
 
Додаток №1 

До Наказу №1322-П від 28.08.2020 р. 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ «ДИВИСЬ ПРЯМО ЗАРАЗ!»  

1 ЦІЛЬОВА ГРУПА УЧАСНИКІВ АКЦІЇ 

1.1 Чинні та потенційні абоненти послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з 
використанням програмних додатків Воля TV 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), які в період проведення акції отримують можливість переглядати 
FreeVOD (Free Video on Demand) - тип VOD онлайн кінотеатру (бібліотеки фільмів в режимі 
«онлайн»), при якому надається доступ до відео в режимі промо-перегляду з метою тестування 
для з’ясувань вподобань споживачів без демонстрації реклами, розміщені в розділі «Дивись 
прямо зараз!» в додатках Воля TV, які доступні без реєстрації. 

2 ВИНЯТКИ 

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

3 ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ  

3.1 Акція проводиться з 10.10.2020 р. по 31.12.2024 р.    

4 СУТЬ АКЦІЇ 

4.1 Споживачі, що входять до цільової групи учасників акції (розділ 1), в період проведення акції 
отримують можливість переглядати FreeVOD, розміщені в розділі «Дивись прямо зараз!» в 

додатках Воля TV, які доступні без реєстрації в режимі промо-перегляду на tv.volia.com. 

4.2 Для отримання доступу до онлайн кінотеатру необхідне обладнання: смартфон та/або планшет 
(з ОС Android 5.0 та вище, iPhone, iPad з ОС iOS 11 та вище), медіаплеєр та/або Smart телевізор 
з ОС Android TV 6.0 та вище, Smart  телевізор Samsung з ОС Tizen 2017-2020 
років,  Smart  телевізор LG з ОС WebOs 2017-2019 років, Smart  телевізор Hisense з ОС VIDAA 
2019 року і вище, компьютер чи ноутбук (за допомогою Сайту tv.volia.com). 

4.3  Наповнення FreeVOD регулярно (щомісяця) оновлюється (на розсуд Підприємства). 
 

4.4  Період надання доступу до відео в режимі промо-перегляду з метою тестування діє до моменту 
скасусування його Підприємством. 
 

 


