
 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» 

НАКАЗ № 1879 П  

 

«18» грудня 2020 р. м. Київ 
 
                                   
 
«Про затвердження 
регламенту проведення 
конкурсу «Зимові подарунки від 
Volia та Film.UA Group»» 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. З 04.01.2021 року по 18.01.2021 року провести в ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» конкурс 
«Зимові подарунки від Volia та Film.UA Group»  

2. Затвердити регламент проведення конкурсу згідно з Додатком №1. 

3. Провести інформування споживачів на сайті https://volia.com. 

З наказом ознайомити керівників відповідних служб. 

Керівникам відповідних служб ознайомити з даним наказом своїх підлеглих. 

 
 
 
 

 
Директор 
ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»                                                   Дзюбенко А.В. 

  

https://volia.com/ukr/tv-online


 
 

Додаток №1 
До Наказу № 1879 П від 18.12.2020 року 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ «ЗИМОВІ ПОДАРУНКИ ВІД VOLIA ТА FILM UA» 

 
Замовник конкурсу: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі 
Компанія), юридична адреса: 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, поверх 4, код ЄДРПОУ 
30777913. Замовник має право залучати третіх осіб. 
 
Партнерами конкурсу є: 

 Компанія ТОВ «Справжні канали» (надалі Партнер 1), юридична адреса: 02232, м.Київ, 
вул.Закревського, 22, код ЄДРПОУ 39412707, власник телеканалу  FILMUADRAMA. 

 Компанія ТОВ «ТРК «Корисне ТБ» (надалі Партнер 2), юридична адреса: 02232, м.Київ, 
вул.Закревського, 22, код ЄДРПОУ 39970354, власник телеканалів EPOQUE і ДАЧА. 

 Компанія ТОВ «ЗДОРОВЕ ТБ» (надалі Партнер 3), юридична адреса: 02232, Україна, 
м.Київ, вул.Миколи Закревського, буд.2, Код ЄДРПОУ: 42141109, власник телеканалів 
Кус-Кус і 36,6 TV. 

 
Конкурс проводиться з метою залучення абонентів компанії на сторінку Компанії у соціальній 
мережі Facebook та просування каналів EPOQUE, ДАЧА, FILMUADRAMA, Кус-Кус і 36,6 TV. А 
також з метою підвищення лояльності абонентів компанії. 
 
Замовник конкурсу надає інформаційну підтримку конкурсу. А Партнери зобов’язуються вручити 
подарунки переможцям конкурсу та оформити документацію (згідно законодавства України). 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. В період з 04 січня 2021 року по 17 січня 2021 року для абонентів ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» 
(надалі - Компанія) діятиме конкурс «Зимові подарунки від Volia та Film UA» з розіграшом 
призів, який відбудеться 18 січня 2021 року методом випадкового вибору через сервіс 
random.org. Результати конкурсу будуть опубліковані на офіційній сторінці Компанії 
(https://www.facebook.com/voliahits) у Facebook. 

1.2. Учасником конкурсу може стати дієздатна фізична особа, віком з 18 років,  яка є абонентом 
ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», та підпадає під вимоги,  що вказані в Розділі 2 (п 2.1; 2.2). 

1.3. Конкурс під назвою «Зимові подарунки від Volia та Film.UA Group» (далі-конкурс) 
проводиться з метою залучення абонентів компанії на сторінку Компанії у соціальній мережі 
Facebook та просування каналів EPOQUE, ДАЧА, FILMUADRAMA, Кус-Кус і 36,6 TV. А також 
з метою підвищення лояльності абонентів компанії. 
 

2. ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ КОНКУРСУ 

 

2.1 Взяти участь у конкурсі можуть усі повнолітні абоненти Компанії, які є користувачами 
соціальної мережі Facebook та не є співробітниками Замовника і Партнерів та вказаним у 
винятках в пункті 4 даного регламенту. 

2.2 Конкурс проводиться 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, № 1207-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., № 254-VIII). 

2.3 Заявку на участь у конкурсі подають усі бажаючі абоненти, які не підпадають під вийнятки 
вказані в даному  регламенті  проведення конкурсу «Зимові подарунки від Volia та Film UA» 
(надалі регламент Конкурсу). Для того, щоб подати заявку на Конкурс, необхідно виконати 
умови Конкурсу, що зазначені у пункті 3.2 цього Регламенту. 

https://www.facebook.com/voliahits


 
 

3. УМОВИ КОНКУРСУ: 
 

3.1 Учасники, що вказані у Розділі 2 даного регламенту, в період дії Конкурсу отримують 
можливість взяти участь у Конкурсі та розіграші призів. 

3.2. Для участі в Конкурсі абоненту необхідно:  
 

3.2.1. Бути підписаним на сторінку Компанії (https://www.facebook.com/voliahits) та 
сторінку Film.UA Group (https://www.facebook.com/film.ua) (поставити 
«подобається») у соціальній мережі Facebook. 

3.2.2. Поставити «подобається» на публікацію з Конкурсом Компанії в соціальній 
мережі Facebook на офіційній сторінці компанії: 
https://www.facebook.com/voliahits 

3.2.3. Написати в коментарях: хочу новорічний подарунок 
3.2.4. Мати відкритий акаунт у соціальній мережі Facebook. 
3.2.5. У Конкурсі – «Зимові подарунки від Volia та Film.UA Group» будуть брати 

участь усі учасники, які виконали умови зазначені в пункті 3.2 у мережі 
Facebook до 17 січня 2021 р. 23:59 за Київським часом включно. 

3.2.6. Бути абонентом компанії 
 

Вчиняючи вищезазначені дії Абонент:  
- погоджується на участь в конкурсі та погоджується з умовами викладеними в 

цьому Регламенті та зобов'язується їх виконувати; 
- стає учасником розіграшу згідно цього Регламенту. 

 
3.3 ПІБ і міста переможців конкурсу будуть опубліковані на офіційній сторінці Facebook на порталі 

абонента «Мій кабінет». На момент розіграшу призів та вибору переможців учасник конкурсу 
повинен бути чинним абонентом Компанії. 

3.4 Після оголошення результатів конкурсу призи буде надано Партнером 1, Партнером 2 та 
Партнером 3. 

3.5 Приймаючи участь у конкурсі, учасник підтверджує свою згоду на: 
1) включення персональних даних учасника до бази Замовника конкурсу та Партнерів 
конкурсу, обробку його персональних даних (зокрема, відомостей, які містяться в паспорті 
громадянина України, а також інших персональних даних учасника, які містяться в будь-яких 
документах чи копіях документів) з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, 
господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері 
бухгалтерського обліку, що виникають з механізму проведення розіграшу або пов’язані із ним; 
2) проведення фото- та відеозйомки за його участю та можливість оприлюднення імені та 
фотографій або використання в будь-яких друкованих, аудіо- і відеоматеріалах, засобах 
масової інформації, у т.ч.  можливість публікації інформації про себе (ім'я, прізвище) у мережі 
Інтернет (зокрема, на офіційних сторінках спільнот «Воля» в соціальній мережі «Facebook», 
«Instagram» та «Воля клуб»), в тому числі з рекламною метою, без будь-якої компенсації з боку 
Замовника конкурсу та Партнерів. При цьому, усі авторські права на такі інтерв'ю та 
матеріали повністю належать Замовнику конкурсу. Також Учасники Конкурсу, приймаючи 
участь в Конкурсі, дають згоду на отримання повідомлень від Замовника та Партнерів 
конкурсу. 
3) беручи участь в конкурсі, всі Учасники погоджуються з даними умовами та зобов'язуються 
їх виконувати, а також погоджуються на підписання всіх необхідних документів для 
документального засвідчення процедури отримання призу. 

3.8     У разі, якщо переможець не відповість на дзвінок або повідомлення від Компанії або Партнера 
протягом 2 (двох) календарних днів з моменту відправки повідомлення або дзвінка, Замовник 
та Партнери мають право передати приз наступному учаснику (не переможцю) у списку 
учасників конкурсу, яких обрано через сервіс random.org. 

3.9    Компенсація призів переможцям конкурсу будь-яким грошовим або іншим (не передбаченим 
регламентом) еквівалентом не допускається. 

3.10   Компанія Facebook не спонсує Конкурс та ніяким чином не пов’язана з ним. 
3.11 Після визначення остаточних переможців конкурсу, контакти переможців передаються 

Партнерам, які забезпечують вручення  призу (подарунку). 
3.12  Для отримання Призу переможцю Конкурсу необхідно протягом 2 (двох) календарних днів від 

дня, коли Замовник/Партери Конкурсу зв’яжеться з Переможцем Конкурсу, надати  Партнерам 

https://www.facebook.com/voliahits
https://www.facebook.com/film.ua
https://www.facebook.com/voliahits


 
скан-копії своїх документів: - паспорта громадянина України (всіх сторінок, де є записи)/ID-
картки; - реєстраційного номеру облікової картки платника податків (довідки про присвоєння 
податкового номеру) (окрім випадку, коли Переможець Конкурсу / резервний переможець 
Конкурсу через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного номера 
облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті/ID картці);  

3.13   Вручення Подарунку Переможцю Конкурсу, який набув на це право, здійснюється за умови 
його особистої присутності, підписання ним Договору дарування, Акту прийняття-передачі та 
за умови надання оригіналів таких документів: оригінал паспорта громадянина України/ID-
картки та біометричного паспорту (з безконтактним електронним носієм) для виїзду за кордон; 
оригінал реєстраційного номеру облікової картки платника податків (окрім випадку, коли 
Переможець Акції через свої релігійні переконання відмовився від отримання реєстраційного 
номера облікової картки платника податків, про що має відповідну відмітку в паспорті/ID 
картці). 

 
 
4. ПРИЗОВИЙ ФОНД: 
 
4.1 Перший переможець у списку отримає телевизор - Samsung UE55RU7300UXUA – надається 

Партнером 1. 
4.2 Другий переможець у списку отримає мультимедійну приставку SmartTV VOL001 - надається 

Партнером 2. 
4.3 Третій переможець отримає - електронну книгу - Amazon Kindle Oasis (9th Gen) 32GB 

Champagne Gold Offline - надається Партнером 2. 
4.4 Четвертий переможець отримає - планшет - Apple iPad 8 10.2" 32Gb Wi-Fi Gray 2020 - надається 

Партнером 3. 
4.5 П’ятий переможець отримає – смарт-годинник - Apple Watch Nike+ Series 3 38mm Space Grey 

Aluminium Case with Anthracite Black Nike Sport Band - надається Партнером 3. 
4.6 У конкурсі буде визначено 5 переможців. 
4.7 Один переможець отримає один приз. 
4.8 Призи у подарунок переможцю надають Партнер 1, Партнер 2 та Партнер 3. Усі обов’язки 

стосовно вручення та проведення необхідних відрахування згідно з законодавством України 
Партнер 1, Партнер 2 та Партнер 3 беруть на себе. 

 
6. ВИНЯТКИ 

6.1.  У конкурсі не можуть брати участь юридичні особи та фізичні особи – підприємці. 

6.2. Взяти участь у конкурсі не можуть співробітники Замовника/Партнерів.  

6.3. Взяти участь у конкурсі не можуть особи, які не вказані у цільовій групі учасників конкурсу 
(Розділ 2). 

6.4.    Аккаунти без профільного та «живих» фото. 

 

7. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

7.1. Конкурс проводиться з 04.01.2021 р. по 17.01.2021 р. 

7.2. Дата розіграшу  – 18.01.2021 р. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

8.1. Замовник та Партнери не несуть відповідальності за будь-який збиток, понесений учасником 
Конкурсу внаслідок участі в Конкурсі та/або використання ним отриманого призу.  

8.2.  Замовник та Партнери не несуть відповідальності, якщо переможець Конкурсу не зможе 
скористатися призом.   

8.3.  Замовник та Партнери мають право відмовити переможцю Конкурсу у наданні призу, якщо він 
надав про себе невірну/недостовірну інформацію або яким-небудь іншим чином порушив 
Регламент проведення Конкурсу.  



 
8.4.  Учасники Конкурсу самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними інформації 

(у т.ч. інформації щодо персональних контактних даних).  

8.5.  У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цього Регламенту, 
будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даним Регламентом, остаточне 
рішення приймається Замовником конкурсу відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 

8.6. Замовник та Партнери не несуть відповідальність за роботу поштової служби або інших засобів 
зв’язку і за затримку в отриманні Призів Переможцями Розіграшу. 

8.7. Замовник має право змінювати регламент Конкурсу, у разі виникнення необхідності. 


