
 

 

Правила голосування в мобільному додатку 1+1 video в телевізійній передачі 

«Голос країни», 11 сезон в ефірі телеканалу «1+1»: 

1. ТРИВАЛІСТЬ ДОСТУПНОСТІ СЕРВІСУ: 

1.1. Участь в голосуванні в мобільному додатку 1+1 video під час телевізійної передачі «Голос країни» (11 

сезон) в ефірі телеканалу «1+1» (далі – Голосування) доступна для користувачів 11 квітня, 18 квітня і 25 квітня 

2021 року, протягом періоду, вказаного в п.2.4. даних Правил.. 

2. УМОВИ УЧАСТІ В ГОЛОСУВАННІ: 

2.1. Брати участь в Голосуванні можуть телеглядачі, які є користувачами електронних (мобільних) пристроїв 

з операційними системами Android та iOS. 

2.2. Брати участь в Голосуванні можуть телеглядачі, 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 становить 1 

(один) голос у кожному етапі в 1 (один) день ефіру протягом періоду, вказаного в п.2.4. даних Правил. 

2.4. Голосування можливе тільки під час оголошення ведучими в ефірі про початок та кінець Голосування. 

2.5. Послуга з Голосування в мобільному додатку 1+1 video надається ТОВ «1+1 Інтернет» (04080, м. Київ, 

вул. Кирилівська, 23). 

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

будні 10:00-19:00, нд.20:00-24:00. 

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

Телеканал «1+1» (ТОВ «Телерадіокомпанія «Студія 1+1») не розглядає претензії, пов’язані з якістю та 

порядком надання послуг з Голосування в мобільному додатку 1+1 video. 

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 відповідати умовам даних Правил, визначених п.п. 2.1. та 2.2. та завантажити або оновити 

мобільний додаток 1+1 video. 

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

Також, користувач може виконати дію «Голосування», зайшовши на сторінку проекту «Голос країни» і 

вибравши дію «Взяти участь у голосуванні». 

3.3. У період проведення Голосування користувач має можливість придбати «суперголос», який дорівнює 7 

смс голосам. 

3.4. Вартість одного «суперголосу» складає 28 грн (двадцять вісім гривень 00 копійок). Тариф зазначено у 

гривнях з урахуванням ПДВ. 

3.5. Максимальна кількість «суперголосів», яку може зробити користувач за одного учасника становить 50 

(п’ятдесят) голосувань в 1(один) день ефіру протягом періоду, вказаного в п.2.4. даних Правил. 

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. 

 


