ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА
Назва рекламної Акції - Національне промо в мережі брендованих
магазинів ТМ «М’ясомаркет» «Твої кулінарні фішки. Прокачай свій
кулінарний талант»
(далі - «Правила» та «Акція» відповідно)
в редакції від 13.09.2021 року

1. ЗАМОВНИК/ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ
1.1. Замовником/Організатором Акції Національне промо в мережі брендованих магазинів «М’ясомаркет»
«Твої кулінарні фішки. Прокачай свій кулінарний талант», (далі - Акція), є Приватне акціонерне товариство
«МХП» (далі - Замовник), юридична адреса: 08800, Київська обл., Миронівський район, місто Миронівка, вул.
Елеваторна, будинок 1, код ЄДРПОУ 25412361.
1.2.Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛЕОНКОМ» (далі - Виконавець),
юридична адреса: 02192, м. Київ, бул. Дарницький, будинок 8 літера «В» офіс 166, код ЄДРПОУ 35164143.

2. ПЕРІОД ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ АКЦІЇ
2.1. Період проведення Акції з 00:00 годин 9 вересня 2021 року до 23:59 години 28 жовтня 2021 року
включно (за київським часом) (далі — Період проведення Акції) та видача за наявності Акційної продукції.
2.2. Акція проводиться на всій території України лише у тих брендованих магазинах «М’ясомаркет», що
вказані в Додатку №1, за винятком тимчасово окупованих територій України, на якій органи державної влади
України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та Луганської областей), АР Крим
(далі - Територія дії Акції). Замовник, Виконавець Акції не несуть відповідальності за вивезення Акційної
продукції за територію проведення Акції. Подарунки вручаються Переможцям Акції лише в межах Території
проведення Акції."

3. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
3.1. Метою проведення Акції є просування продукції Замовника, яка випускається під знаками для товарів і
послуг ТМ «Наша Ряба» та ТМ “Наша Ряба Апетитна” проводиться з метою стимулювання кінцевих
споживачів - фізичних осіб на придбання продукції та залучення уваги споживачів до даної продукції (надалі
- Продукція), а саме:

Охолоджена фасована
та нефасована
продукція ТМ «Наша
Ряба»

Тушка

Гомілка

Гомілка без шкіри

Напівтушка

М’ясо стегна

Кисть крила

Передня частина тушки

Нижня частина спинки

Каркас
частина

Передня частина тушки без
крил

Крило

Печінка

Четвертина задня

Крило різане

Серце

Філе

Крило плечова частина

Шлунок

Ніжка

Крило ліктьова частина

Шия

Стегно

Філе стегна

Фарш

М’ясо гомілки

М’ясо ніжки

Рублене філе

Стегно з част спинки

Кебаб

Курочка Су-від

Філе мале

М'ясо (філе кускове)

Грудка

передня

Ніжка кур. "по-домашньому"
Стегно кур. "по-домашньому"
М'ясо стегна без шкіри кур. "подомашньому"

Філе зі шкірою кур. "подомашньому"
Гомілка
кур.
"подомашньому"

Крило
кур.
"подомашньому"
М'ясо гомілки кур. "подомашньому"

Нижня част. спинки кур.
"по-домашньому"

М'ясо стегна кур. "подомашньому"

+ власна різка Партнера в мережі брендованих магазинів ТМ «М’ясомаркет», зроблена з
тушки ТМ «Наша Ряба»
Крильця в соєво-медовому
Стегно «Айдахо»
Гомілки «Делі»
маринаді

Маринована продукція
ТМ «Наша Ряба
Апетитна»

Крила «Аперо»

Крильця «Макао»

Ковбаски по-домашньому

Шашлик томат та базилік

Ковбаски фірмові

Крила "Солодкі чілі"

Ковбаски «Барбекю»

Ковбаски «По-галицькі»

Тушка «Карі»

Філе мале «Карі»

Курочка «Тапака»
Шашлик зелень та
цибуля
Стегно в імбирномедовому маринаді
Четвертина
задня
«Кантрі»
М'ясо ніжки без шкіри з
паприкою

Крім того, акційною продукцією також визнається й інше охолоджене м’ясо, що реалізується в місці
проведення Акції, яке зазначено у п. 2.2 Правил.
3.2. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, ці Правила не
є публічною обіцянкою винагороди або умовами конкурсу.

4. УЧАСНИКИ АКЦІЇ
4.1. В Акції можуть взяти участь усі дієздатні фізичні особи - громадяни України, які на момент прийняття
рішення про участь в Акції набули повної цивільної дієздатності (у зв'язку із досягненням 18-ти років або на
інших підставах згідно з нормами чинного законодавства України) та які:
- придбали Продукцію вказану в п.3.1 Правил та інше охолоджене м’ясо, яке вказано в п. 3.1 Правил, на суму
від 150 грн. з ПДВ в одному чеку у строки, вказані у п. 2.1. Правил.
− належним чином та в повному об’ємі виконали всі умови даних Правил (надалі - Учасники Акції).
4.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати участь в розіграші Акції:
− власники, працівники та представники (а також їхні найближчі родичі: чоловік або дружина, дитина, брат,
сестра, батько, мати, дід, баба) Замовника, Виконавця Акції, магазинів «М’ясомаркет» та будь-якої третьої
особи, що залучена до організації та проведення Акції, а також афілійованих з ними осіб;
− особи, які не виконали умови цих Правил;
− особи, що не відповідають вимогам п. 4.1 цих Правил.

5. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ ПРО ПРАВИЛА
ТА РЕЗУЛЬТАТИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ
5.1. Інформування щодо правил та умов проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на
сайті: www.myasomarket.com.ua (далі - Сайт) та за телефоном «гарячої лінії» Акції 0 800 500-001. Телефон
гарячої лінії працює в будні з 7:00 год. до 23:00 год. за київським часом. Всі дзвінки зі стаціонарних та
мобільних номерів телефонів в межах території України, окрім тимчасово окупованих територій України, на
якій органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та
Луганської областей), АР Крим сплачуються згідно з тарифами відповідного оператора зв’язку.
5.2. Повідомлення про визначення учасників Акції, які здобувають право на отримання Подарунків Акції
будуть оприлюднені на Сайті протягом 5 (п’яти) робочих днів від дати, встановленої у п. 7.9.1 Правил

6. ПОДАРУНКОВИЙ ФОНД АКЦІЇ
6.1 Подарунки Акції (надалі - Подарунковий фонд Акції або Подарунки) складають:
Гарантований подарунок – Відео поради (ФІШКИ) приготування від А. Юсупова
(надалі Гарантований Подарунок);
Сковорода Gem Berghoff у загальній кількості 20 шт. (надалі - Подарунок №1);
Запрошення на участь у майстер-класу з приготування фірмової страви від бренд-шефа Алекса
Юсупова у кількості 10 шт. (надалі – Головний Подарунок);
6.2 Участь у розіграші та Отримання Подарунку №1 та Головного подарунку можлива лише за умови участі
Учасника в Програмі лояльності «ЇМО», відповідно до офіційних правил програми лояльності, розміщених на

сайті https://mycard.ryaba.ua/. У випадку, коли Учасник відмовляється зареєструватись в Програмі лояльності
«ЇМО», він втрачає право приймати участь у розіграші та отримати Подарунок №1 чи Головний подарунок, та
не має права на одержання будь-якої компенсації.
Один переможець може отримати один Подарунок №1 чи Головний Подарунок. Учасники Акції, які здобули
право на отримання Подарунку №1 мають право отримати Подарунки через поштове відділення ТОВ “Нова
Пошта”, протягом двох тижнів після отримання результатів розіграшу (після отримання відповідного смсповідомлення) та відправлення відповідного Подарунку Виконавцем Акції (вартість послуг доставки сплачує
Виконавець Акції).
6.2.1. За зберігання відповідного Подарунку у відділенні “Нова Пошта” із 6-го робочого дня відділення
(крім неділі, неробочих та святкових днів), нараховується доплата. Вартість залежить від терміну
зберігання. Вартість зберігання нараховується згідно діючих тарифів оператора ТОВ “Нова Пошта”.
Вартість зберігання сплачує Учасник Акції за власні кошти.
6.3 Кількість Подарунків Акції обмежена і зазначена в п. 6.1. цих Правил.
6.4 Характеристики Подарунків Акції визначаються на розсуд Замовника/Виконавця Акції та можуть
відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах, або замінені на інші аналогічні товари.
Подарунки Акції обміну та поверненню не підлягають. Заміна Подарунків №1 та Головного Подарунку, а також
Гарантованого Подарунку Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
6.5 Відповідальність Замовника/Організатора та Виконавця обмежується вартістю та кількістю Подарунків,
передбачених цими Правилами.
6.6 Замовник та Виконавець Акції не несуть ніякої відповідальності щодо подальшого використання
Подарунків Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасників скористатись наданими
Подарунками Акції з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких Подарунків Акції.
6.7 Оподаткування вартості Подарунків Акції проводиться відповідно до чинного законодавства України.
Виконавець Акції проводить нарахування та сплату податку з доходів фізичної особи - Учасника Акції, що
отримав Подарунок. В подальшому Замовник/Виконавець Акції не несе відповідальності стосовно
зобов’язань Учасників Акції, які отримали Подарунки, щодо сплати податку з доходів фізичних осіб.
6.8 Подарунки Акції можуть бути отримані Учасниками Акції, що наділені правом на отримання такого
Подарунку тільки на умовах цих Правил.
Замовник Акції має право змінювати кількість та перелік Подарунків, які розігруються в Акції, про що
попередньо повідомляти в оновлених правилах Акції, які будуть розміщені на Сайті. Замовник залишає за
собою право в односторонньому порядку змінювати умови Акції. Зміни набувають чинності з моменту
опублікування змінених умов Акції на Сайті.

7. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ ТА ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ УЧАСНИКІВ АКЦІЇ,
ЯКІ ЗДОБУВАЮТЬ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПОДАРУНКІВ АКЦІЇ
7.1. Участь в Акції дає можливість придбати Акційний товар зі знижками, за умови накопичення необхідної
кількості акційний фішок, а також отримати Гарантований подарунок та можливість участі в Розіграшу
Головного подарунку Акції та Подарунку №1. Акційні фішки та гарантований подарунок можуть бути отримані
наступним чином:
7.1.1. За кожні 150,00 грн (за винятком використання грошових бонусів, отриманих у рамках участі у
Програмі лояльності «ЇМО», грошових коштів витрачених на алкогольні і тютюнові вироби, інші товари,
не зазначені в п.3.1 цих Правил, та на акційні товари ТМ Berghoff, які придбані зі знижкою), витрачених
на купівлю товарів визначених в п.3.1 цих правил та іншого охолодженого м’яса протягом періоду Акції
у Місцях проведення акції, особа отримує 1 фішку, яку необхідно вклеїти в акційний буклет, який
можна отримати у касира безкоштовно. На акційному буклеті також розміщено QR код із посиланням
на отримання Гарантованого подарунку у чат-ботах Viber та Telegram.
7.1.2. Кількість фішок, що підлягають видачі за результатом здійсненої покупки, озвучується
касиром. За один чек неможливо отримати більше трьох фішок, незалежно від витраченої на покупку
суми.
7.1.3. Пред’явлення буклету з вклеєними 3, 4, 5, або 6 фішками дає право отримати знижку протягом
періоду Акції в Місцях проведення акції. Період видачі фішок: з 9.09.2021 до 28.10.2021 включно.
Період можливості придбання Акційного товару зі знижкою: з 9.09.2021 до 4.11.2021 включно. Період
можливості придбання Акційного товару зі знижкою може бути закінчений достроково у випадку
закінчення Акційного товару.
7.1.4. Три, чотири, п’ять або шість вклеєних фішок дають право придбати наступний відповідний
Акційний товар зі знижкою розміром від 55% від звичайної ціни відповідно таблиці:
Звичайна
Акційна
Розмір
Кількість
ціна, грн з
Ціна, грн
знижки,
фішок,
Артикул
Назва товару
ПДВ
з ПДВ
%
шт.
1307157
Ніж овочевий Redwood, 8,5 см
300
75,00
75,00%
3
1307158
Ніж універсальний Redwood, 12 см
360
144,00
60,00%
4
1307160
500
225,00
55,00%
5
Ніж кухарський Redwood, 20 см
1307154
Топірець Redwood, 16,5 см
750
375,00
50,00%
6

7.2. Акційна знижка, яка активується при наявності необхідної кількості зібраних фішок згідно з п. 6 даних
Правил, поширюється лише на 1 (одну) одиницю Акційного товару.
7.3. Видачу фішок здійснює касир, разом з фіскальним чеком за покупку товарів зі списку в п.3.1. Правил у
Місцях проведення акції протягом періоду Акції (згідно Додатку 1 до Правил).
7.4. Після купівлі Акційного товару зі знижкою, згідно з п. 6 Правил, буклет з наклеєними фішками,
пред’явлений Учасником Акції, залишається у касира.
7.5. Замовник Акції має право змінювати кількість та перелік Акційного товару, на які розповсюджується
знижка, про що попередньо повідомляти в оновлених правилах Акції, які будуть розміщені на Сайті.
7.6. Кожний Учасник акції, який придбав хоча б один акційний товар зі знижкою вказаною у п.7.1.4 Правил
та який зареєстрований в Програмі лояльності «ЇМО» може взяти участь у розіграші Подарунків №1 та
Головного подарунку. Для цього необхідно здійснити наступні кроки.
7.6.1. Придбати один, або більше акційних товарів від ТМ Berghoff та автоматично потрапити до бази
претендентів на отримання Подарунків №1 та Головного подарунку. Зберегти оригінал чеку за
придбання акційних товарів від ТМ Berghoff.
7.6.2. Протягом Строку проведення Акції, кожен учасник акції може отримати Гарантований
подарунок: шляхом сканування QR коду з POS матеріалів, та переходу до чат боту месенджерів Viber
або Telegram - @Myasomarket_bot
Беручи участь в Акції, Учасник підтверджує те, що він повністю відповідає умовам цих Правил, та повністю
погоджується з цими Правилами і зобов'язується неухильно їх дотримуватись; підтверджує свою однозначну
згоду на використання та обробку наданих персональних даних на період проведення Акції та після її
проведення Замовником/Виконавцем Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не
порушують чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам, які мають відповідні
правовідносини із Замовником/Виконавцем Акції), зокрема на безоплатне використання його імені, прізвища,
по-батькові, фотографій, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч.
право публікації (у т. ч. його імені, прізвища, по-батькові і зображення, що вміщене у фотографії) у ЗМІ, будьяких друкованих, цифрових, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання Подарунку, а
також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень
за територією, часом та способом використання, а також використання його паспортних та інших
ідентифікаційних даних з метою фінансового та податкового обліку, і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Замовником/Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди
також розглядається у розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
7.7. Особу, яку буде викрито в неправомірних шахрайських діях на розсуд Замовника буде визнано
порушником.
7.8. До визначення учасників Акції, які здобувають право на отримання Подарунку Акції допускаються всі
Учасники, що належним чином виконали умови Правил щодо участі в Акції та які не визнані порушниками.
7.9. Визначення учасника Акції, який матиме змогу здобути право на отримання Подарунків №1 та
Головного подарунку відбувається наступним способом
7.9.1. Визначення учасників Акції, які матимуть змогу здобути право на отримання Подарунків №1
та Головного Подарунку, буде здійснено у період з 5 листопада 2021 року до 9 листопада 2021 року
шляхом випадкової вибірки за допомогою сервісу (сайту) www.random.org (розіграшу) серед усіх
Учасників, які виконали всі умови даних Правил, придбали хоча б один акційний товар, відповідно до
п.7.6. Правил. Один учасник, з одним номером телефону може виграти лише ОДИН подарунок.
Розіграш Головного Подарунку та Подарунку №1 проводиться Комісією у складі представників Замовника та
Виконавця 11 листопада 2021 року. Дані Учасників (а саме номер картки програми лояльності «ЇМО») буде
завантажено на незалежний сайт www.random.org у період строком до 3 робочих днів з дати проведення
розіграшу. Учасники Акції, які знаходяться під порядковими номерами №1, №2, №3, №4 та №5, №6, №7, №8,
№9 та №10 в Розіграші Головного подарунку визнаються Переможцями Акції і здобувають право на
отримання Головного подарунку. Учасники Акції, які знаходяться під порядковим номером з №11 до № 30
включно здобувають право на отримання Подарунку №1.
Одночасно з Визначенням Переможця Акції визначають 20 (двадцять) резервних переможців зі списку, що
буде автоматично сформований сервісом www.random.org. Такі резервні переможці у порядку черговості
здобувають право отримати Головний Подарунок у разі неможливості вручення такого Подарунку
відповідному Учаснику, або якщо Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку відмовився від
подарунку, або втратив набуте право з підстав, передбачених цими Правилами.
Остаточні результати визначення Переможця Акції фіксуються Комісією та відображаються у Протоколі, який
складається представниками Замовника та Виконавця. Результати визначення Переможця Акції, зафіксовані
представниками Замовника та Виконавця у Протоколі, є остаточними, з урахуванням особливостей
визначення Резервних Переможців та такими, що не підлягають оскарженню.
7.10. Для отримання Головного Подарунку Переможець зобов’язаний відповісти на телефонний дзвінок
після розіграшу. Буде виконано 3 (три) спроби додзвонитися Переможцю Акції. У випадку якщо Переможець
Акції не відповідає на дзвінок після третьої спроби, право отримати Головний Подарунок отримує наступний
Учасник за списком резервних Переможців Акції, механіка дозвону повторюється поки не буде визначено
остаточного Переможця. У випадку, якщо жоден з Переможців Акції, в тому числі жоден з 20 резервних

переможців, не відповів на дзвінок, проводиться додаткова повторна процедура визначення 20 (двадцяти)
резервних переможців відповідно до п. 7.9 Правил. Замовник та Виконавець акції можуть назначити
додатковий розіграш Головного Подарунку. Механіка визначення резервних переможців та додаткового
розіграшу повторюється поки не буде визначено остаточного Переможця.
7.11. Отримання Подарунків:
7.12. Для отримання Головного подарунку Переможець Акції зобов’язаний:
− протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання від Виконавця повідомлення про виграш, надати
зворотній зв’язок (Виконавець Акції зв’язується з Переможцем за допомогою дзвінка) та підтвердити свою
згоду та можливість отримати Головного Подарунку, а також надіслати Виконавцю в електронному вигляді
свої персональні дані на електронну адресу mhp@lioncom.pro. Персональні дані Переможця включають в
себе: копію паспорта громадянина України (усі сторінки із записами), згоду на участь Переможця в фото- та
відеозйомці та використання даних фото- і відеоматеріалів в пресі, Інтернеті та на телебаченні з
рекламною/маркетинговою метою та інших цілях, за шаблоном, що надається Виконавцем;
під час отримання Головного Подарунку, Переможець зобов’язаний надати оригінали вказаних
документів. Переможець Акції несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації;
прибути до місця вручення Головного Подарунку особисто та у строки погоджені із Виконавцем. Вартість
проїзду до місця вручення Головного Подарунку та у зворотній напрямок, витрати на проживання, харчування,
а також інші витрати компенсуються Замовником/Виконавцем. Замовник/Виконавець обирає спосіб проїзду,
місце проживання та харчування для Переможця Акції.
7.12.1. Для отримання Подарунку №1 Учасник Акції, який здобув право на отримання відповідного
Подарунку зобов’язаний: - протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання від Організатора
повідомлення (смс), надати зворотній зв’язок (Виконавець Акції зв’язується з Переможцем за допомогою
дзвінка) та підтвердити свою згоду та можливість отримати Подарунку №1, через поштове відділення ТОВ
«Нова Пошта» за вибором Учасника та контактні дані отримувача на електронну адресу mhp@lioncom.pro.
7.13. Отримання Головного Подарунку допускається лише особою, яка отримала на нього право згідно з
умовами цих Правил, і виключно в порядку, встановленому цими Правилами. У випадку, якщо Переможець
Акції з яких-небудь причин не може отримати Головний Подарунок особисто, такий Переможець не має права
передати/поступитися своїм правом будь-якій третій особі.
7.14. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених документів є необхідною
умовою отримання Подарунку Акції.
Невиконання будь-яких умов, передбачених цими Правилами, позбавляє права на одержання Подарунку
Акції. При цьому, Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку Акції вважається таким, що
відмовився від отримання відповідного Подарунку та не має права на одержання від Замовника/Виконавця
Акції будь-якої компенсації.
7.15. Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку Акції втрачає набуте ним право на
отримання Подарунку без будь-яких компенсацій, в тому числі грошової, у наступних випадках, не залежно
від того, у який час стали відомими вказані обставини:
7.15.1. Учасник Акції відмовляється надавати необхідні дані та інформацію, вказані у цих Правилах,
або надав некоректні/фальсифіковані персональні дані;
7.15.2. Якщо Учасника Акції визнано порушником до моменту вручення йому Подарунку;
7.15.3. Якщо Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунку у встановлений даними
Правилами період не надасть підтвердження можливості отримання належного йому Подарунку, з
незалежних від Замовника/Виконавця причин та у випадку, якщо Учасник Акції, який здобув право на
отримання Подарунку після закінчення терміну, протягом якого він повинен надати зворотній зв’язок,
не надає такий зворотній зв’язок, Учасник Акції втрачає право на отримання Подарунку, та наступним
Учасником Акції, який здобув право на отримання Подарунку, визнається наступний Учасник, з
резервних переможців зі списку, що був автоматично сформований сервісом www.random.org:
7.16. У випадку, якщо Учасник Акції, який здобув право на отримання Подарунків, за певними причинами
незалежними від Замовника/Виконавця, не має можливості одержати Подарунки, або відмовляється від
Подарунків, він не має права на одержання будь-якої компенсації.
7.17. Виконавець/Замовник Акції мають право вимагати від Учасників надання оригіналів чеків за покупку
акційного товару ТМ Berghoff, який зазначений у п.7.1.4, зі знижкою до отримання Учасниками Подарунків.

8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Грошовий еквівалент Подарунків Акції не видається. Подарунки обміну та поверненню не підлягають.
8.2. Відповідальність Замовника/Виконавця перед Учасниками обмежується вартістю Подарунків, що
отримав Учасник, який висуває претензії.
8.3. Всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються дотримуватися і виконувати їх.
8.4. Всі результати Акції та/або рішення Замовника є остаточними і оскарженню не підлягають та
поширюються на всіх Учасників та Переможців.
8.5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань,
неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається спільно представниками Замовника та
Виконавця Акції та оскарженню не підлягає.

8.6. Замовник/Виконавець не несе відповідальності щодо використання Подарунків, що зазначені в цих
Правилах, після їх одержання Переможцями Акції.
8.7. Замовник/Виконавець не несе відповідальності за роботу і будь-які помилки операторів телефонного,
поштового зв’язку та кур'єрських служб, пошти, внаслідок яких поштові відправлення не надійшли, надійшли
із запізненням, їх було загублено чи пошкоджено; за настання обставин непереборної сили, форс-мажорних
обставин.
8.8. Замовник Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі
змінювати Період проведення Акції, умови та строки отримання Подарунків та перелік, характеристики
Подарунків. Зображення Подарунків в рекламних матеріалах може відрізнятися від зображення реальних
Подарунків.
8.9. У випадку виникнення ситуації, яка заважає проведенню розіграшів, Замовник приймає остаточне
рішення про припинення або зміну дати проведення розіграшів Подарунків та Головного Подарунку.

Додаток 1. Список брендованих магазинів «М’ясомаркет», в яких проводиться Акція.
Код ЦБ

Місто ТТ

Адреса ТТ

ЦБ20039537

Львів

Львівська область Львів вул. Володимира Великого 89/91

ЦБ20046142

Львів

Львівська область Львів вул. Манастирського 3 А

ЦБ20048008

Львів

Львівська область Львів вул. Петлюри 7

ЦБ10239113

Херсон

Херсонська область Херсон пр-т. Святих Кирила та Мефодія 15

ЦБ20035841

Вінниця

Вінницька область Вінниця пр-т. Коцюбинского 35

ЦБ20023143

Ізмаїл

Одеська область Ізмаїл пр-т. Суворова 54

ЦБ10228420

Ізмаїл

Одеська область Ізмаїл вул. Пушкіна 47Б/16

ЦБ20025995

Ізмаїл

Одеська область Ізмаїл вул. Пушкіна 41

ЦБ20040024

Івано-Франківськ

Івано-Франківська область Івано-Франківськ вул. Євгена Коновальця 100

ЦБ10196093

Херсон

Херсонська область Херсон вул. 200-річчя Херсона 2 А

ЦБ10232464

Херсон

Херсонська область Херсон вул. Людвіка Заменгофа 1

ЦБ20026959

Миколаїв

Миколаївська область Миколаїв пр-т. Миру 56 Б

ЦБ10145075

Херсон

Херсонська Херсон вул. Некрасова 28 А

ЦБ20042121

Миколаїв

Миколаївська область Миколаїв Одеське шосе 88

ЦБ10205080

Херсон

Херсонська область Херсон вул. Патона 8

ЦБ10228343

Херсон

Херсонська область Херсон вул. 200-річчя Херсона 32 А

ЦБ10145076

Херсон

Херсонська область Херсон вул. 49-ї Гвардійської дивізії 22 А

ЦБ20045007

Херсон

Херсонська область Херсон пр-т. Текстильників 10 а

ЦБ20045006

Херсон

Херсонська область Херсон вул. Тираспольська 1

ЦБ10128892

П'ятихатки

Дніпропетровська область П'ятихатки вул. Козацька 38/41

ЦБ10100180

Градизьк

Полтавська область Градизьк вул. Київська 43/54

ЦБ10175259

Олександрія

Кіровоградська область Олександрія вул. Братська 30

ЦБ20040079

Вишгород

Київська область Вишгород вул. Симоненка 4 В

ЦБ20043010

Гайсин

Вінницька область Гайсин вул. 1 Травня 46

ЦБ10139165

Іллінці

Вінницька область Іллінці вул. Європейська 27

ЦБ20047357

Кривий Ріг

Дніпропетровська область Кривий Ріг вул. Алмазна 21 Б

ЦБ20039126

Кривий Ріг

Дніпропетровська область Кривий Ріг вул. Купріна 127

ЦБ20039126

Кривий Ріг

Дніпропетровська область Кривий Ріг вул. Купріна 127

ЦБ10097924

Нерубайське

Одеська область Нерубайське вул. Зелена 1 А

ЦБ20036845

Запоріжжя

Запорізька область Запоріжжя пр-т. Соборний 150

ЦБ20038507

Запоріжжя

Запорізька область Запоріжжя вул. Шкільна 30

ЦБ20039737

Великий Дальник

Одесская область Великий Дальник 3-й Маяцький провулок 2а біля АТБ

ЦБ20037921

Кодима

Одеська область Кодима вул. Соборна 105

ЦБ20046304

Київ

Київська область Київ вул. Каховська 62 А

ЦБ20041983

Харків

Харківська область Харків пр-т Людвига Свободи 37Ж Ж

ЦБ20047522

Київ

Київська область Київ вул. Єлизавети Чавдар 13

ЦБ20047523

Київ

Київська область Київ просп. Глушкова 9 В

ЦБ20047524

Святопетрівське

Київська обл. Святопетрівське бул. Українки Лесі 10

ЦБ20044959

Київ

Київська область Київ вул. Миколайчука Івана 4

ЦБ20039304

Маріуполь

Донецька область Маріуполь вул. Кронштадтська 4

ЦБ20039305

Маріуполь

Донецька область Маріуполь пр-т. Перемоги 47

ЦБ20050922

Покровськ

Донецька область Покровськ вул. Лихачова 13

ЦБ10108881

Мирноград

Донецька область Мирноград вул. Соборна 24 А

ЦБ10004011

Покровськ

Донецька область Покровськ Центральна 137А А

ЦБ20034139

Лиманка

Одеська область Лиманка Райдужний масив 19/4

ЦБ20039558

Великий Бичків

Закарпатська область Великий Бичків вул. Борканюка 2

ЦБ20051218

Виноградів

Закарпатська область Виноградів вул. Корятовича

ЦБ10128520

Ільниця

Закарпатська область Ільниця вул. Першотравнева 1 А

ЦБ20051215

Мукачево

Закарпатська область Мукачево вул. Духновича Олександра 3

ЦБ10126187

Ужгород

Закарпатська область Ужгород пр-т. Свободи 52

ЦБ20039556

Ужгород

Закарпатська область Ужгород вул. Капушанська 47

ЦБ20047312

Ужгород

Закарпатська область Ужгород вул. Швабська 49

ЦБ10134200

Нересниця

Закарпатська область Нересниця вул. Грушевського 11 А

ЦБ20026634

Свалява

Закарпатська область Свалява вул. Духновича 5

ЦБ20036879

Старокостянтинів

Хмельницька область Старокостянтинів вул. Грушевського 16/4

ЦБ20038931

Софіївська Борщагівка

Київська область Софіївська Борщагівка вул. Академіка Шалімова 61

ЦБ20038930

Київ

Київська область Київ вул. Сікорського 1

ЦБ20051044

Білгород-Дністровський

Одеська область Білгород-Дністровський вул. Перемоги 3

ЦБ20030463

Суми

Сумська область Суми вул. Петропавлівська 76

ЦБ10097567

Суми

Сумська область Суми вул. Ковпака 59/4

ЦБ10104004

Кролевець

Сумська область Кролевець вул. Лесі Українки 7

ЦБ10110682

Глухів

Сумська область Глухів вул. Київо-Московська 41

ЦБ20021641

Конотоп

Сумська область Конотоп вул. Євгена Коновальца 1

ЦБ10141741

Суми

Сумська область Суми вул. Троїцька 29

ЦБ20019170

Суми

Сумська область Суми вул. Супруна 3 А

ЦБ20034357

Суми

Сумська область Суми пр-т. Михайла Лушпи 39 А

ЦБ20036769

Суми

Сумська область Суми вул. Героїв Крут 60/4

ЦБ10012691

Охтирка

Сумська область Охтирка вул. Батюка 32

ЦБ20049944

Тростянець

Сумська область Тростянець вул. Благовіщенська 8

ЦБ10039528

Білопілля

Сумська облсть Білопілля вул. Макаренка 1/1

ЦБ20048966

Харків

Харківська область Харків вул. Астрономічна 35 Л

ЦБ20039817

Рубіжне

Луганська область Рубіжне вул. 30 років Перевоги 6

ЦБ20026785

Слов'янськ

Донецька область Слов'янськ вул. Короленка 9

ЦБ10013781

Кропивницький

Кіровоградська область Кропивницький вул. Полтавська 81

ЦБ10039018

Новомиргород

Кіровоградська область Новомиргород вул. Андрія Гурічева 52

ЦБ10013081

Кропивницький

Кіровоградська область Кропивницький вул. Добровольського 20 А

ЦБ10029048

Компаніївка

Кіровоградська область Компаніївка вул. Шевченка 75

ЦБ10031467

Кропивницький

Кіровоградська область Кропивницький Євгена Тельнова 1а

ЦБ10104961

Кропивницький

Кіровоградська область Кропивницький вул. Ярослава Мудрого 136

ЦБ10165230

Кропивницький

Кіровоградська область Кропивницький вул. Велика Пермська 44

ЦБ20051007

Кропивницький

Кіровоградська область Кропивницький вул. Бєляєва 25/1

ЦБ10217350

Кропивницький

Кіровоградська область Кропивницький вул. Генерала Родимцева 1

ЦБ10111338

Ковель

Волинська область Ковель вул. Лесі Українки 30

ЦБ10111331

Ковель

Волинська область Ковель вул. Відродження 4

ЦБ10190775

Нововолинськ

Волинська область Нововолинськ вул. Шахтарська 1

ЦБ10225777

Ковель

Волинська область Ковель вул. Незалежності 57

ЦБ10228850

Стара Вижівка

Волинська область Стара Вижівка вул. Незалежності 48

ЦБ20031305

Дубно

Рівненська область Дубно вул. Сурмичі 101

ЦБ10120754

Володимир-Волинський

Волинська область Володимир-Волинський вул. Князя Василька 1

ЦБ20039559

Луцьк

Волинська область Луцьк вул. Грушевського 3

ЦБ20039560

Камінь-Каширський

м. Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 90

ЦБ20050349

Нововолинськ

Волинська область Нововолинськ 15-й мікрорайон 17

ЦБ20050955

Червоноград

Львівська область Червоноград вул. Сокальська 8/21

ЦБ20050953

Володимир-Волинський

Волинська область Володимир-Волинський вул. Ковельська 113

ЦБ20045799

Чернігів

Чернігівська область Чернігів пр-т. Перемоги 104

ЦБ20031402

Черкаси

Черкаська область Черкаси вул. Благовісна 269/16

ЦБ20031398

Черкаси

Черкаська область Черкаси вул. Добровольського 5/1

ЦБ20031400

Черкаси

Черкаська область Черкаси бул. Шевченка 398

ЦБ20044490

Чернігів

Чернігівська область Чернігів вул. Льотна 4

ЦБ20039155

Чернігів

Чернігівська область Чернігів вул. Всіхсвятська 3

ЦБ20048350

Чернігів

Чернігвська область Чернігів вул. Текстильників 16

ЦБ20033415

Софіївська Борщагівка

Київська область Софіївська Борщагівка вул. Миру 36

ЦБ20052082

Новоград-Волынский

Житомирська область Новоград-Волинський вул.Соборности, 14

ЦБ10212247

Конотоп

Сумська область Конотоп вул. Миру, 83

ЦБ20046346

Миколаїв

Миколаївська область Миколаїв, пр.Центральний, 92

ЦБ20051975

Бердянск

Донецька область Бердянськ вул. Морська, 17

Геническ

Херсонська область Генічеськ пр.Миру, 59

ЦБ10026041

Новоукраинка (Центр)

Кіровоградська область Новоукраїнка (Центр) Гагаріна, 25

ЦБ10019470

Кропивницкий

Кировоградска область Кропивниць Василя Нікітіна, 26

ЦБ10145074

Херсон

Херсонська область Херсон Жилпоселок Стритенська

ЦБ20046347

Николаев

Миколаївська область Миколаїв пр. Центральний, 26

ЦБ20048880

Київ

Київська область Київ вул. Тираспільська, 54

