
Доступ до пакетів 

телепрограм

Доступ до додаткових 

послуг

PP_505 +Нічний Нічний - 30 днів 40,00

PP_079 +MTV MTV - 30 днів 40,00

PP_509 Плюс Спортивний Спортивний Воля Футбол+ 30 днів 199,00

PP_511 «Cinema» - - 30 днів 69,00

PP_512 «Kids» Kids+ - 30 днів 69,00

Додаток №2 до Наказу №386-П від 08.04.2022 р.

ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ ДЛЯ

ПОСЛУГИ ДОСТУПУ ДО ПАКЕТІВ ТЕЛЕПРОГРАМ ЗА IP-ПРОТОКОЛОМ З ВИКОРИСТАННЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ 

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

2. Технічні вимоги щодо можливості отримання додатковії послуги вказані в п. 5 Тарифів на плани підписки послуги доступу до пакетів 

телепрограм за IP-протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля ТВ»).

Вводяться 01 травня 2022 року, мінімальний строк дії 31 травня 2022 року

Період 

користування

Наповнення послуги

Код Назва додаткової послуги

1.2. Абонент може замовити додаткову послугу "+Нічний" до планів підписки "Базовий", "Релакс", "Сімейний", "Преміальний".

Умови тарифікації та примітки:

1.1. Період користування додаткокою послугою становить 30 календарних днів з моменту активації. Списання вартості за додаткову 

послугу відбувається у перший день періоду користування додаткокою послугою.

*Вартість додаткової послуги включає всі податки

Визначення та загальні примітки

1. Додаткові послуги надаються тільки за умови замовлення послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням 

програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля ТВ») на території, вказаної в п. 4 Тарифів на плани підписки послуги доступу до 

пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля ТВ»).

1. ТАРИФИ НА ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Вартість, грн.*

1.7. «Pro Sport» - це додаткова послуга, що надає доступ до додаткової послуги «Воля Футбол+», включає в себе наповнення пакету 

телепрограм "Pro Sport" з доступом через програмне забезпечення (комп’ютерну програму «Воля TВ»), доступні на пристроях: 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. Додаткова послуга "+Нічний" (код PP_505) доступна для замовлення тільки повнолітнім особам, які досягли 18 років,  за умови 

підписання ними Зобов'язання Абонента щодо правил використання (перегляду) пакету "Нічний". 

1.11. «Kids» - це додаткова послуга, що включає в себе наповнення пакету телепрограм "Kids+" з доступом через програмне забезпечення 

(комп’ютерну програму «Воля TВ»), доступні на пристроях: 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).       

1.3. Абонент може замовити додаткову послугу "+MTV" до планів підписки "Базовий", "Релакс", "Сімейний", "Преміальний".

1.4. Абонент може замовити додаткову послугу "Плюс Спортивний" до планів підписки "Базовий", "Релакс", "Сімейний".

1.6. Абонент може замовити додаткову послугу "'Kids" до планів підписки "Базовий", "Релакс", "Спортивний".

1.5. Абонент може замовити додаткову послугу "'Cinema" до планів підписки "Базовий", "Релакс", "Спортивний".

1.10. «Cinema» - це додаткова послуга для користувачів послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-протоколом з використанням 

програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля ТВ»), що надає доступ до  бібліотеки фільмів в режимі «онлайн» з екрану 

телевізора, доступом через програмне забезпечення (комп’ютерну програму «Воля TВ»), доступні на пристроях: 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 2015-2021 років,  Smart  телевізор LG з ОС WebOs 2016-2021 років, Smart  телевізор Hisense з ОС VIDAA 

2019 року і вище, компьютер чи ноутбук (за допомогою Сайту tv.volia.com). Період користування послугою становить 30 календарних днів з 

моменту активації послуги. Списання вартості за послугу відбувається у перший день періоду користування додатковою послугою. При 

відмові Абонента від даної Додаткової послуги – подовження надання додаткової послуги не здійснюється з наступного періоду 

користування послугою.          

1.9. Підприємство не забезпечує обладнанням для користування додатковою послугою для послуги доступу до пакетів телепрограм за IP-

протоколом з використанням програмного забезпечення (комп’ютерної програми «Воля ТВ»), Абоненту для отримання додаткової 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)


