
 

ДОДАТОК №1 

ДО НАКАЗУ № 012-П від 06 січня 2022 р. 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

«ПОПОВНЮЙ РАХУНОК НА 300 ГРН ТА ВИГРАВАЙ ПРИЗИ»  

 

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ  

1.1. Замовником є Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (надалі 

Компанія), юридична адреса: 02222, м. Київ, вул. Теодора Драйзера, буд. 24, поверх 2, 

прим. 14, код ЄДРПОУ: 30777913. 

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕСВІТ» (надалі - 

Організатор), юридична адреса: 02222, місто Київ, вул. Теодора Драйзера, будинок 24, 

поверх 2, приміщення 15, код ЄДРПОУ: 33103969. 

1.3. В період з 20 січня 2022 року по 31 січня 2022 року (включно) для абонентів ТОВ «ВОЛЯ-

КАБЕЛЬ» проводиться акція «Поповнюй рахунок на 300 грн та вигравай призи» з 

розіграшем призів, який відбудеться 03 лютого 2022 року. 

1.4. Для організації та проведення акції організатор має право залучати третіх осіб.  

1.5. Для проведення Акції (розіграшу) та підведення його підсумків Організатор створює 

Організаційний комітет (надалі по тексту – Оргкомітет). Оргкомітет у своїх діях керується 

чинним законодавством України та цими Правилами і несе відповідальність за їх 

дотримання 

1.6. Акція проводиться з метою підвищення лояльності абонентів, популяризації послуг, 

рекламування послуг та залучення нових споживачів ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ».  

1.7. Організатор не отримує винагороди від Учасників акції за їхню участь в Акції (Розіграшу). 

1.8. Ця Акція (розіграш) не є лотереєю, не містить елементів ризику. 

1.9. Процедура визначення Учасників Акції (розіграшу), які мають право одержати призи, не є 

азартною грою, лотереєю, послугою у сфері ігрового бізнесу, конкурсом або іншою, 

заснованою на ризику грою, а цей Регламент не є публічною обіцянкою винагороди, або 

умовами конкурсу.  

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

2.1. Учасником акції є фізичні особи, які: є громадянами України; які досягли 18 років; які є 

існуючими абонентами ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», які користуються послугами компанії: 

послугами доступу до Інтернету, послугами «ТБ+Інтернет», послугами доступу до пакетів 

телепрограм в аналоговому та цифровому форматі, послугами доступу до Інтернету, 

рухомого (мобільного) телефонного зв’язку та послугами доступу до Інтернету, рухомого 

(мобільного) телефонного зв’язку та телебачення, та які виконають умови Акції, окрім 

винятків вказаних в пп. 4.1, 4.2 цього Регламенту. 

2.2. Територія (місце) проведення Акції: Акція проводиться на території України, де у 

Організатора є технічна можливість надання послуг ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ», 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). 

 

3. СУТЬ ТА УМОВИ АКЦІЇ 

3.1. Абоненти, що вказаний у розділі 2, в період проведення Акції отримує можливість взяти 

участь у розіграші призів.  

3.2. Для участі в Акції абоненту необхідно внести попередню оплату за послуги Компанії на 

свій особовий рахунок абонента одним єдиним платежем у розмірі 300 (триста) гривень і 

більше у період з 20 січня 2022 року по 31 січня 2022 року включно. 

3.3. Результатом участі в Акції є факт надходження коштів, а саме попередньої оплати у 

розмірі  300 (триста) гривень і більше на особовий рахунок абонента  за договором 

абонента в строк з 00:00:00 годин 20 січня 2022 року до 23:59:59 годин 31 січня 2022 року. 

3.4. Вчинивши зазначені у пп. 3.2, 3.3 цього Регламенту дії, абонент Компанії погоджується на 

участь у Акції та погоджується з умовами, викладеними в цьому Регламенті, та 

зобов’язується їх виконувати. 

3.5. Загальний призовий фонд Акції складається з наступних призів: 

- Медиаплеер Inext TV5 на платформі Android у кількості 5 (п'яти) штук, які будуть вручені 

переможцям, номери яких випадуть за списком з №1 до №5.  

 - Маршрутизатор TP-LINK EC220-G5 у кількості 5 (п'яти) штук, які будуть вручені 

переможцям, номери яких випадуть за списком з №6 до №10.     

Один переможець може отримати 1 (один) приз. 

Замовник залишає за собою право змінити загальний призовий фонд Акції або включити 

додаткові заохочення, не передбачені цим Регламентом. 

Заміна призів переможцями Акції будь-яким іншими не передбаченими цим Регламентом 

не допускається. Приз Акції обміну та поверненню не підлягає. При цьому Учасник Акції не 

має права на одержання від Замовника/Організатора Акції будь-якої компенсації. 

3.6. Не пізніше 03 лютого 2022 року вибираються абоненти, які виконали умови пп. 3.2, 3.3 та 

відповідають цільовій групі учасників (п. 2.1) та не підпадають під  винятки (Розділ 4).  

Розіграш призів серед учасників Акції, які виконали умови акції, проводиться з 

використанням системи Random.org, за допомогою якої випадковим чином визначаються 

номери абонентських договорів перших 10 (десяти) учасників за списком, які стають 

переможцями Акції. 

3.7. Результати Акції (Розіграшу) публікуються не пізніше 04 лютого 2022 року у соціальній 

мережі Facebook за адресою: https://www.facebook.com/voliahits. 

3.8. Переможець акції зобов’язується підписати Договір дарування, Акт прийняття-передачі 

пред’явити оригінал  та надати копії наступних документів: 

3.8.1.  паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення (видається замість 

паспорта у разі його втрати або особам, які змінюють громадянство) або е-паспорт, 

сформований відповідно до законодавства; для іноземців – документ, який дає змогу 

ідентифікувати особу (паспорт, посвідчення особи), і додатково документи, що 

підтверджують законність перебування на території України пред’явити оригінал та 

надати копії документів. 

3.8.2. довідку про присвоєння ідентифікаційного номера або картку платника податків або 

паспорт громадянина України (ID-картка) до яких внесені дані про реєстраційний номер 

облікової картки платника податків з Державного реєстру. 

https://www.facebook.com/voliahits


 

3.9. Компанія виступає податковим агентом переможця та зобов’язується провести необхідні 

відрахування згідно з законодавством України, що не звільняє платника податку від  

подання до контролюючого органу річної податкової декларації про майновий стан і 

доходи в строки визначенні законодавством України. 

3.10. Приймаючи участь у Акції, учасник підтверджує свою згоду на: 

3.10.1. Включення персональних даних учасника до бази Компанії та 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 акції або пов’язані із ним; 

3.10.2. 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 (на сайті volia.com, у соціальних мережах на сторінках 

компанії), в тому числі з рекламною метою, без будь-якої компенсації з боку Компанії.  

3.11. Після проведення розіграшу Замовник/Організатор Акції направляє переможцю 

повідомлення про перемогу у Акції на контактний номер телефону та/або електронну 

адресу. 

3.12.  У разі, якщо Замовник/Організатору не вдається зв'язатися з переможцем, і сам 

переможець не зв'яжеться з Замовником/Організатором протягом 3 (трьох) робочих днів 

з моменту відправки повідомлення, організатор має право передати в порядку черговості 

приз тому учаснику, який буде наступним по списку після Переможців, починаючи з 

учасника №11 за списком. 

3.13. Додатково про час та місце отримання призу буде повідомлено окремо. 

3.14. Компенсація та  заміна призу грошовим еквівалентом та/або на будь-які інші види 

матеріальної компенсації переможцю Акції – не допускається. Призи Акції обміну чи 

поверненню не підлягають. 

 

4. ВИНЯТКИ 

4.1. Взяти участь у Акції не можуть юридичні особи, фізичні особи-підприємці та співробітники 

Замовника/Організатора. 

4.2. Взяти участь у Акції не можуть неабоненти компанії, або ті, які не вказані у цільовій групі 

учасників акції (п.2.1). 

 

5. ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

5.1. Акція проводиться з 20.01.2022 р. по 31.01.2022 р. 

5.2. Дата розіграшу призів: 03 лютого 2022 року. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

6.1. Замовник/Організатор не несе жодної відповідальності за будь-який збиток, понесений 

учасником Акції внаслідок участі в Акції та/або використання ним отриманого призу. 

6.2. Замовник/Організатор не несе відповідальності, якщо переможець Акції не зможе 

скористатися призом.  



 

6.3. Замовник/Організатор має право відмовити переможцю Акції у наданні призу, якщо він 

надав про себе невірну/ недостовірну інформацію або яким-небудь іншим чином 

порушив правила проведення акції. 

6.4. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними 

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

6.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цього 

регламенту, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даним 

регламентом, остаточне рішення приймається організатором акції відповідно до вимог 

чинного законодавства України. 

6.6. Учасники Акції/Переможці Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних 

даних письмово надіславши Компанії запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але 

при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання призу Акції. 

6.7. Цей Регламент може бути змінений та/або доповнений Компанією протягом всього 

періоду проведення даної Акції. Компанія залишає за собою право призупиняти, 

відновлювати чи припиняти проведення цієї Акції у будь-який момент. 

 

7. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

7.1. Будь ласка, щоб уникнути непорозумінь – Учасники Акції спочатку зобов'язані прочитати 

уважно цей Регламент Акції. 

7.2. Просимо звернути увагу, що Організатор в будь-якому випадку залишає за собою право в 

будь-який момент припинити Акцію (розіграш), навіть якщо таке припинення відбудеться 

до його закінчення. Інформація про припинення Акції буде публікуватися на сайті: 

https://volia.com/. 

 

 


