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Прейскурант на послуги ТОВ «Телерадіокомпанія «ЕВЕРЕСТ» 

для м.Хмельницький 
 

 
 

 

Послуга Інтернет 
 

   Тарифні пакети без обмеження швидкості (швидкість обмежена параметрами мережі  100Мб/сек.) 
 

№ Назва пакету 

Об’єм 

трафіку, 

Мб 

Категорія абонентів, 

які 

мають право 

користуватись даним 

тарифним 

пакетом 

Ціна 

додаткового 

трафіку за 

1 Мб, 

з ПДВ, грн. 

Ціна 

тарифного 

пакету, з 

ПДВ, 

 грн. 

Ціна  

тарифного 

пакету на період 

 дії акції  

«Почни з нуля»**, 
за перший 

Розрахунковий період, 
у випадку 

передбаченому п. 4.1, 

4.2, Положення, з 

ПДВ, грн. 

Ціна  

тарифного 

пакету на 

період 

 дії акції  

«Від нуля до 

п'ятдесяти»***, 
за перший 

Розрахунковий 

період, з ПДВ, 

грн. 

Ціна  

тарифного 

пакету на 

період 

 дії акції  

«Від нуля до 

п'ятдесяти»***, 
за Розрахунковий 

період, у випадку 

передбаченому п. 

4.1, 4.2, 4.3 

Положення, з 

ПДВ, грн. 

1 km-Ознайомчий 2 000 Фізичні особи 0,0025 35,00 - - - 

2 km-Горизонт 50 000 Фізичні особи 0,0018 70,00 - - - 

3 km-Далечінь 200 000 Усі категорії абонентів*  0,0006 100,00 - - - 

4 km-Нове Безмежжя 1 000 000 Усі категорії абонентів*  0,00015 120,00 0,02 0,02 50,00 

5 
km-Нове Безмежжя 

Плюс 
2 000 000 Усі категорії абонентів* 0,0001 185,00 - - - 

        * фізичні особи, юридичні особи, фізичні особи-підприємці 

        ** ціна діє для абонентів, в період дії акції «Почни з нуля» з 01.11 2018р. по 31.12.2018р., згідно Положення про проведення акції «Почни з нуля» від 25.10.2018р., затвердженого Наказом № 28 ОД-Р від  25.10.2018р. 

        *** ціна діє для абонентів, в період дії акції «Від нуля до п'ятдесяти» з 01.01 2019р. по 31.01.2019р., згідно Положення про проведення акції «Від нуля  до п'ятдесяти» від 25.12.2018р., затвердженого Наказом № 34 ОД-Р від  25.12.2018р 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Директор     ________________________   В.В.Паращук 

№ Найменування послуги Кількість 
Ціна з 

ПДВ, грн. 

1 
Послуга призупинення дії тарифу «km-Ознайомчий» за заявою абонента протягом  

одного розрахункового періоду 
1 35,00 

2 
Послуга призупинення дії тарифу «km-Горизонт» за заявою абонента протягом 

одного розрахункового періоду 
1 70,00 

3 
Послуга призупинення дії тарифу «km-Далечінь» за заявою абонента протягом  

одного розрахункового періоду 
1 100,00 

4 
Послуга призупинення дії тарифу  «km-Нове Безмежжя» за заявою абонента протягом 

одного розрахункового періоду 
1 120,00 

5 
Послуга призупинення дії тарифу  «km-Нове Безмежжя Плюс» за заявою абонента 

 протягом одного розрахункового періоду 
1 185,00 


