
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«Знайти свій улюблений фільм – безцінно» 

(далі – Правила та Акція відповідно) 

 
1. ВИЗНАЧЕННЯ, НАВЕДЕНІ В ПРАВИЛАХ АКЦІЇ 

1.1. Передплата – унікальний Код у матеріальній формі, який дозволяє Переможцю 

Акції отримати доступ до перегляду Контенту на підставі SVOD і розширеного ТВ-пакета на 

Сервісі megogo.net з умовною назвою Передплата «Кіно і ТБ: Максимальна» на 1 (один) 

календарний місяць. 

1.2. Код – набір символів, який дозволяє Переможцю Акції отримати доступ до 

перегляду ТВ-пакетів і Контенту на Сервісі megogo.net 

1.3. Сервіс megogo.net – сукупність технічних (програмно-апаратних) засобів та 

інформації, яка відображається в певній текстовій, графічній або звуковій формах. 

1.4. Контент – аудіовізуальні твори, фонограми, відеограми, виконання, що 

зафіксовані в фонограмах, відеограмах, музичні твори з текстом або без тексту, виконання яких 

зафіксовано у фонограмах, відеограмах, доступ до перегляду яких надається Переможцю Акції 

на підставі SVOD. 

1.5. ТВ-пакет – перелік Телеканалів, доступ до перегляду яких надається Переможцю 

Акції на Сервісі megogo.net 

1.6. Телеканал – об’єднана єдиною творчою концепцією сукупність аудіовізуальних 

творів, яка має постійну назву, свій товарний знак/логотип. 

1.7. Сервер – програмно-апаратний комплекс, який використовується з метою 

організації та технічного забезпечення Переможцям Акції доступу до перегляду Контенту та 

ТВ-пакетів. 

1.8. SVOD («Subscription Video-on-Demand» – «надання відео за запитом за 

передплатою») – надання доступу Переможцю Акції до перегляду розширеного каталогу 

одиниць Контенту з будь-якого місця й у будь-який час за вибором Переможця Акції. 

1.9. MEGOGO ID – унікальний номер Учасника Акції, під яким він зареєстрований у 

Сервісі megogo.net 

 

2. ОРГАНІЗАТОР І ПАРТНЕР АКЦІЇ 

2.1. Організатором Акції є Компанія VASKIANI VENTURES LIMITED, що є 

адміністратором сайту megogo.net (далі – Організатор). 

2.2. Партнером Акції є Представництво «MasterCard Europe SA» в Україні (далі – 

Партнер), розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52, 

поверх 4, оф. 404А. 

 

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

3.1. Участь в Акції мають право взяти фізичні особи – громадяни України, яким 

виповнилося 18 років (далі – Потенційні учасники). Потенційні учасники Акції можуть стати 

Учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 6 цих 

Правил з урахуванням положень пунктів 3.2. та 3.3. Правил (далі – Учасник Акції/Учасники 

Акції). 

3.2. В Акції беруть участь держателі карток MasterCard
®
 міжнародної платіжної 

системи MasterCard
®
 (надалі – Картка/Картки),

 
емітованих банками, які зареєстровані на 

території України й ведуть свою банківську діяльність згідно з чинним законодавством 

України, для використання фізичними особами, та активованих до початку та/або в Період 

проведення Акції (період Акції визначається згідно з пунктом 4.2. цих Правил). 

3.3. Учасниками Акції не визнаються й не мають права брати участь в Акції: 

1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років; 

2) особи, які не виконали умови цих Правил; 



3) особи, які перебувають у трудових відносинах із Організатором та/або 

Партнером; 

4) чоловік або дружина, а також найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, 

мати, дід, баба) осіб, перелічених у підпункті 3 п. 3.3. цих Правил. 

 

4. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

4.1. Акція проводиться по всій території України, крім території Автономної 

Республіки Крим і території проведення Антитерористичної операції/тимчасово окупованих 

територій України (далі – Територія Акції) на сайті http://megogo.net (далі – Сайт). 

4.2. Період проведення Акції – з 00:01 годин 01 липня 2016 року до 23:59 годин 

31 серпня 2016 року включно (далі по тексту – Період проведення Акції) або до моменту 

вичерпання Подарунків Акції, щодо таких Подарунків Акції. 

 

5. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ 

5.1. Інформування про Правила Акції та зміни в них здійснюється на сайтах 

http://megogo.net/ru/mastercardua та www.mastercard.com/ua/consumer/index.html 

 

6. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

6.1. Для набуття статусу Учасника Акції Потенційному учаснику Акції необхідно: 

6.1.1. бути зареєстрованим у Сервісі megogo.net та мати присвоєний унікальний номер – 

MEGOGO ID та/або в Період проведення Акції зареєструватися в Сервісі megogo.net та 

отримати унікальний номер – MEGOGO ID та/або мати MEGOGO ID, у випадках, коли його 

можна отримати незалежно від реєстрації в Сервісі megogo.net; 

6.1.2. протягом Періоду проведення Акції перший раз здійснити оплату за будь-яку 

передплату або Контент на інтернет-сайті http://megogo.net з використанням картки MasterCard
®

 

(далі – Транзакція). 

Протягом Періоду проведення Акції Організатор Акції створює базу Транзакцій усіх 

Учасників Акції (надалі – База Транзакцій). 

6.2. Не відповідають умовам Акції: 

6.2.1. Транзакції, які було здійснено до 00 годин 00 хвилин 01 липня 2016 року та після 

23 годин 59 хвилин 31 серпня 2016 року за Київським часом; 

6.2.2. Транзакції, здійснені за допомогою будь-яких інших платіжних карток, крім 

Картки; 

6.2.3. не мають зареєстрованого MEGOGO ID. 

6.3. Партнер/Організатор не несуть відповідальності за несвоєчасну участь в Акції, 

згідно з Правилами, що трапилося не з вини Партнера/Організатора. 

6.4. Організатор/Партнер узгодили, що мають право усунути будь-кого з Учасників 

Акції від участі в Акції в разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником 

Акції цих Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих Правил, 

або встановлення факту будь-якого шахрайства. 

6.5. Учасник Акції має право брати участь в Акції необмежену кількість разів за 

умови виконання цих Правил. 

 

7. ФОНД ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ 

7.1. Фонд подарунків Акції складається з (надалі – Подарунки): 

7.1.1. Подарунок Акції – Передплата, а саме доступ до перегляду Контенту на підставі 

SVOD та розширеного ТВ-пакета на Сервісі megogo.net на 1 (один) календарний місяць з 

умовною назвою Передплата «Кіно і ТБ: Максимальна». 

Загальна кількість Подарунків Акції за весь Період проведення Акції – 1600 штук. 

Кількість передплат обмежена та складається з кількості, визначеної в цих Правилах. 

Подарунок не може бути виплачений у грошовому еквіваленті Учаснику 

Акції/перерахований на інший рахунок. 

http://megogo.net/
http://megogo.net/ru/mastercardua


7.2. Переможець Акції не може поділити будь-який Подарунок Акції (пп. 7.1.1. 

Правил) на декілька частин, тобто має використати його за один раз. 

7.3. Фонд подарунків Акції становить кількість, яка зазначена в пп. 7.1.1. цих Правил. 

7.4. У разі, якщо протягом Періоду проведення Акції будь-які з Подарунків Акції 

залишаться не витребуваними (у разі відмови від таких Подарунків з боку Учасників, за інших 

умов, не пов’язаних з діями Організатора Акції), такі Подарунки використовуються на розсуд 

Організатора Акції. 

7.5. Характеристики Подарунків Акції визначаються на розсуд Партнера/Організатора 

й можуть відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах і можуть не 

виправдати очікувань Учасників Акції/Переможців Акції. Заміна Подарунків Акції грошовим 

еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Подарунки Акції обміну та 

поверненню не підлягають. 

7.6. Організатор Акції залишає за собою право збільшити/змінити Фонд подарунків 

або включити в Акцію додаткові подарунки/призи/заохочення, не передбачені цими 

Правилами, або підвищити вартість наявних Подарунків. Якщо такі зміни будуть мати місце, 

Партнер/Організатор повідомляють про них у порядку, передбаченому в розділі 5 цих Правил. 

7.7. Організатор/Партнер Акції не несуть ніякої відповідальності за подальше 

використання Подарунків Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість 

Учасників Акції скористатися наданими Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за 

можливі наслідки використання таких Подарунків Акції. 

7.8. Оподаткування вартості Подарунків Акції, визначених у пп. 7.1.1. Правил 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

7.9. Видача/виплата Подарунків Акції у грошовому еквіваленті не допускається. 

 

8. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ ТА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ 

АКЦІЇ 

8.1. Визначення Переможців Акції, які отримують можливість стати власником 

Подарунків Акції (пп. 7.1.1. Правил) здійснює Організатор Акції шляхом випадкового 

комп’ютерного вибору з Бази Транзакцій, які були внесенні до Бази Акції протягом Періоду 

проведення Акції, серед усіх Учасників Акції, які здійснили Транзакцію протягом Періоду 

проведення Акції, за допомогою ресурсу random.org, 11 липня 2016 року, 18 липня 2016 року, 

25 липня 2016 року, 01 серпня 2016 року, 08 серпня 2016 року, 15 серпня 2016 року, 22 серпня 

2016 року, 1 вересня 2016 року, протягом календарного тижня, не включаючи безпосередній 

день визначення Переможців Акції. 

8.1.1. Перше визначення Переможців Акції проводиться 11 липня 2016 року й буде 

визначати Переможців Акції з числа Учасників Акції, які виконали умови цих Правил у період 

з 00:01 години 01 липня 2016 року до 23:59 години 10 липня 2016 року; 

8.1.2. Останнє визначення Переможців Акції проводиться 1 вересня 2016 року й буде 

визначати Переможців Акції з числа Учасників Акції, які виконали умови цих Правил у період 

з 00:01 години 22 серпня 2016 року до 23:59 години 31 серпня 2016 року. 

8.2. У разі, якщо будь-який з днів, визначений п. 8.1. цих Правил, виявиться 

вихідним/святковим днем, визначення Переможців Акції згідно з цими Правилами буде 

здійснено наступного робочого дня. 

У кожний день визначення Переможців Акції буде вручено 200 (двісті) Подарунків 

Акції. 

8.3. Активація Подарунка Акції здійснюється кожному Переможцю Акції 

Організатором самостійно в день визначення Учасника Акції Переможцем Акції. 

8.4. Якщо в Переможця Акції є активна Передплата «Кіно і ТБ: Максимальна», 

Подарунок Акції, що отриманий Переможцем згідно з цією Акцією, продовжує дію вже наявної 

Передплати «Кіно і ТБ: Максимальна» на 1 (один) календарний місяць. 

8.5. Учасник Акції, який став Переможцем Акції, може отримати лише один 

Подарунок Акції за весь Період проведення Акції. 



Під час визначення Переможців Акції, які отримують можливість стати власниками 

Подарунків Акції на умовах цих Правил, визначаються 200 (двісті) основних і 50 резервних 

Переможців Акції в кожний день визначення Переможців Акції. 

Резервні Переможці Акції, які взяли участь в Акції та виконали умови, зазначені в цих 

Правилах, матимуть право отримати Подарунки Акції в разі неможливості вручення та/або 

відмови від таких Подарунків Учасників Акції, які були визначені як Переможці Акції, 

відповідно до списку резервних Переможців Акції, що надається сайтом random.org 

Перелік MEGOGO ID Переможців Акції буде опубліковано на сторінці 

http://megogo.net/ru/mastercardua_results та додатково, у разі наявності даних про електронну 

адресу Переможця Акції в його профілі на сайті http://megogo.net, Переможцю Акції буде 

надісланий електронною поштою відповідний лист. 

8.6. Результати визначення Переможців Акції після отримання ними Подарунків Акції 

вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню. Організатор Акції залишає за собою 

право повторного визначення Переможців Акції, які отримають Подарунки Акції, з резервного 

списку в разі підозри та/або виявлення фальсифікації під час участі в Акції з боку відповідного 

Переможця Акції. 

8.7. З моменту вручення Подарунків Акції Переможцям Акції, які стали власниками 

таких Подарунків Акції, зобов’язання Організатора щодо вручення таких Подарунків Акції за 

цими Правилами вважаються виконаними. 

8.8. Будь-який Учасник Акції має право відмовитися від отримання Подарунка Акції 

шляхом направлення Організатору Акції листа на електронну адресу, що зазначена в цих 

Правилах. 

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну 

згоду Учасника Акції з цими Офіційними Правилами Акції. Порушення Учасником 

Акції/Переможцем Акції цих Правил або відмова Учасника Акції/Переможця Акції від 

належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції/Переможця Акції 

від участі в Акції та отримання Подарунка Акції, при цьому така особа не має права на 

одержання від Організатора/Партнера будь-якої компенсації. 

9.2. На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – 

Закон) Учасникам Акції повідомляється: 

9.2.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор Акції. 

9.2.2. Персональні дані Учасників Акції обробляються з метою забезпечення участі в 

цій Акцій, рекламних відносин, податкових відносин і відносин у сфері бухгалтерського обліку. 

9.2.3. З метою обробки персональних даних, яка вказана в пп. 9.2.2. цих Правил, 

обробляються ім’я, прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса, електронна 

адреса. 

9.2.4. З персональними даними будуть вчинятися такі дії: збирання, накопичення, 

зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання та поширення (розповсюдження, 

реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних. 

9.2.5. Розпорядником персональних даних Учасників Акції є Організатор, йому 

надаються всі права та покладаються всі обов’язки, які передбачені Законом. 

9.2.6. Персональні дані Учасників Акції без отримання від них окремої згоди та/або 

повідомлення їх можуть бути передані третім особам для здійснення мети, яка вказана в 

пп. 9.2.2. цих Правил. Окрім того, передача третім особам персональних даних Учасників Акції 

без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, 

визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це необхідно) в 

інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. 

9.2.7. Персональні дані Учасників Акції будуть оброблятися з моменту їх отримання та 

протягом Періоду проведення Акції та вручення Подарунків Акції, після чого вони будуть 

знищені у зв’язку з закінченням строку зберігання персональних даних. 

http://megogo.net/ru/mastercardua_results
http://megogo.net/


9.2.8. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, 

надіславши Володільцю персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана в цих 

Правилах, але при цьому вони втратять право на участь в Акції/отримання Подарунків Акції. 

9.2.9. Учасники Акції володіють усіма правами, передбаченими статтею 8 Закону. 

9.3. Беручи участь у цій Акції, кожен Учасник Акції тим самим надає згоду 

Організатору на обробку його персональних даних в обсязі та на умовах, які вказані в п. 9.2. 

цих Правил. 

9.4. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 

будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення 

ухвалює Організатор. При цьому рішення Організатора є остаточним і не підлягає оскарженню. 

9.5. Партнер/Організатор не несуть відповідальності за неотримання Переможцями 

Акції з причин, незалежних від Організатора або Партнера, Подарунків Акції. 

9.6. У разі відмови Учасника/Переможця Акції від отримання ним будь-якого з 

Подарунків Акції, будь-які претензії такого Учасника/Переможця Акції з цього приводу не 

приймаються та не розглядаються Партнером/Організатором. 

9.7. Учасники, у діях яких було виявлено ознаки зловживань чи шахрайства під час 

участі в Акції, не допускаються до подальшої участі в цій Акції та не можуть отримати 

Подарунки Акції. Учасники Акції, які були недопущені до подальшої участі в Акції, незалежно 

від моменту недопущення їх до такої участі в Акції, втрачають право на одержання будь-яких 

Подарунків Акції, не одержаних на момент недопущення Учасника Акції до подальшої участі в 

Акції, і при цьому не мають права на одержання жодних компенсацій від 

Партнера/Організатора. 

9.8. Організатор/Партнер не несуть відповідальності за: 

- неотримання Учасником/Переможцем Акції Подарунків Акції з вини самого 

Учасника/Переможця Акції; 

- за відмову Учасника/Переможця Акції від одержання Подарунка Акції; 

- інші обставини, які не залежать від Організатора/Партнера Акції. Організатор/Партнер 

не сплачують Учаснику/Переможцю Акції жодних компенсацій; 

- за правильність і точність даних, контактної та іншої інформації, яку Учасник Акції 

зазначив на Сервісі megogo.net; 

- невиконання/неналежне виконання Учасниками Акції обов’язків та умов, що 

передбачені цими Правилами. 

9.9. Протягом Періоду проведення Акції чи після її закінчення, Партнер та/або 

Організатор не зобов’язані вести листування з Потенційними учасниками й надавати пояснення 

в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців 

Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань щодо цієї Акції. 

9.10. Організатор Акції має право внести зміни до умов цих Правил шляхом 

розміщення нової редакції Правил на сайтах http://megogo.net/ru/mastercardua та 

www.mastercard.com/ua/consumer/index.html Організатор не несе відповідальності в разі, якщо 

Учасники Акції/Переможці Акції не будуть ознайомлені з такими змінами. 

9.11. Беручи участь в Акції, Учасник Акції підтверджує, що повністю ознайомлений з 

Правилами та надає свою згоду, у тому числі, але не обмежуючись, на: 

9.11.1. участь у рекламних інтерв’ю про участь в Акції, у тому числі для радіо, 

телебачення, інших засобів масової інформації, а також на здійснення Організатором фото- та 

відеозйомок Учасника Акції та без будь-яких додаткових погоджень чи винагород на 

здійснення використання, з правом передачі третім особам, цих матеріалів (фото-

/відеоматеріалів з Учасником Акції) у засобах масової інформації, у тому числі в рекламних 

цілях; 

9.11.2. на отримання від Організатора або уповноважених ним осіб послуг у вигляді 

SMS, e-mail повідомлень і розсилок, пов’язаних з проведенням Акції. 

http://megogo.net/ru/mastercardua


9.12. Отримати роз’яснення цих Правил можна за номером телефону: 0 800 751 234 

(дзвінки зі стаціонарних і мобільних телефонів у межах території України тарифікуються за 

тарифами відповідних операторів) та/або за електронною адресою: support@megogo.net 

mailto:support@megogo.net

