
                  

Додаток №1 
До Наказу №173-П від 11.03.2022 р. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «PREMIUM МЕДІАПЛЕЄР» 

1 ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 

1.1 Чинні та потенційні абоненти послуг доступу до Інтернету / послуги «ТБ+Інтернет» за аналоговою 

та цифровою технологією / послуги доступу до пакетів телепрограм за цифровою технологією / 

послуги «ТБ+Інтернет» за «IP» протоколом / послуги доступу до пакетів телепрограм за «IP 

протоколом» / послуги доступу до Інтернет, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ / 

послуги доступу до Інтернет, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку в ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», 

надалі Компанія мають можливість скористатися умовою придбання обладнання Медіаплеєр iNext 

TV4 та Приставка SMART TV VOL001 на 12 міс. за акцією «Premium Медіаплеєр» в містах: Біла 

Церква, Вінниця, Дніпро, Новомосковськ, смт. Слобожанське, Добротвір, Житомир, Запоріжжя, 

Івано-Франківськ, Київ, Краматорськ, Кременець, Кривий Ріг, Кропивницький, Луцьк, Львів, 

Мелітополь, Обухів, Полтава, Путивль, Рівне, Суми, Тернопіль, Трускавець, смт Стебник, Українка, 

Фастів, Харків, смт. Солоницівка, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Волочиськ, Теребовля, 

Чортків та які не підпадають під Винятки (розділ 2). 

1.2 Потенційні абоненти Компанії послуги «ТБ+Інтернет» за «IP протоколом» з використанням 

програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля ТВ»)» тарифів «Воля Smart HD 

Multiscreen(IP)+100» в містах Тернопіль, Кременець мають можливість скористатися умовою 

придбання обладнання Медіаплеєр iNext TV4 на 24 міс. за акцією «Premium Медіаплеєр» та які не 

підпадають під Винятки (розділ 2). 

1.3 Потенційні абоненти послуги доступу до Інтернету / послуги «ТБ+Інтернет» за аналоговою та 

цифровою технологією / послуги доступу до пакетів телепрограм за цифровою технологією / послуги 

«ТБ+Інтернет» за «IP» протоколом / послуги доступу до пакетів телепрограм за «IP протоколом» / 

послуги доступу до Інтернет, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та ТБ / послуги доступу до 

Інтернет, рухомого (мобільного) телефонного зв’язку Компанії, або діючі абоненти однієї послуги 

при підключенні послуги ТБ+Інтернет/послуги доступу до Інтернет, рухомого (мобільного) 

телефонного зв’язку та ТБ / послуги доступу до Інтернет, рухомого (мобільного) телефонного 

зв’язку, мають можливість скористатися умовою придбання обладнання Медіаплеєр iNeXT TV5 на 

24 міс. за акцією «Premium Медіаплеєр» в містах: Біла Церква, Вінниця, Дніпро, Новомосковськ, смт. 

Слобожанське, Добротвір, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Київ, Краматорськ, Кременець, 

Кривий Ріг, Кропивницький, Луцьк, Львів, Мелітополь, Обухів, Полтава, Путивль, Рівне, Суми, 

Тернопіль, Трускавець, смт Стебник, Українка, Фастів, Харків, смт. Солоницівка, Херсон, 

Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Волочиськ, Теребовля, Чортків та які не підпадають під Винятки 

(розділ 2). 

2 ВИНЯТКИ 

2.1 В акції не можуть прийняти участь юридичні особи та фізичні особи – підприємці. 

2.2 Умови акції не розповсюджуються на абонентів, які мають заборгованість перед ТОВ «ВОЛЯ-
КАБЕЛЬ» за надані раніше послуги, у розмірі більше однієї абонентної плати (грн./міс, з ПДВ) до 
моменту погашення даної заборгованості. 

3 ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

3.1 Акція проводиться з 08.07.2020 р. по 23.03.2022 р. 

3.2 Період дії акційних умов для кодів 4382, 4382Internet, 4385, 4385Internet - 12 місяців з моменту 
підписання додаткової угоди. 

3.3 Період дії акційних умов для коду 4410, 4414, 4414Internet - 24 місяці з моменту підписання 
додаткової угоди. 

 



                  

4 СУТЬ АКЦІЇ 

4.1  Абоненти, що входять у цільову групу учасників акції (п.1.1), в період проведення акції отримують 
можливість придбати обладнання, що наведене в (табл.1), за умови підписання Додаткової угоди 
(Додаток №2 до наказу). 

Таблиця 1. Акційне обладнання:  

4.2 Чинні та потенційні абоненти  (розділу 1), які в період проведення акції виявили бажання 
скористатися умовами акції «Premium Медіаплеєр», та які не підпадають під Винятки (розділ 2) в 
період проведення акції мають можливість замовити акційну сервісну послугу з підключення, з 
вартістю – 1,00 грн. (з ПДВ) згідно з  таблицею 2: 

    Таблиця 2. Акційні сервісні послуги: 

Код позиції Найменування сервісної послуги 
Вартість з 
ПДВ, грн 

All_ОСП_loy
al_1* 

Виїзд фахівця для оформлення документів, в тому числі виконання 
робіт:  

- діагностика працездатності послуги; 
- виявлення та діагностика несправностей; 
- перевірка та відновлення щільності з'єднань елементів квартирного 
розгалуження, в т.ч. в місцях підключення кабелю до обладнання; 
- виконання робіт, указаних у розділі Додаткові сервісні послуги(роботи 
оплачуються окремо, згідно прейскуранту); 
- демонстрація роботи з обладнанням Підприємства; 
- доставка та оформлення документів. 

1,00 

Код Назва акційного обладнання 
Щомісячна 
вартість, 

грн. з ПДВ 

Повна 
вартість, 

грн. з ПДВ 

  Період дії акційних умов 12 місяців 

Підключення у період з 08.07.2020 р. по 23.03.2022 р. 

Сервіс ЦТВ 

4382 Медіаплеєр iNext TV4 99,00 1188,00 

Сервіс Інтернет 

4382Internet Медіаплеєр iNext TV4 99,00 1188,00 

Підключення у період з 27.07.2020 р. по 23.03.2022 р. 

Сервіс ЦТВ 

4385 Приставка SMART TV VOL001 189,00 2 268,00 

Сервіс Інтернет 

4385Internet Приставка SMART TV VOL001 189,00 2 268,00 

  Період дії акційних умов 24 місяці 

Підключення у період з 15.07.2021 р. по 23.03.2022 р. 

Сервіс ЦТВ в місті Тернопіль, Кременець 

4410 Медіаплеєр iNext TV4 (24 міс.) 40,00 960,00 

  Період дії акційних умов 24 місяці 

Підключення у період з 27.09.2021 р. по 23.03.2022 р. 

Сервіс ЦТВ 

4414 Медіаплеєр iNeXT TV5 (24 міс.) 39,00 936,00 

Сервіс Інтернет 

4414Internet Медіаплеєр iNeXT TV5 (24 міс.) 39,00 936,00 



                  

All_ДСП_loy
al_4_2* 

Доставка або заміна та налаштування абонентського обладнання при 
наданні сервісних послуг:  CAM-модуль, HD тюнер, Smart HD ТВ-тюнер, 
модем Docsis 3, W-Fi роутер, W-Fi адаптер, Power line адаптер, Android-
медіаплеєр. В тому числі: 

- транспортування обладнання; 
- увімкнення та/або відімкнення обладнання від мережі; 
- перевірка працездатності обладнання; 
- налаштування списку каналів; 
- налаштування послуги доступу до Інтернету; 
- перевірка комплектації обладнання. 

1,00 

*Додаткові сервісні роботи й матеріали, які не включено до сервісних послуг коди: All_ОСП_loyal_1, 
All_ДСП_loyal_4_2 сплачуються окремо згідно з чинним Прейскурантом на обладнання, матеріали та сервісні 
послуги. 

5 ДОДАТКОВІ УМОВИ 

5.1 Абонент, який отримав обладнання на акційних умовах відповідно до умов Додаткової угоди, 
сплачує  штраф  у випадку відмови/розірвання договору, укладеного шляхом підписання 
Протоколу замовлених послуг та обладнання, або скорочення надання телекомунікаційних послуг 
з підстав, передбачених п. 4.1-4.2, 4.3.1-4.3.2 Правил надання та отримання телекомунікаційних 
послуг (послуги доступу до пакетів телепрограм, послуги доступу до Інтернету, послуги 
«ТБ+Інтернет»), які затверджені на Підприємстві (далі-Правила). Розмір штрафу складає: 
          5.1.1 Абонент (код 4382, 4382Internet) 

- різницю між 1188,00 грн та сплаченою Абонентом сумою за обладнання Медіаплеєр iNext 
TV4 (код 4382/1, 4382Internet) 
5.1.2 Абонент (код 4385, 4385Internet) 

- різницю між 2 268,00 грн та сплаченою Абонентом сумою за обладнання Приставка SMART 
TV VOL001 (код 4385/1, 4385Internet) 

          5.1.3 Абонент (код 4410) 

- різницю між 960,00 грн та сплаченою Абонентом сумою за обладнання Медіаплеєр iNext TV4 
(код 4410/1) 
5.1.4 Абонент (код 4414, 4414Internet) 

- різницю між 936,00 грн та сплаченою Абонентом сумою за обладнання Медіаплеєр iNext TV5 
(код 4414/1, 4414Internet/1) 

 
5.2 Абонент сплачує штраф за умови непогашення заборгованості протягом 60 календарних днів з 

моменту скорочення надання послуг з підстав, передбачених п. 4.3.1 Правил надання та отримання 
телекомунікаційних послуг. Після нарахування та сплати штрафу, обладнання переходить у 
власність абонента. 

5.3 Штраф, не застосовується  за умови  добровільного повернення Абонентом обладнання 
Підприємству протягом 14-ти днів, з дати підписання відповідної  Додаткової угоди. 

5.4 Учасник акції «Premium Медіаплеєр», що вказаний в Розділі 1 даного Регламенту, в період дії 
акційних умов має право замовити  одну одиницю  обладнання підписавши відповідну додаткову 
угоду до Протоколу замовлених послуг та обладнання, проте у випадку дострокової виплати  повної 
вартості обладнання за акцією «Premium Медіаплеєр» учасник  зазначеної акції має право замовити 
на умовах цієї акції  ще одну одиницю обладнання (згідно з таблицею 1 Додатку 1). 

6 ПЕРЕХІД З АКЦІЙНИХ УМОВ НА РЕГУЛЯРНІ 

6.1 Після закінчення дії акційних умов, придбане на акційних умовах обладнання переходить у власність 
абонента. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  

Додаток №2  
До Наказу №173-П від 11.03.2022 р. 

ДОДАТКОВА УГОДА НА 12 МІСЯЦІВ (період дії акційних умов) 
до Протоколу замовлених послуг та обладнання від __________р. №_________ 

м. ______ „____”________________202_ року 
 АБОНЕНТ: ______________________________________________________________, який отримує послуги за 
адресою____________________________________________________________________________, з однієї сторони, та 
ПІДПРИЄМСТВО: ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», в особі ____________________, який діє на підставі __________________, з іншої 
сторони, а разом надалі Сторони,  уклали цю Додаткову угоду (далі – Угода) до Протоколу замовлених послуг та обладнання 
№________ від __________ року (далі - Протокол) про наступне: 

1. Відповідно до умов цієї Угоди Абонент зобов’язується отримувати телекомунікаційні послуги (Код/ __________, Назва пакету/ 
________________________ – далі Послуга) протягом періоду 12 місяців, щомісячно сплачувати абонентну плату відповідно до 
обраного пакету та сплачувати щомісячний платіж за обладнання (Таблиця 1). 

2. За умови виконання Абонентом вимог п.1 даної Угоди протягом 12 місяців з дати її підписання та сплати повної вартості 
згідно Таблиці 1, обладнання вважається придбаним Абонентом та переходить до нього на праві власності. Строк дії акційних умов 
починає відраховуватись з дати підписання  Сторонами цієї Угоди.  

3. Штраф нараховується за дострокове припинення/скорочення телекомунікаційних послуг до завершення періоду визначеного у 
п.1 Угоди, та за несплату щомісячного платежу за обладнання у порядку передбаченому п. 5.2 акції «Premium Медіаплеєр» 
/ п. 3.2 акції Premium Wi-Fi 4»; також протягом періоду 12 місяців за умовами акції: Premium Wi-Fi 4» / «Premium Медіаплеєр»/ 
«Premium САМ module_2» (необхідне підкреслити): 
Розмір штрафу нараховується відповідно до умов зазначених у п. 3 та розраховується за формулою:  

F= Р – Рs, 
F – сума штрафу, грн. з ПДВ; 
Р –  повна вартість обладнання, грн. з ПДВ 
Р s– сплачена абонентом сума за обладнання за період користування; 
                             Таблиця 1 

Розмір штрафу за несплату щомісячного платежу за обладнання згідно п.3 даної Угоди нараховується у випадку  припинення 
надання телекомунікаційних послуг (п.6.1.1 Правил) або скорочення надання телекомунікаційних послуг (п. 4.1-4.2, 4.3.1-4.3.2 
Правил).  

4. Штраф, не застосовується за умови добровільного повернення Абонентом обладнання Підприємству протягом 14-ти 

календарних днів, з дати підписання цієї Угоди. 

5. Ця Угода є невід’ємною частиною Протоколу, укладена в двох оригінальних примірниках та набирає чинності з моменту її 

підписання Сторонами. 

       РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

АБОНЕНТ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» 
Адреса реєстрації місця проживання: ____________________ 
Поштова адреса:_____________________ 
Паспорт серія ___ №________ виданий 
____________________________________________________
________________________________________ 
Ідентифікаційний номер ________________________ 
 
______________/______________/ 

Юридична адреса: Україна, 02222, м. Київ,  

вул. Драйзера Теодора, будинок 24, поверх 2, прим. 14  

р/р UA563510050000026002062793501  

в АТ «УкрСибБанк» 

Код ЕДРПОУ 30777913         ІПН  307779126592 

Представник від імені підприємства 
__________________________________ 
 

Назва обладнання код 
Повна вартість 

обладнання 
грн. з ПДВ 

Щомісячний 
платіж за 

обладнання/ 
грн. з ПДВ 

Період плати за 
обладнання 

(кількість місяців) 

Необхідн
е  

відмітити 

Маршрутизатор  TOTOLINK A3002 4404/1 1440,00 120,00 12 □ 

Маршрутизатор TP-LINK АС1200 
Archer C5 v4 

4405/1 1560,00 130,00 12 □ 

Маршрутизатор TP-LINK АС750 
Archer C20 

4406/1 840,00 70,00 12 □ 

Маршрутизатор TP-LINK АС750 
Archer C20 

4406TV/1 840,00 70,00 12 □ 

Маршрутизатор Netis N1 4380/1 1140,00 95,00 12 □ 

Медіаплеєр iNext TV4 4382/1 1188,00 99,00 12 □ 

Медіаплеєр iNext TV4 4382Internet 1188,00 99,00 12 □ 

Приставка SMART TV VOL001 4385/1 2 268,00 189,00 12 □ 

Приставка SMART TV VOL001 4385Internet 2 268,00 189,00 12 □ 

Маршрутизатор TP-LINK Deco M4 
(2-pack) 

4388/1 3588,00 299,00 12 □ 

Маршрутизатор TP-LINK Deco M4 
(1-pack) 

4389/1 2588,00 199,00 12 □ 

Маршрутизатор HUAWEI B311-221 4394/1 2588,00 199,00 12 □ 

Маршрутизатор Totolink A702R 4407/1 720,00 60,00 12 □ 

Маршрутизатор Strong Atria Wi-Fi 
Mesh 1200 (2-pack) 

4409/1 1908,00 159,00 12 □ 

Маршрутизатор TP-LINK EC220-G5 4413/1 1320,00 110,00 12 □ 
САМ module 10560/1 1104,00 92,00 12 □ 



                  

 
Додаток №3  

До Наказу №173-П від 11.03.2022 р. 
ДОДАТКОВА УГОДА НА 24 МІСЯЦІ (період дії акційних умов) 

до Протоколу замовлених послуг та обладнання від __________р. №_________ 
м. ______ „____”________________202_ року 

 АБОНЕНТ: ______________________________________________________________, який отримує послуги за 
адресою____________________________________________________________________________, з однієї сторони, та 
ПІДПРИЄМСТВО: ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», в особі ____________________, який діє на підставі __________________, з іншої 
сторони, а разом надалі Сторони,  уклали цю Додаткову угоду (далі – Угода) до Протоколу замовлених послуг та обладнання 
№________ від __________ року (далі - Протокол) про наступне: 

1. Відповідно до умов цієї Угоди Абонент зобов’язується отримувати телекомунікаційні послуги (Код/ __________, Назва пакету/ 
________________________ – далі Послуга) протягом періоду 24 місяці, щомісячно сплачувати абонентну плату відповідно до 
обраного пакету та сплачувати щомісячний платіж за обладнання (Таблиця 1). 

2. За умови виконання Абонентом вимог п.1 даної Угоди протягом 24 місяці з дати її підписання та сплати повної вартості згідно 
Таблиці 1, обладнання вважається придбаним Абонентом та переходить до нього на праві власності. Строк дії акційних умов 
починає відраховуватись з дати підписання  Сторонами цієї Угоди.  

3. Штраф нараховується за дострокове припинення/скорочення телекомунікаційних послуг до завершення періоду визначеного 
у п.1 Угоди, та за несплату щомісячного платежу за обладнання у порядку передбаченому п. 5.2 акції «Premium 
Медіаплеєр»; також протягом періоду 24 місяці за умовами акції: «Premium Медіаплеєр»: 
Розмір штрафу нараховується відповідно до умов зазначених у п. 3 та розраховується за формулою:  

F= Р – Рs, 
F – сума штрафу, грн. з ПДВ; 
Р –  повна вартість обладнання, грн. з ПДВ 
Р s– сплачена абонентом сума за обладнання за період користування; 
                             Таблиця 1 

Розмір штрафу за несплату щомісячного платежу за обладнання згідно п.3 даної Угоди нараховується у випадку  припинення 
надання телекомунікаційних послуг (п.6.1.1 Правил) або скорочення надання телекомунікаційних послуг (п. 4.1-4.2, 4.3.1-4.3.2 
Правил).  

4. Штраф, не застосовується за умови добровільного повернення Абонентом обладнання Підприємству протягом 14-ти 

календарних днів, з дати підписання цієї Угоди. 

5. Ця Угода є невід’ємною частиною Протоколу, укладена в двох оригінальних примірниках та набирає чинності з моменту її 

підписання Сторонами. 

       РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

АБОНЕНТ ПІДПРИЄМСТВО ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» 
Адреса реєстрації місця проживання: ____________________ 
Поштова адреса:_____________________ 
Паспорт серія ___ №________ виданий 
____________________________________________________
________________________________________ 
Ідентифікаційний номер ________________________ 
 
______________/______________/ 

Юридична адреса: Україна, 02222, м. Київ,  

вул. Драйзера Теодора, будинок 24, поверх 2, прим. 14  

р/р UA563510050000026002062793501  

в АТ «УкрСибБанк» 

Код ЕДРПОУ 30777913         ІПН  307779126592 

Представник від імені підприємства 
__________________________________ 
 

 
 

Назва обладнання код 
Повна вартість 

обладнання 
грн. з ПДВ 

Щомісячний 
платіж за 

обладнання/ 
грн. з ПДВ 

Період плати за 
обладнання 

(кількість місяців) 

Необхідн
е  

відмітити 

Медіаплеєр iNext TV4 (24 міс.) 4410/1 960,00 40,00 24 □ 

Медіаплеєр iNext TV5 (24 міс.) 4414/1 936,00 39,00 24 □ 

Медіаплеєр iNext TV5 (24 міс.) 4414Internet /1 936,00 39,00 24 □ 


