
 
ДОДАТОК №1 ДОДАТОК 

ДО НАКАЗУ №635-П ВІД 11.07.2022 ДО НАКАЗУ №340-П ВІД 16.03.2020 

  

РЕГЛАМЕНТ ДІЇ АКЦІЇ «БУДЬ ОНЛАЙН_6» РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «БУДЬ ОНЛАЙН_6» 

 

1. МЕТА АКЦІЇ 

1.1.Мета акції – інформування потенційних абонентів щодо послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», залучення нових абонентів (фізичних осіб) в ТОВ 

«ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» та збільшення абонентної бази. 

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1.Нові абоненти (фізичні особи), які бажають підключити послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ 

за адресою: 

2.1.1. за якою протягом останніх 3-х календарних місяців телекомунікаційні послуги Компанією не надавалась, та які не підпадають під 

ВИНЯТКИ (Розділ 3); 

2.1.2. у будинку, який має статус гуртожитку, за якою протягом останнього календарного місяця послуги Компанією не надавались, та які 

не підпадають під ВИНЯТКИ (Розділ 3).  

3. ВИНЯТКИ 

3.1.Умови акції не розповсюджуються на тих, хто був користувачем телекомунікаційних послуг Компанії протягом: 

- останніх 3-х місяців до моменту початку акції; 

- за адресою надання послуги будинок має статус гуртожитку протягом останнього календарного місяця до моменту початку акції. 

3.2.Умови акції не розповсюджуються на тих, хто був користувачем телекомунікаційних послуг Компанії більш ніж протягом останніх 3-х 

місяців до моменту початку акції та має заборгованість перед Компанією за надані раніше послуги, до моменту погашення даної 

заборгованості. 

3.3.В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи-підприємці. 

 

4. ТЕРИТОРІЯ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

- у містах: Біла Церква, Дніпро, Новомосковськ, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Краматорськ, Кременець, Кривий Ріг, 

Кропивницький, Луцьк, Львів, Обухів, Полтава, Путивль, Рівне, Суми, Тернопіль, Трускавець, Українка, Фастів, Харків, 

Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Стебник. 



 
- селищах міського типу: Добротвір, Солоницівка. 

 

5. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  

5.1. Акція проводиться з 01.08.2022 р. по 31.08.2022 р. 

5.2. Період дії акційних умов: 90 днів з дати активації. 
   

6. СУТЬ АКЦІЇ 
 

6.1.Потенційний користувач, що вказаний у п. 2.1, в період дії акції отримує можливість замовити акційний пакет послуги доступу до 

Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ (табл.1) 

Таблиця 1 

Акційні пакети послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ* 

Населений пункт Код 

Назва акційного 

пакету послуги 

«ТБ+Інтернет» 

 Наповнення послуги 

Назва та код 

аналогічного 

регулярного 

пакету 

Акційна 

плата за 

пакет, 

грн/30  

календарн

их днів1 

Мобільний зв’язок 

Доступ до пакетів телепрограм 

Доступ до 

Інтернету, 

фіксованого зв’язку 

Назва основного пакету 

телепрограм/додаткової послуги, 

який включено до акційного 

пакету 

Швидкість до 

Download/ Upload, 

Кбіт/с 

  Підключення у період з 01.08.2022 р. по 31.08.2022 р. 

з технолоією ТБ ЦТБ/IP/АТБ 

за технологією Docsis 

Біла Церква, 

Добротвір, 

Запоріжжя, Київ, 

Кременець, 

Кропивницький, 

Луцьк, Львів, 

Стебник, Тернопіль, 

Трускавець, Фастів, 

Чернівці 

G_1546** 
Будь 

онлайн_6(200)+ 

Оптимальний релакс 

1000 хвилин на всі напрямки 

по Україні 

100 SMS 

7 ГБ інтернету 4.5G 

Оптимальний релакс + Мобільний 

додаток Воля TV (3 пристрої) 
204800/15360 

Оптимальний 

релакс 450 + 

Інтернет всюди 

(200 Мбіт/с) 

(G_2035) 

179,00 

G_1547** 
Будь 

онлайн_6(200)+ 

Преміальний релакс 

Безліміт на lifecell по Україні 

200 хвилин на інші номери по 

Україні 

150 SMS 

Преміальний релакс + Мобільний 

додаток Воля TV (3 пристрої) 
204800/15360 

Преміальний 

спорт 550 + 

Інтернет всюди 

(200 Мбіт/с) 

(G_2081) 

229,00 



 
20ГБ інтернету 4.5G + 

використані Мбайти в 

попередньому 30-денному 

пакеті послуг 

за технологією Ethernet/Docsis 

Біла Церква, Дніпро, 

Добротвір, 

Житомир, 

Запоріжжя, Івано-

Франківськ, Київ, 

Краматорськ, 

Кременець, Кривий 

Ріг, Кропивницький, 

Луцьк, Львів, 

Новомосковськ, 

Обухів, Полтава, 

Путивль, Рівне, 

Солоницівка, 

Стебник, Суми, 

Тернопіль, 

Трускавець, 

Українка, Фастів, 

Харків, 

Хмельницький, 

Черкаси, Чернівці 

G_1548** 
Будь 

онлайн_6(100)+ 

Оптимальний релакс 

1000 хвилин на всі напрямки 

по Україні 

100 SMS 

7 ГБ інтернету 4.5G 

Оптимальний релакс + Мобільний 

додаток Воля TV (3 пристрої) 

Docsis                     
102400/10240 

Ethernet                    
102400/102400 

Оптимальний 

релакс 450 + 

Інтернет всюди 

(100 Мбіт/с) 

(G_2031) 

179,00 

G_1549** 
Будь 

онлайн_6(100)+ 

Преміальний релакс 

Безліміт на lifecell по Україні 

200 хвилин на інші номери по 

Україні 

150 SMS 

20ГБ інтернету 4.5G + 

використані Мбайти в 

попередньому 30-денному 

пакеті послуг 

Преміальний релакс + Мобільний 

додаток Воля TV (3 пристрої) 

Docsis 102400/10240 

Ethernet  
102400/102400 

Преміальний 

спорт 550 + 

Інтернет всюди 

ультра (100 

Мбіт/с) (G_2057) 

229,00 

за технологією Ethernet 

Кропивницький, 

Рівне, Солоницівка, 

Тернопіль, Харків, 

Хмельницький, 

Черкаси, Чернівці 

G_1550** 
Будь 

онлайн_6(500)+ 

Оптимальний релакс 

1000 хвилин на всі напрямки 

по Україні 

100 SMS 

7 ГБ інтернету 4.5G 

Оптимальний релакс + Мобільний 

додаток Воля TV (3 пристрої) 
512000/512000 

Оптимальний 

релакс 450 + 

Інтернет всюди 

(500 Мбіт/с) 

(G_2037) 

179,00 

Кропивницький, 

Рівне, Солоницівка, 

Тернопіль, Харків, 

Хмельницький, 

Черкаси, Чернівці 

G_1551** 
Будь 

онлайн_6(500)+ 

Преміальний релакс 

Безліміт на lifecell по Україні 

200 хвилин на інші номери по 

Україні 

150 SMS 

20ГБ інтернету 4.5G + 

використані Мбайти в 

попередньому 30-денному 

пакеті послуг 

Преміальний релакс + Мобільний 

додаток Воля TV (3 пристрої) 
512000/512000 

Преміальний 

спорт 550 + 

Інтернет всюди 

ультра (500 

Мбіт/с) (G_2093) 

229,00 



 

Дніпро, Київ, 

Харків, 

Хмельницький 

G_1552** 

Будь 

онлайн_6(1000)+ 

Оптимальний релакс 

1000 хвилин на всі напрямки 

по Україні 

100 SMS 

7 ГБ інтернету 4.5G 

Оптимальний релакс + Мобільний 

додаток Воля TV (3 пристрої) 
1024000/1024000 

Оптимальний 

релакс 450 + 

Інтернет всюди 

(1 Гіг/с) 

(G_2033) 

179,00 

G_1553** 

Будь 

онлайн_6(1000)+ 

Преміальний релакс 

Безліміт на lifecell по Україні 

200 хвилин на інші номери по 

Україні 

150 SMS 

20ГБ інтернету 4.5G + 

використані Мбайти в 

попередньому 30-денному 

пакеті послуг 

Преміальний релакс + Мобільний 

додаток Воля TV (3 пристрої) 
1024000/1024000 

Преміум спорт 

550 + Інтернет 

всюди ультра (1 

Гіг/с) (G_2063) 

229,00 

*Надання послуги користувачам акційного пакету послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ відбувається відповідно до умов, які діють для аналогічного за наповненням 

регулярного пакету послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ («Тарифів на послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ тарифної сітки 
Оптимальний та Преміальний»).  
**Пакет включає в себе надання в користування обладнання на вибір за наявності обладнання на складі компанії - один SD ТВ-тюнер (Access DCD-3011), або один HD ТВ-тюнер (Access HD DCD-7304, KAON 

CO1400 HD), або один Hybrid ТВ-тюнер (KAON CO3510 Hybrid, KAON VM1920 Hybrid with Wi-Fi dual band, KAON VM1940 Hybrid), або один IP ТВ-тюнер (KAON NA1450 IP, KAON VM1930 IP with Wi-Fi dual 

band, KAON VM3000 IP). Для підключення пакету з обладнанням Hybrid ТВ-тюнер або IP ТВ-тюнер необхідно встановити додаткову послугу «Надання у користування ТВ-тюнера Hybrid/IP» вартість 10 грн./міс. 

(код 4419). Вартість додаткової послуги «Надання у користування ТВ-тюнера Hybrid/IP» (код 4419) користувачам відбувається відповідно до «Тарифів на додаткові послуги та пакети». Після закінчення акційних 

умов вартість надання у користування ТВ-тюнера Hybrid/IP залишається без змін. 
Абонент має можливість отримувати доступ до пакетів телепрограм за допомогою використання програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля ТВ»), яке доступне на пристроях: смартфон та/або 

планшет (з ОС Android 5.0 та вище, iPhone, iPad з ОС iOS 11 та вище), медіаплеєрі та/або Smart телевізор з ОС Android TV 6.0 та вище, Smart телевізорі Samsung з ОС Tizen 2015-2021 років, Smart телевізорі LG з 

ОС WebOs 2016-2021 років, Smart телевізорі Hisense з ОС VIDAA 2019 року і вище, компьютері чи ноутбуці (за допомогою Сайту tv.volia.com), у цьому випадку Підприємство не забезпечує таким обладнанням 
абонента: смартфон, планшет, медіаплеєр, телевізор, компьютер чи ноутбук та інше для користування пакетом послуги для перегляду пакетів телепрограм. Для пакету програм за аналоговою технологією пакет 

каналів програм відповідає наповненню пакету в місті надання послуги. 
1 Акційна плата за пакет грн./30 календарних днів включає всі податки. 

 

6.2.Цей Регламент може бути змінений та/або доповнений Компанією протягом всього періоду проведення даної акції та періоду дії акційних 

умов. Компанія залишає за собою право призупиняти, відновлювати чи припиняти проведення цієї акції та змінювати/припиняти період 

дії акційних умов  у будь-який момент. 

6.3.Протягом здійснення доступу до пакету послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ за акційною 

пропозицією абонент (учасник акції) має право обрати будь-який з чинних доступних йому пакетів послуг на акційних/регулярних умовах, 

але обрати знову акційний пакет послуг за даною пропозицією, після зміни його на інший пакет, учасник не може. 

6.4.Після закінчення періоду дії акційних умов, якщо  абонентом (учасником акції) самостійно не буде обрано регулярні умови надання 

послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ, його буде автоматично переведено на аналогічний за 

наповненням регулярний пакет послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ, вартістю згідно чинних 



 
тарифів на момент зміни умов надання послуги з акційних на регулярні («Тарифів на послуги доступу до Інтернету, рухомого (мобільного) 

телефонного зв’язку та ТБ»). 


