
Офіційні правила 

проведення Акції торговельного маркетингу в магазинах «Döner Маркет», «М’ясомаркет»  

за умовною назвою «Обміняй чек на картоплю фрі середню» 
 

1. Замовник / Виконавець Акції, територія та строки проведення Акції торговельного 

маркетингу  

1.1. Замовником Акції торговельного маркетингу (надалі — «Акція») є Приватне акціонерне 

товариство «МХП» (код ЄДРПОУ 25412361, місцезнаходження: 03143, м. Київ, вулиця Академіка 

Заболотного, 158) (надалі — «Організатор»).  

1.2. Перелік виконавців акції дивіться у Додатку №1 «Виконавці Акції» до цих Правил, що є 

невід’ємною їх частиною (надалі — «Виконавець»).  

1.3. Строки проведення Акції дивіться у Додатку №1 «Період проведення Акції» до цих Правил, що 

є невід’ємною їх частиною. 

1.4. Територія проведення Акції (Адресна Програма). 

Акція проводиться на території України (за винятком тимчасово окупованих територій України, на якій 

органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження (частини Донецької та 

Луганської областей), АР Крим) в магазинах ТМ «М’ясомаркет», «Döner Маркет» (далі — «Місце 

проведення Акції»), перелік яких вказаний в Додатку №1 «Адресна програма» до цих Правил, що є 

невід’ємною їх частиною.  

1.5 Організатор залишає за собою право в односторонньому порядку змінювати умови Акції. Зміни 

набувають чинності з моменту їх опублікування на сайті www.myasomarket.com.ua. 
1.6. Увага! Ця Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи конкурсом, 

а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди, чи умовами конкурсу. 

 

2. Участь в Акції 

2.1.Учасником Акції можуть бути будь-які громадяни України, які проживають на території України 

та досягли повноліття (18 років), та які ретельно виконали всі дії, необхідні для участі в Акції, зазначені 

в цих Правилах (надалі — «Учасник» або «Учасники»). Фактом участі в Акції кожен Учасник 

підтверджує свою повну згоду з усіма умовами даних Офіційних Правил. 

 

3. Умови участі в Акції 

3.1. Учасником Акції є особа, яка відповідає вимогам, що зазначені в п. 2. цих Правил, та належним 

чином виконала усі умови цих Правил. 

3.2. Для участі в Акції Учаснику необхідно протягом строку проведення Акції: придбати в Місці 

проведення Акції, в Період проведення Акції, продукцію магазину, який вказаний в Додатку №2 до цих 

Правил (Виконавець Акції), у вигляді порції шаурми з асортименту (надалі - “Акційна продукція”)  

3.3. Учасник може обміняти чек, що засвідчує покупку акційної продукції раніше, на 1 порцію 

«Картопля фрі середня» за ціною 0,1 грн (10 коп.) з ПДВ при покупці акційної продукції. 

3.4. Кожен Учасник Акції може брати участь в Акції необмежену кількість разів, при умові виконання 

всіх умов участі у Акції та наявності Акційної продукції в магазині. 

 

4. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

4.1. Інформування щодо Правил та умов Акції, а також про порядок отримання заохочення 

здійснюється на сайті www.myasomarket.com.ua  

4.2. Правила та умови можуть бути змінено та/або доповнено Організатором/Виконавцем Акції 

протягом усього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення Правил та умов Акції можливі у 

випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем Акції та оприлюднені на веб-сайті 

www.myasomarket.com.ua. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування на 

веб-сайті www.myasomarket.com.ua, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо 

змінами/доповненнями до Правил. 

 

5. Акційна пропозиція (надалі — «Заохочення»): 

5.1. Заохоченням Акції є можливість отримати 1 порцію «Картоплі фрі середньої» за ціною 0,1 грн 

(10 коп.) з ПДВ при покупці акційної продукції в обмін на чек, що підтверджує здійснення раніше 

покупки порції акційної продукції. 
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5.2. У випадку, якщо Учасник Акції з певних причин, не залежних від Організатора Акції, не має 

можливості одержати Заохочення по Акції, такий Учасник Акції не має права на одержання будь-якої 

іншої (в тому числі грошової) компенсації. 

5.3. Заохочення може бути отримане Учасниками Акції тільки за умови виконання всіх вимог цих 

Правил. 

 

6. Акційна пропозиція дійсна: 

6.1. Акційна пропозиція діє тільки при умові наявності Акційної продукції в магазині з переліку, 

вказаного в Додатку №1 до цих Правил.  

 

7. Обмеження 

7.1. Відповідальність за якість Акційної продукції, що реалізується в Період проведення Акції, несе 

її виробник. 

 

8. Інші умови 

8.1. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно. Учасник Акції бере на себе 

всі ризики відповідальності і наслідків, пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням 

Заохочення. 

8.2. Беручи участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними 

Правилами Акції і дає свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил 

або відмова Учасника Акції від належного виконання цих Правил (в т. ч. від дотримання порядку та 

терміну проведення Акції торгівельного маркетингу та/або отриманням Заохочення та ін.) вважається 

відмовою Учасника від участі в Акції та отримання Заохочення. При цьому така особа не має права на 

одержання від Організатора/Виконавця Акції будь-якої компенсації. 

8.3. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення Правил, і/або питань, 

не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до 

вимог чинного законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і 

оскарженню не підлягає. 

8.4. Беручи участь в Акції, Учасник 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, будь-

яких друкованих, цифрових, аудіо - та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання 

інформації, повідомлень (у т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, 

часом та способом використання. 

  



Додаток №1   

до офіційних правил акції  «Обміняй чек на картоплю фрі середню» 

Адресна програма магазинів, які приймають участь в акції: 

№ 

п\п 
ТТ Контрагент Період дії акції 

1 м. Старокостянтинів, вул. Грушевського 16/4 Тарасюк Р.Г., ФОП 14.09.21-04.10.21 

2 
м. Володимир-Волинський ,вул.Князя 

Василька, 1 
ФЛОРЕНТЕС, ПП 14.09.21-04.10.21 

3 
м. Ковель, вул. Незалежності 57 

(М'ясомаркет) 
ФЛОРЕНТЕС, ПП 14.09.21-04.10.21 

4 м. Свалява, Духновича, 5 (М'ясомаркет) ПМК-10, ТОВ 14.09.21-04.10.21 

5 м.Кривий Ріг, вул.Купріна, 127-А 
Закасовський А.А., 

ФОП 
14.09.21-04.10.21 

6 м. Камінь-Каширский, вул. Т. Шевченка, 9 ФЛОРЕНТЕС, ПП 14.09.21-04.10.21 

7 м. Харків, пр-т Л. Свободи, 37Ж 
МИТ ГРУПП 

Украина, ТОВ 
14.09.21-04.10.21 

8 
м.Нововолинськ, вул.Шахтарська ,1 

(М'ясомаркет) 
ФЛОРЕНТЕС, ПП 14.09.21-04.10.21 

9 м. Львів, Виговського, 53/69 (Донермаркет) Гузар Д.С.,ФОП 14.09.21-04.10.21 

10 м. Вінниця, вул. Г. Успенського, 3 
Загороднюк П.Ф., 

ФОП 
14.09.21-04.10.21 

11 
м. Івано-Франківськ, Коновальця, 13 

(М'ясомаркет) 
Гудзак Н.Д., ФОП 14.09.21-04.10.21 

12 м. Одеса, пр-т ак.Глушко, 11г Опашко С.Ю. ФОП 14.09.21-04.10.21 

13 м. Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21б 
Закасовський А.А., 

ФОП 
14.09.21-04.10.21 

14 м. Іршава, пл. Народна, 7 (Амбар) ПМК-10, ТОВ 14.09.21-04.10.21 

15 м. Львів, вул. С. Петлюри, 2 (Донермаркет) Гузар Д.Д.,ФОП 14.09.21-04.10.21 

 

 

 

 

 



Додаток №2   

до офіційних правил акції  до офіційних правил акції  «Обміняй чек на картоплю фрі 

середню» 

 

В акції приймає участь продукція наявна в магазині зі списку: 

 

№ 

п/п Назва товару Артикул 

№ 

п/п Назва товару Артикул 

1 Шаурма L 630 11245 17 Шаурма Традиційна M 11959 

2 Шаурма вегетаріанська 6621 18 Шаурма XL 631 11248 

3 Шаурма з індичкою L 5068 19 Шаурма з індичкою XL 5094 

4 Шаурма з креветками L 5070 20 Шаурма з куркою XL 5064 

5 Шаурма з куркою L 5063 21 Шаурма з куркою XL г/п порц. 5088 

6 Шаурма з куркою L г/п порц. 5087 22 Шаурма з куркою г/п порц. 4984 

7 

Шаурма з куркою та картоплею 

фрі L 6618 23 Шаурма з яловичиною XL 5096 

8 Шаурма з яловичиною L 5066 24 Шаурма курка-яловичина XL 5095 

9 

Шаурма з ялочивиною та 

картоплею фрі L 6619 25 Шаурма Сезонна XL 11964 

10 Шаурма курка-яловичина L 5071 26 Шаурма Традиційна XL 11963 

11 

Шаурма курка-яловичина з 

картоплею фрі L 6620 27 Шаурма XXL 632 11957 

12 Шаурма Сезонна L 11962 28 Шаурма з індичкою XXL 5069 

13 Шаурма Традиційна L 11961 29 Шаурма з куркою XXL 5065 

14 Шаурма M 577 4796 30 Шаурма з яловичиною XXL 5067 

15 Шаурма з куркою KIDs 5100 31 Шаурма курка-яловичина XXL 5072 

16 Шаурма Сезонна M 11960       

 

 


