
Правила голосування в мобільному додатку 1+1 video у проєкті «Обери свого героя», який 

спрямований на підтримку Збройних сил України:   

 

Наша найбільша сила – люди, що вірять в Україну та допомагають. Метою проєкту є збір коштів, які 

будуть направлені на допомогу на спеціальний рахунок створений Національним банком України для 

збору коштів на підтримку Збройних Сил України. Кожен абонент має можливість відати голос у 

інтерактивному голосуванні та підтримати нашу країну.  

 

1. ТРИВАЛІСТЬ ДОСТУПНОСТІ СЕРВІСУ:  

1.1. Участь у голосуванні в мобільному додатку 1+1 video у проєкті  «Обери свого героя», (далі – 

Голосування) доступна для користувачів з 12 травня до 15 червня 2022 року.  

  

2.УМОВИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ:  

2.1. Брати участь в Голосуванні можуть усі користувачі електронних (мобільних) пристроїв з 

операційними системами Android та iOs. 

2.2. Брати участь у Голосуванні можуть користувачі, яким на день Голосування виповнилось 18 років. 

Враховуючи інтерактивний характер Голосування, організатор попереджає про зазначені вікові 

обмеження, але не несе та не може нести відповідальність за порушення телеглядачами правил про 

вікові обмеження.  

2.3. Максимальна кількість голосувань, яку може зробити користувач за одного учасника є 

необмеженою.  

2.4. Послуга з Голосування в мобільному додатку 1+1 video надається ТОВ «1+1 ІНТЕРНЕТ» (04080,  м. 

Київ, вул. Кирилівська, 23).  

2.5. Технічна підтримка: ТОВ «1+1 Інтернет»; 04080,  м. Київ, вул. Кирилівська, 23; team@1plus1.video,  

будні 10:00.      

2.6. Претензії щодо якості та порядку надання послуг направляються на розгляд ТОВ «1+1 ІНТЕРНЕТ».  

2.7. Всі зібрані кошти, отримані від Голосування у проєкті  «Обери свого героя» буде перераховано до 

фонду на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України за 

вирахуванням всіх необхідних витрат третіх осіб, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, 

які мають бути оплачені «1+1 ІНТЕРНЕТ» у зв’язку з проведенням Голосування.  

  

3. ПРАВИЛА УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ:  

3.1 Для того, щоб взяти участь у голосуванні в мобільному додатку 1+1 video, особі, яка виявила таке 

бажання, необхідно завантажити чи оновити додаток 1+1 video. 

3.2 Необхідно зайти у розділ «Голосування» в мобільному додатку 1+1 video і вибрати проект «Обери 

свого героя». Також, користувач може виконати дію «Голосування», зайшовши на сторінку проекту 

«Обери свого героя» і вибравши дію «HELP ЗСУ».  

3.3 У період проведення голосування користувач має можливість придбати «суперголос». 

3.4 Вартість одного «суперголосу» складає: 

- Для користувачів мобільних пристроїв з операційною системою Android – 10 (десять) гривень. 

Тариф зазначено у гривнях з урахуванням ПДВ.  

- Для користувачів мобільних пристроїв з операційною системою iOs вартість «суперголосів» 

наступна: 

1 «суперголос» - $1,19 

2 «суперголоси» - $2,49 

3 «суперголоси» - $3,49 



4 «суперголоси» - $4,99 

5 «суперголосів» - $5,99 

6 «суперголосів» - $6,99 

7 «суперголосів» - $7,99 

8 «суперголосів» - $8,99 

9 «суперголосів» - $10,99 

10 «суперголосів» - $11,99 

11 «суперголосів» - $12,99 

12 «суперголосів» - $14,99 

13 «суперголосів» - $15,99 

14 «суперголосів» - $16,99 

15 «суперголосів» - $17,99 

16 «суперголосів» - $18,99 

17 «суперголосів» - $19,99 

18 «суперголосів» - $21,99 

19 «суперголосів» - $22,99 

20 «суперголосів» - $23,99 

21 «суперголос» - $24,99 

22 «суперголоси» - $25,99 

23 «суперголоси» - $27,99 

24 «суперголоси» - $28,99 

25 «суперголосів» - $29,99 

26 «суперголосів» - $30,99 

27 «суперголосів» - $31,99 

28 «суперголосів» - $33,99 

29 «суперголосів» - $34,99 

30 «суперголосів» - $35,99 

31 «суперголос» - $36,99 

32 «суперголоси» - $37,99 

33 «суперголоси» - $39,99 

34 «суперголоси» - $40,99 

35 «суперголосів» - $41,99 

36 «суперголосів» - $42,99 

37 «суперголосів» - $44,99 

38 «суперголосів» - $45,99 

39 «суперголосів» - $46,99 

40 «суперголосів» - $47,99 

41 «суперголос» - $48,99 

42 «суперголоси» - $49,99 

43 «суперголоси» - $51,99 

44 «суперголоси» - $52,99 

45 «суперголосів» - $53,99 

46 «суперголосів» - $54,99 

47 «суперголосів» - $55,99 

48 «суперголосів» - $57,99 

49 «суперголосів» - $58,99 

50 «суперголосів» - $59,99* 

 

*Кошти списуються у гривневому еквіваленті за комерційним курсом вашого банку на день 

оплати. 

3.5 Максимальна кількість голосувань, яку може зробити користувач за одного учасника необмежена. 



3.6 Вибравши учасника, за якого користувач хоче віддати свій голос, користувач заходить на окрему 

сторінку. Потягнувши за повзунок, користувач обирає кількість голосів, яку він хоче придбати.  

3.7 Обравши кількість голосів, користувачу необхідно натиснути на кнопку «Проголосувати». Після 

цього користувачеві необхідно підв’язати картку, якщо вона не підв’язана, та виконати оплату.   

3.8 Голоси вважаються зарахованими після їх оплати.  

 

4. Фінансові умови:  

4.1.  Всі зібрані кошти з проєкту «Обери свого героя» після закінчення Голосування будуть підраховані 

та перераховані на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України: 

 

Банк: Національний банк України 

МФО 300001 

Рахунок № UA843000010000000047330992708 

код ЄДРПОУ 00032106 

Отримувач: Національний банк України 

 

4.2. Всі зібрані кошти з проєкту «Обери свого героя» після закінчення Голосування будуть підраховані 

за вирахуванням всіх необхідних витрат третіх осіб, податків, зборів та інших обов’язкових платежів, 

які мають бути оплачені «1+1 ІНТЕРНЕТ» у зв’язку з проведенням Голосування. 

4.3.  Інформація про факт переведення коштів буде опублікована на сторінці https://kv.st/superhero після 

закінчення Голосування.  

4.4.  На сайті https://kv.st/superhero з 17 травня,  будуть щодня оновлюватись дані про кількість голосів. 

https://kv.st/superhero
https://kv.st/superhero

