
Затверджую  

Директор ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ДІНЕРО” 

Веселий І.О. 

___________________________ 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РОЗІГРАШУ  

5 000 гривень до «Всесвітнього дня тварин» 

 

1. Основні положення та визначення  

1.1. Розіграш 5 000 гривень до «Всесвітнього дня тварин» (далі – Розіграш) 

проводиться в межах заохочувальної рекламної кампанії та спрямований на 

формування і підтримку попиту до послуг компанії, та її просування на ринку. 

Учасники Розіграшу не несуть майнових ризиків, пов’язаних з участю у 

Розіграші.  

1.2. Організатор Розіграшу: Товариство з обмеженою відповідальністю 

“ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “ДІНЕРО” (далі – Організатор).  

1.3. Опис Розіграшу: учасники Розіграшу, які дотрималися всіх правил, вказаних 

у п. 5 у терміни, вказані у п. 4 цих Правил, можуть взяти участь у Розіграші та 

виграти грошовий приз в порядку визначеному цими Правилами та в межах 

встановленого Призового фонду. Передбачено 5 переможців Розіграшу, які 

отримають по 1 000 гривень (одній тисячі гривень). Сума грошового призу 

вказана з врахуванням податків: 18% – ПДФО та 1,5% – воєнний збір. Загалом 

кожен переможець отримає 805,00 грн (вісімсот п'ять гривень) до сплати. 

1.4. Територія проведення Розіграшу: Україна, за винятком тимчасово 

непідконтрольних та окупованих територій. 

1.5. Участь у Розіграші є безкоштовною, Організатор не отримує винагороди від 

Учасників за їхню участь у Розіграші.  

2. Учасники Розіграшу та основні визначення 

2.1. До участі у Розіграші допускаються усі громадяни України, котрі виконали 

умови Розіграшу, що зазначені в п. 5 цих Правил. 

2.2. Учасниками Розіграшу можуть бути тільки повнолітні (від 18 років), 

повністю дієздатні фізичні особи, які є громадянами України та проживають на 

її території. 

2.3. Співробітники Організатора не мають права брати участь у Розіграші. 

2.4. Усі учасники Розіграшу дають свою згоду на обробку їх персональних даних. 

 

3. Згода Учасників на збір та обробку персональних даних  



3.1. Рішення про участь у Розіграші є добровільним волевиявленням та 

приймається кожним її учасником особисто, виходячи з власних міркувань щодо 

участі та безвідкличної згоди з цими Правилами. 

3.2. Участю у Розіграші особа підтверджує: 

3.2.1. своє ознайомлення з цими Правилами та гарантує їх безумовне виконання 

та дотримання; 

3.2.2. однозначну та безвідкличну згоду на збір, обробку та поширення своїх 

персональних даних, які стали відомі Організатору, за умови дотримання вимог 

чинного законодавства України; 

3.2.3. ознайомлення з правами суб’єкта персональних даних в обсязі, 

визначеному Законом України «Про захист персональних даних», та надання 

згоди на їх включення до баз даних Організатора. 

 

4. Терміни проведення  

4.1. Терміни проведення Розіграшу: з 27.09.2019 р. до 07.10.2019 р. (включно). 

4.2. Вибір переможця відбудеться 07.10.2019 серед Учасників Розіграшу шляхом 

вибору 5 (п’яти) переможців за допомогою сервісу random.org. Організатор може 

змінити Період проведення Розіграшу на будь-якому етапі за власним рішенням, 

у тому числі в разі настання обставин, що не передбачалися та не могли бути 

передбачені під час оголошення дати проведення Розіграшу.  

5. Правила участі в Розіграші 

5.1. Учасниками Розіграшу стають усі користувачі, які до 07.10.2019 стали 

підписниками офіційної сторінки Організатора 

(https://www.facebook.com/FKDinero/); поставили like та зробили репост новини 

про Розіграш на свою сторінку; залишили коментар з фотографією домашнього 

улюбленця або іншої тварини, якою вони опікуються та написали її кличку; 

тегнули (згадали) в коментарях двох друзів через позначку «@».  

5.2. Під час Розіграшу від одного учасника враховується лише один коментар.  

5.3. Сторінка учасника Розіграшу має бути відкритою. 

5.4. Репост новини про Розіграш не повинен видалятися до дати закінчення 

розіграшу (07.10.2019).  

5.5. Кількість учасників Розіграшу необмежена.  

5.6. У Розіграші не беруть участь користувачі, які не виконали хоча б однієї 

умови Правил.  

5.7. У разі порушення, невиконання або неналежного виконання Учасником 

Розіграшу цих Умов Розіграшу право Учасника на винагороду анулюється. 

 

6. Підбиття підсумків Розіграшу 

6.1. До участі у підбитті підсумків Розіграшу допускаються учасники, які 

повністю відповідають вимогам, встановленим в п. 2. та п. 5 Правил.  

https://www.facebook.com/FKDinero/


6.2. Дата підбиття підсумків Розіграшу вказана в п. 4. 2. Правил. 

6.3. Місце проведення Розіграшу: м. Київ, вул. Сурикова, 3а. Визначення 

переможця відбудеться за допомогою сервісу random.org серед списку всіх 

учасників Розіграшу, котрі виконали умови Розіграшу.  

6.4. Для дотримання точності виконання всіх умов процедури Розіграшу 

грошових призів створюється експертна Комісія, в кількості чотирьох осіб. 

6.5. Склад Комісії:  

1. Голова комісії – Веселий І.О. 

2. Член комісії – Андрєєв С.І. 

3. Член комісії – Моїсеєва А.М. 

4. Секретар комісії – Кравченко Д.О.  

6.6. До обов’язків Комісії входить: проведення Розіграшу відповідно до порядку, 

встановленому в чинних Правилах; підтвердження результату проведення 

Розіграшу грошових призів шляхом складання відповідної таблиці результатів, 

зафіксованої в Акті про розіграш. 

6.7. Учасники Розіграшу мають право отримувати інформацію, консультації про 

порядок та терміни проведення Розіграшу, а також будь-яку іншу інформацію, 

пов’язану з проведенням цієї рекламної кампанії. 

6.8. Організатор зобов’язаний добросовісно виконувати умови чинних Правил, 

забезпечувати неупереджене та чесне підбиття підсумків Розіграшу. 

Використання будь-яких прихованих механізмів чи алгоритмів, які дозволяють 

визначити результат Розіграшу недопустиме.  

6.9. Ім’я переможця Розіграшу знаходитиметься: 

- на сайті фінансової компанії Dinero – https://www.dinero.ua/ у розділі Блог 

- на офіційній сторінці у Facebook – https://www.facebook.com/FKDinero/ 

- на офіційній сторінці в Instagram – https://www.instagram.com/dinero_ua/ 

 

7. Порядок та терміни нагородження 

7.1. 5 (п’ять) переможців Розіграшу отримають по 1 000 гривень (одній тисячі 

гривень). Сума грошового призу вказана з врахуванням податків: 18% – ПДФО 

та 1,5% – воєнний збір. Загалом кожен переможець отримає 805,00 грн (вісімсот 

п'ять гривень) до сплати шляхом перерахування цієї суми на карту вказану у 

письмовому зверненні, при цьому будь-які витрати пов’язанні з перерахуванням  

вказаної суми з банківського рахунку Організатора сплачуються коштом  

Організатора, а всі можливі витрати пов’язані з зарахуванням суми на рахунок 

переможця сплачуються коштом переможця. Якщо на момент виплати 

винагороди строк дії карти закінчився, то на підставі письмового звернення 

Переможця Розіграшу кошти йому будуть перераховані на інші зазначені ним 

банківські реквізити. 



7.2. Перерахування коштів на банківську карту переможця відбудеться протягом 

30 робочих днів після визначення переможця Розіграшу та оформлення всієї 

необхідної документації.  

7.3. Переможець Розіграшу не може отримати грошові кошти готівкою. 

7.4. Організатор має право на отримання контенту з переможцем (фотографії, 

відео, коментарі для написання статті). 

7.5. Переможець має право заявити про свою відмову від отримання призу. Така 

відмова має бути вказана в Акті про розіграш призів. Переможець не має 

можливості передавати право на отримання призів третім особам та вимагати в 

Організатора отримання іншого еквіваленту призу замість вказаного у чинних 

Правилах. У такому випадку, нагорода автоматично переходить до наступного 

переможця за списком розіграшу. 

 

8. Кількість призів: 

8.1. Призовий фонд Розіграшу формується виключно коштами Організатора 

Розіграшу. 

8.2. Призовий фонд: 5 000 гривень (п’ять тисяч гривень). 

 

9. Додаткові умови:  

9.1. У всьому, що не передбачено чинними Правилами, Організатор та учасники 

Розіграшу керуються чинним законодавством України.  

9.2. Детальна інформація про Розіграш, а також будь-які зміни про терміни 

проведення Розіграшу будуть розміщуватися на сайті Організатора – 

https://www.dinero.ua/ та в офіційних групах Організатора в соціальних мережах: 

Фейсбук – https://www.facebook.com/FKDinero/ та Instagram – 

https://www.instagram.com/dinero_ua/  

9.3. Організатор Розіграшу на свій розсуд може вносити зміни в Правила 

Розіграшу з урахуванням норм чинного законодавства. 

9.4. У випадку виникнення ситуацій, які допускають неоднозначне тлумачення 

цих Правил та/або питань, не врегульованих цими Правилами, право 

вирішального їх тлумачення має виключно Організатор Розіграшу. 

9.5. Організатор є податковим агентом переможця у розумінні Податкового 

Кодексу України.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


