
Тарифи на Плани Підписки Послуги Інтернет + ТБ та Послуги доступу до 

Інтернету 

Чинний з 01 січня 2020 року 

 

Прейскурант на обладнання, матеріали та сервісні послуги 

Найменування обладнання та матеріалів Вартість 

Віта пара UTP, Кабель коаксіальний RG6, 1м / RG660, 1м 5,00 грн. / 6,00 грн. 

Розгалуджувач 25,00 грн. 

Роз’єм RJ 45, з’єднувач проводів, F конектор+ Адаптер F-F 10,00 грн. 

Перелік  базових монтажних послуг Вартість 

послуг, грн. 

В багатоквартирних будинках:  Штатне підключення (прокладення кабелю від розподільчого 

щита до квартири абонента з відповідними кріпленнями до стіни чи стелі, свердління одного отвору 

0,01 м , та просте прокладання кабелю по квартирі без відповідних кріплень до одного приймача 

абонента, з подальшим його підключенням і настройкою) 

1,00 

Підключення ПК, додаткових телевізорів , а саме:                                                                                     

- прокладання кабелю простим методом,  кріплення, свердління одного отвору в стіні 

3 грн./метр 

- заміна Fконектора + Адаптер F-F, роз’єма RJ 45, з’єднувача проводів 10,00 

- монтаж розгалуджувача / налагодження розетки 20,00 / 20,00 

- налаштування телевізора, автомат/ручне 20,00 / 50,00 

- користування фільтром (ФНЧ)-перехід на пакет Вигідний 10 / перехід на інші пакети 30,00 / 1,00 

Виклик фахівця  для усунення недоліків у роботі обладнання. Перевірка робочого стану абонент.  

кабелю, конекторів, розгалуджувача, телевізора, ПК,  при некоректному використанні обладнання 

абонентом, не з вини провайдера, багатоквартирні будинки 

20,00  

Повторне підключення абонента до ТБ (багатоквартирні будинки)                                                                   50,00               

Налаштування ПК/ WI-FI маршрутизатора      50,00 / 80,00 

* Послуга ТБ надається на підставі агентського договору з ВКП ТОВ ФІРМА "РУБІКОН", Послуга ТБ 

надається у разі наявності технічної можливості. 

Найменування пакету Кількість каналів*  Швидкість доступу Вартість, грн/місяць.  

Вигідний 10 в багатоквартирних будинках 43 до 10  Мб/с 115,00 

Вигідний 60 в багатоквартирних будинках 90 до 60 Мб/с 150,00 

Вигідний 100 в багатоквартирних будинках 90 до 100 Мб/с 180,00 

Вигідний 10і в багатоквартирних будинках - до 10  Мб/с 115,00 

Вигідний 60і в багатоквартирних будинках - до 60  Мб/с 150,00 

Вигідний 100і в багатоквартирних 
будинках 

- до 100  Мб/с 180,00 


