
абонентський
білий
кабель RG-6 з
тросом
кабель RG-11 з
тросом
вита пара
вита пара
зовнішня
ТВ штекер
бочки
дільник на 2
дільник на 3
дільник на 4
оптика 4-ка для
підкл.
приватного
сектора

Ціна, грн.
7/метр
13/метр
13грн./метр
6 грн./метр
8 грн/метр
13 грн/шт.
6 грн./шт.
45грн/шт.
55грн/шт.
75грн/шт.
8 грн/метр.

