
PP_320 Базовий 30 днів 119,00

PP_327 Релакс 30 днів 119,00

PP_328 Сімейний 30 днів 119,00

PP_323 Спортивний 30 днів 199,00

PP_324 Преміальний 30 днів 299,00

PP_325 Спорт сезон 365 днів 1816,00

1.10. Підприємство не забезпечує обладнанням для користування послугою доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля ТВ»)», Абоненту для 

отримання  Послуги необхідне обладнання смартфонах та/або планшетах (з ОС Android 5.0 та вище, iPhone, iPad з ОС iOS 11 та вище), медіаплеєрах та/або Smart телевізорах з ОС Android TV 6.0 та вище, Smart  телевізорах 

Samsung з ОС Tizen 2015-2021 років, Smart телевізорах LG з ОС WebOs 2016-2021 років, Smart телевізорах Hisense з ОС VIDAA 2019 року і вище, компьютерах чи ноутбуках (за допомогою Сайту tv.volia.com). 

Мобільний додаток Воля TV(3 пристрої), Воля Сінема

1.3. В вартість Плану підписки Базовий включено перегляд пакету телепрограм "Базовий" на 3-х пристроях та доступ до онлайн кінотеатру (доступ до бібліотеки відео в режимі «онлайн»): смартфонах та/або планшетах (з ОС 

Android 5.0 та вище, iPhone, iPad з ОС iOS 11 та вище), медіаплеєрах та/або Smart телевізорах з ОС Android TV 6.0 та вище, Smart  телевізорах Samsung з ОС Tizen 2015-2021 років, Smart телевізорах LG з ОС WebOs 2016-

2021 років, Smart телевізорах Hisense з ОС VIDAA 2019 року і вище, компьютерах чи ноутбуках (за допомогою Сайту tv.volia.com)

1.4. В вартість Плану підписки Релакс включено перегляд пакету телепрограм "Релакс" на 3-х пристроях та доступ до бібліотеки відео в режимі «онлайн»: смартфонах та/або планшетах (з ОС Android 5.0 та вище, iPhone, 

iPad з ОС iOS 11 та вище), медіаплеєрах та/або Smart телевізорах з ОС Android TV 6.0 та вище, Smart  телевізорах Samsung з ОС Tizen 2015-2021 років, Smart телевізорах LG з ОС WebOs 2016-2021 років, Smart телевізорах 

Hisense з ОС VIDAA 2019 року і вище, компьютерах чи ноутбуках (за допомогою Сайту tv.volia.com)

1.2. Надання послуги припиняється, при відсутності на особовому рахунку Абонента грошових коштів у розмірі, достатньому для отримання замовленої Послуги та Додаткових послуг (у випадку їх замовлення) згідно з 

чинними Тарифами, Правилами відповідної Акції – надання Послуг скорочується до моменту надходження на особовий рахунок Абонента грошових коштів у розмірі сумарної вартості Послуги та Додаткових послуг (у випадку 

їх замовлення) згідно чинних Тарифів, Правил відповідної Акції. У разі недостатності коштів в розмірі сумарної вартості Послуг та Додаткових послуг Абонент зобов’язаний відмовитись від Додаткових послуг. Абонент 

вносить оплату до моменту закінчення коштів на особовому рахунку.

1.9. Деактивація особового рахунку відбувається через 12 місяців з моменту відсутності грошових коштів на особовому рахунку в достатньому розмірі для користування послугою. Для активації Послуги необхідна повторна 

реєстрація Абонента. 

1.5. В вартість Плану підписки Сімейний включено перегляд пакету телепрограм "Сімейний" на 3-х пристроях та доступ до онлайн кінотеатру Воля Сінема (доступ до бібліотеки відео в режимі «онлайн»): смартфонах та/або 

планшетах (з ОС Android 5.0 та вище, iPhone, iPad з ОС iOS 11 та вище), медіаплеєрах та/або Smart телевізорах з ОС Android TV 6.0 та вище, Smart  телевізорах Samsung з ОС Tizen 2015-2021 років, Smart телевізорах LG з 

ОС WebOs 2016-2021 років, Smart телевізорах Hisense з ОС VIDAA 2019 року і вище, компьютерах чи ноутбуках (за допомогою Сайту tv.volia.com)

Преміальний Мобільний додаток Воля TV(3 пристрої), Воля Сінема, Воля Футбол+

Мобільний додаток Воля TV(3 пристрої)

Спортивний

Мобільний додаток Воля TV(3 пристрої)

Сімейний

Мобільний додаток Воля TV(3 пристрої), Воля Футбол+

Релакс

Додаток №1 до Наказу №473-П від 13.05.2022 р.

ТАРИФИ НА ПЛАНИ ПІДПИСКИ 

ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ ЗА IP-ПРОТОКОЛОМ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ «ВОЛЯ ТВ»)   

Вводяться 01 червня 2022 року, мінімальний строк дії 30 червня 2022 року

4. Послуга доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля ТВ») надається на території України за винятком території, що визнана як тимчасово 

окупована, а саме території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, 

No1207-VII, а також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання 

терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного «13» квітня 2014 року та Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської 

областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., No254-VIII).

Визначення та загальні примітки

1. Пакет телепрограм – сукупність телепрограм, кількість і перелік яких визначається Підприємством і доступ до яких надається як до одного цілого.

2. План Підписки – сукупність обраних Абонентом Пакетів телепрограм, доступ до яких забезпечується Підприємством. Вартість Плану Підписки визначається чинними Тарифами.

3. Плата за Пакет - фіксований платіж, який встановлює Підприємство для Абонента за Пакет Послуг, незалежно від факту отримання Послуги. Послуга надається за умови наявності коштів на особовому рахунку Абонента у 

розмірі, не менше вартості Пакету Послуг. 

Наповнення послуги Період 

користування

*Вартість плану підписки включає всі податки

1.6. В вартість Плану підписки Спортивний включено перегляд пакету телепрограм "Спортивний" на 3-х пристроях та доступ до онлайн кінотеатру Volia Football+ (доступ до бібліотеки відео в режимі «онлайн»): смартфонах 

та/або планшетах (з ОС Android 5.0 та вище, iPhone, iPad з ОС iOS 11 та вище), медіаплеєрах та/або Smart телевізорах з ОС Android TV 6.0 та вище, Smart телевізорах Samsung з ОС Tizen 2015-2021 років, Smart телевізорах 

LG з ОС WebOs 2016-2021 років, Smart телевізорах Hisense з ОС VIDAA 2019 року і вище, компьютерах чи ноутбуках (за допомогою Сайту tv.volia.com).

1.7. В вартість Плану підписки Преміальний включено перегляд пакету телепрограм "Преміальний" на 3-х пристроях та доступ до онлайн кінотеатру Воля Сінема, Воля Футбоk+ (доступ до бібліотеки відео в режимі 

«онлайн»): смартфонах та/або планшетах (з ОС Android 5.0 та вище, iPhone, iPad з ОС iOS 11 та вище), медіаплеєрах та/або Smart телевізорах з ОС Android TV 6.0 та вище, Smart  телевізорах Samsung з ОС Tizen 2015-2021 

років, Smart телевізорах LG з ОС WebOs 2016-2021 років, Smart телевізорах Hisense з ОС VIDAA 2019 року і вище, компьютерах чи ноутбуках (за допомогою Сайту tv.volia.com)

1.8. В вартість Плану підписки Спорт сезон включено перегляд пакету телепрограм "Спортивний" на 3-х пристроях та доступ до онлайн кінотеатру Volia Football+ (доступ до бібліотеки відео в режимі «онлайн»): смартфонах 

та/або планшетах (з ОС Android 5.0 та вище, iPhone, iPad з ОС iOS 11 та вище), медіаплеєрах та/або Smart телевізорах з ОС Android TV 6.0 та вище, Smart телевізорах Samsung з ОС Tizen 2015-2021 років, Smart телевізорах 

LG з ОС WebOs 2016-2021 років, Smart телевізорах Hisense з ОС VIDAA 2019 року і вище, компьютерах чи ноутбуках (за допомогою Сайту tv.volia.com).

Спортивний Мобільний додаток Воля TV(3 пристрої), Воля Футбол+

1.1. Період користування плану підписки становить 30 календарних днів з моменту активації. Списання вартості за послугу відбувається у перший день періоду користування планом підписки.

5. Для отримання Послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля ТВ»)» обов'язково необхідно мати доступ до Послуги доступу до 

Інтернету зі швидкісними характеристиками не менше 10Мбіт/с для рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та налаштований маршрутизатор (WI-FI) інших послуг доступу до Інтернету. Підприємство не несе 

відповідальності за якість та безперебійність надання послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля ТВ»)», у випадку ненадання або 

неналежного надання послуги доступу до Інтернету іншим Провайдером та/або Оператором телекомунікацій. Доступ до світової мережі Інтернет, що є необхідним для користування комп’ютерної програми «Воля ТВ», 

забезпечується Абонентом самостійно і за власні кошти.

1. ПЛАНИ ПІДПИСКИ.

Вартість, грн*
Доступ до пакетів телепрограм Доступ до додаткових послуг

Базовий

Код Назва пакета


