
Офіційні умови акції «Дарунок за покупку» у місті Хмельницькому 
(далі за текстом — «Офіційні умови» та «Акція» відповідно) 

 

1. Організатор та Виконавець Акції 

 

1.1. Організатором Акції є Публічне акціонерне товариство «Житомирський маслозавод», 
ТМ «Рудь». Місцезнаходження: Україна, м. Житомир, вул. Івана Гонти, 4; код ЄДРПОУ: 
00182863 (далі — «Організатор»). 

 
1.2. Виконавцем Акції є ТОВ «Рекламне Джерело», код ЄДРПОУ: 33385338. 
Місцезнаходження: вул. Гагаріна, 47, Житомир, 10002 (далі — «Виконавець»). Виконавець 
відповідальний за комунікацію з Учасниками Акції, залучення медіа, анонсування Акції. 

 
2. Період проведення Акції 

 

2.1. Акція проводиться з 19 жовтня до 9 грудня 2018 року включно у вісім етапів: 
 

1. З 19 по 21 жовтня. 
2. З 26 по 28 жовтня. 
3. З 2 по 4 листопада. 
4. З 9 по 11 листопада. 
5. З 16 по 18 листопада. 
6. З 23 по 25 листопада. 
7. З 30 листопада по 2 грудня. 
8. З 7 по 9 грудня. 

 
 

 
2.2 Час проведення акції: 

кожної п'ятниці (в період проведення акції зазначений в п. 2.1) — з 16:00 до 20:00 ; 

кожної суботи та неділі (в період проведення акції зазначений в п. 2.1) — з 13:00 до 18:00. 

2.3. Акція триває до зазначеної вище дати або до закінчення Дарунків, перелічених у п. 6.1. 
цих Офіційних умов. 

3. Місце проведення Акції 

 

3.1. Акція проводиться у таких магазинах міста Хмельницького: 

 

19–21 та 26–28 жовтня: 

 

• «Візит», вул. Ранкова, 1;  

• «Гранд», вул. Панаса Мирного, 37/2; 

• «Маргарита», вул. Кам'янецька, 118; 

• «Продуктова крамниця», вул. Шевченка, 46; 

• «Рикун-Продукт», вул. Подільська, 78. 

 

2–4 та 9–11 листопада: 

 

• «Українська з перцем», вул. Курчатова, 4/1; 

• «Колосок», пр. Миру, 54; 

• «Делікат», вул. Нижня Берегова, 42/1; 



• «Кошик», вул. Зарічанська, 16; 

• «Смак», вул. Озерна, 10/1. 

 

16–18 та 23–25 листопада: 

 

• «Рос», вул. Чорновола, зупинка СПТУ-24; 

• «Тетра», вул. Трудова, 40; 

• «Хлібосол», вул. Кам'янецька,103; 

• «Добродій», вул. Інститутська, 4 ; 

• «Кошик», вул. Сковороди, 46. 

 

30 листопада – 2 грудня та 7–9 грудня: 

 

• «Тетра», вул. Трудова, 53; 

• «Щедрослав», вул. Проскурівського підпілля, 207/1; 

• «Восток», вул. Курчатова, 88; 

• «Продукти для вашої родини», вул. Інститутська, 4; 

• «Делікат», вул. Інститутська, 12. 

 
 
4. Учасники Акції 

 

4.1. Учасниками Акції можуть бути будь-які особи, які в період проведення Акції купили 
акційну позицію морозива у сімейній упаковці ТМ «Рудь» і мають чек, що підтверджує їхню 
покупку. 

 
5. Умови участі в Акції 

 

5.1. Для того, щоб взяти участь в Акції, потрібно: 
 

• купити будь-яку акційну позицію морозива ТМ «Рудь» у сімейній упаковці в період 
проведення Акції (перелік акційних одиниць морозива зазначений у Додатку № 1 до 
цих Офіційних умов); 

• у той же день пред’явити чек, який підтверджує покупку, представникам Організатора 
Акції, що знаходяться біля каси; 

• взяти участь у розіграші Дарунків. 

 

5.2. Участь в Акції можлива лише у випадку, якщо всі її умови будуть виконані Учасником 

протягом одного дня і в одному магазині.  

 

5.3. Розіграш Дарунків здійснюється за допомогою рулетки, на кожному секторі якої 

зазначено найменування призу.  

 

5.4. Учаснику Акції за одну куплену акційну позицію морозива надається один раз участі в 

розіграші. 

 

5.5. Учасник може брати участь у розіграші стільки разів, скільки одиниць акційного 

морозива придбає. 

 

5.6. Якщо чек покупця, який претендує на статус Учасника розіграшу, зіпсований чи має 

ознаки виправлення, то він вважається недійсними. Організатор залишає за собою право 



провести експертизу такого чека, залучаючи до процедури третіх осіб. Рішення Організатора 

чи вповноваженої особи вважається остаточним й оскарженню не підлягає. 

 

 

6. Подарунковий фонд Акції 

 

6.1. Подарунковий фонд Акції складають: 

 

• зошит (набір із 3-х одиниць) — 1350 наборів; 

• блокнот формату А6 — 900 од.; 

• альбом для малювання — 900 од.; 

• чашка — 360 од.; 

• ложка для морозива — 450 од.

6.2. Подарунковий фонд Акції обмежений і становить зазначену вище кількість.  

 

6.3. Після закінчення Дарунків Акція вважається завершеною, навіть якщо вони закінчилися 

до останньої дати проведення Акції, визначеної п. 2.1. цих Офіційних умов. 

 

6.4. Зовнішній вигляд Дарунків (розмір, колір) може відрізнятися від зовнішнього вигляду 

Дарунків, зображених в інформаційних та рекламних матеріалах, які будуть поширюватися 

Організатором/Виконавцем Акції протягом періоду її проведення. 

 

7. Вручення Дарунків  

 

7.1. Вручення Дарунків Учаснику Акції відбувається одразу на місці. 

 

8. Порядок отримання Дарунків  

 

8.1. Для отримання Дарунку відвідувач повинен купити акційну позицію морозива, 
пред’явити чек представникам Організатора Акції та взяти участь у розіграші гарантованого 
призу, що проводиться за допомогою рулетки.  

 
8.2. Організатор Акції залишає за собою право включити в Акцію інші Дарунки, не 
передбачені цими Офіційними умовами. 

 
8.3. Заміна Дарунків грошовим еквівалентом не допускається. Дарунок обміну та 
поверненню не підлягає. 

 
8.4. Організатор/Виконавець Акції не несе відповідальності стосовно подальшого 
використання наданого Дарунку учасниками Акції після його одержання, жодних 
гарантійних зобов'язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, за 
неможливість учаснику Акції скористатись наданим Дарунком з будь-яких причин, а також 
за можливі наслідки використання такого Дарунка. Відповідальність за якість наданого 
Дарунка несе його виробник. 
 

9. Додаткові умови Акції 

 
9.1. Організатор/Виконавець Конкурсу залишають за собою право не вступати в письмові й 
інші контакти з учасниками Акції, за винятком випадків, передбачених цими Офіційними 
умовами. 

 



9.2. Організатор/Виконавець Акції не несуть відповідальності у разі настання форс-
мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого 
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші 
непідвладні контролю з боку Організатора/Виконавця Акції обставини. 

 
9.3. Зміни та доповнення Офіційних умов Акції можливі у випадку їхнього затвердження 
Організатором Акції та розміщення на сайті rud.ua. Такі зміни та доповнення набувають 
чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо 
змінами/доповненнями до цих Офіційних умов. 

 
9.4. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою згоду на 
використання наданої інформації Організатором/Виконавцем Акції з маркетинговою та/або 
будь-якою іншою метою, методами, що не суперечать чинному законодавству України про 
захист персональних даних (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема, на безоплатне 
використання імені Учасника/Переможця, прізвища, фотографії, інтерв'ю або інших 
матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і 
фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, 
інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке 
використання не компенсується (не оплачується) Організатором/Виконавцем Конкурсу 
та/або третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 
308 Цивільного Кодексу України. 
 
9.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних 
умов, і/або питань, не врегульованих цими Офіційними умовами, остаточне рішення 
приймається Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При 
цьому рішення Організатора Конкурсу є остаточним і не підлягає оскарженню. 
 



Додаток № 1 
 
1. Морозиво, що бере участь в Акції 
 

1.1. В Акції беруть участь такі одиниці морозива ТМ «Рудь»: 
 

1. Морозиво у відрі «СARAMEL», 500 г 
2. Морозиво у відрі «GELATO» маскарпоне з полуницею, 320 г 
3. Морозиво у відрі «GELATO» бельгійський шоколад, 320 г 
4. Морозиво у відрі «GELATO» м'яка карамель, 320 г 
5. Морозиво у відрі «GELATO» крем-пломбір, 320 г 
6. Морозиво у відрі «GELATO» фісташка, 320 г 
7. Морозиво у відрі «100% МОРОЗИВО», 500 г 
8. Морозиво у відрі «ГРИЛЬЯЖ», 500 г 
9. Морозиво у відрі «ДИТЯЧЕ БАЖАННЯ», 500 г 
10. Морозиво у відрі «ПУСТУНЧИК» з вишневим джемом, 500 г 
11. Морозиво у відрі «ПУСТУНЧИК» зі згущеним молоком, 500 г 
12. Десерт «ТОРТУФО», 300 г 
13. Морозиво вагове мультипак «SMOOTHIE ВИНОГРАД» + «SMOOTHIE ГРУША», 240 

г 
14. Морозиво вагове «ПРОЛІСОК», 500 г 
15. Морозиво вагове «ДИТЯЧЕ БАЖАННЯ», 500 г 
16. Морозиво вагове «КРЕМ-ПЛОМБІР», 400 г 
17. Морозиво вагове «КРЕМ-ПЛОМБІР» шоколадний, 400 г 
18. Морозиво вагове «ЕСКІМОС», 450 г  
19. Морозиво вагове «ЕСКІМОС», 750 г 
20. Морозиво вагове «ЕСКІМОС» шоколадний, 450 г 
21. Морозиво вагове «ЕСКІМОС» шоколадний, 750 г 
22. Морозиво вагове «100% МОРОЗИВО» + «СУПЕРШОКОЛАД» у лотку, 500 г 
23. Морозиво вагове «100% МОРОЗИВО», 500 г 
24. Морозиво вагове «100% МОРОЗИВО», 1000 г 
25. Морозиво вагове «100% МОРОЗИВО» + 20 % безкоштовно, 500 г 
26. Морозиво вагове «ФАН-ФАН», 280 г 

 


