
 

                                         
 
 
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ «КУПИ КВАРТИРУ - ВИГРАЙ ДИВАН» 
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
1.1. Рекламна акція – «Купи квартиру – виграй диван» (далі – «Рекламна Акція»/«Акція»), яка 
проводиться з метою рекламування товарів, робіт і послуг Замовника Акції та реалізації 
Об’єктів інвестування Замовником Акції. Акція спрямована на популяризацію, залучення уваги 
та  стимулювання споживчого попиту на житлові квартири під товарним знаком «Perfect 
Group».  
 
1.2. Замовником та Виконавцем Акції (далі – Замовник), є Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Бориспільміськбуд» ідентифікаційний код юридичної особи: 34536374. 

Місцезнаходження: 08130, Київська область, Києво - Святошинський район, с. Чайки, вул. 

Валентини Чайки, буд.16.,  Замовник Рекламної Акції є відповідальним за організацію 

проведення Акції, визначення Переможця Акції, а також вручення Сертифіката. 

 
 
1.3. Учасником Акції (далі – Учасник або Учасники) може бути фізична особа (фізичні особи), 
який згоден (згодні) з умовами Правил та: 
1.3.1. На момент початку проведення Акції виповнилося 18 років. 
1.3.2. Який (які) під час проведення Акції здійснив (здійснили) інвестування в Об’єкт. Факт 
укладення Договору про участь у фонді фінансування будівництва (можна перефразувати на 
«відповідний договір») в період з«23» липня 2018 р. по «31» серпня 2018 року (включно) та 
здійснення інвестування Об’єкта у сумі, що становить не менше 20 % від вартості Об’єкта 
(квартири) у ЖК «ВУДСТОРІЯ», який знаходиться за будівельною (проектною адресою): вулиця 

М.Хвильового ( колишня Поліська), Дарницький район міста  Києва є беззаперечною згодою 
Учасника на участь в Акції на умовах визначених Правилами. 
1.3.3. Який (які) не мають обмежень, визначених  п. 1.4. Правил. Замовник Акції не 
зобов’язаний перевіряти дієздатність Учасників Акції. 
 
1.4. Учасниками не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 
1.4.1. Працівники та уповноважені представники Замовника Акції і будь-яких інших компаній, 
партнерів, що беруть участь у підготовці, організації та/або проведенні Акції. 
1.4.2. Чоловік або дружина осіб, перелічених в підпункті 1.4.1. пункту 1.4 цих Правил, а також 
найближчі родичі (дитина, брат, сестра, батько, мати, дід, бабуся і т.д.). 
1.4.3. Особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років. 
1.5. Замовник Рекламної Акції є відповідальним за проведення Акції та одночасно: 
1.5.1. Визначає Переможця Акції. 
1.6. Період проведення Акції – з «23» липня 2018 р. по «31» серпня 2018  року (включно). 
1.7. Рекламна акція проводиться по всій Україні. 
1.8. Інформація щодо проведення та офіційні правила Акції розміщені на Інтернет-сайті: 
https://woodstoria.com.ua/ в розділі «Акції» (надалі – Правила). 
 

1.9. Призовий фонд Акції складається з таких призів:  
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1.9.1.  3 (три) Сертифіката номіналом 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень 00 копійок) на 
придбання Дивану ТМ «ПУФФЕТТО»  за ціною 1 гривня (за 1 шт.) (далі - Сертифікат). 
1.10. Переможцями Акції є 3 (три) чол. пропорційно кількості Сертифікатів  (або більше в 
залежності від кількості Сторін у Договорі). 
1.11. Комісія з визначення Переможців Акції – складається з 3 (трьох) представників 
Замовника, які, за допомогою лототрону, здійснюють визначення Переможця Акції, який має 
можливість отримати Сертифікат відповідно до умов цих Правил. 
 
2. УМОВИ УЧАСТІ В РЕКЛАМНІЙ АКЦІЇ 
 
2.1. Порядок участі в Акції 
2.1.1. Для того щоб взяти участь в Акції, Учаснику необхідно у період проведення Акції 
здійснити інвестування Об’єкта у сумі, що становить не менше 20 % від вартості Об’єкта 
(квартири) у ЖК «ВУДСТОРІЯ», який знаходиться за будівельною (проектною адресою): вулиця 

М.Хвильового ( колишня Поліська), Дарницький район міста  Києва.  
2.1.2. У випадку, якщо Учасник Акції відмовився від Об’єкту після його інвестування, чи втратив 
право на Об’єкт у зв’язку з підписанням угоди про відступлення прав на Об’єкт, такий Учасник 
Акції позбавляється прав на отримання Сертифікату.   
2.1.3. Учасник Акції має право проінвестувати кілька Об’єктів, в такому випадку персональні 
дані Учасника Акції будуть вказані під час визначення Переможця Акції в кількості про 
інвестованих ним Об’єктів.   
      
2.2.Порядок визначення  Переможця Акції: 
2.2.1. Визначення Переможця Акції здійснюється серед всіх Учасників Акції, які у період 
проведення Акції здійснили інвестування Об’єкту (квартири) у ЖК «ВУДСТОРІЯ», який 
знаходиться: М.Хвильового ( колишня Поліська), Дарницький район міста  Києва. 
2.2.2. Дата, час та місце визначення Головного Переможця Акції буде повідомлене Замовником 
Акції додатково, шляхом розміщення інформації на сайті: https://woodstoria.com.ua/, та у 
відділах продажу. 
2.2.3. Визначення Переможця Акції, здійснюється членами Комісії з визначення Переможця 
Акції за допомогою лототрону у присутності Учасників Акції. 
2.2.4. Визначення резервного Переможця Акції, здійснюється членами Комісії з визначення  

Переможця Акції за допомогою лототрону у присутності Учасників Акції, на той випадок, якщо 

Переможець не зможе (втратить право на отримання Сертифіката) отримати Сертифікат 

відповідно до умов цих Правил або в разі відсутності Учасника Акції або його представника під 

час визначення  Переможця Акції. У разі відсутності резервного Переможця Акції, визначення 

резервного Переможця Акції продовжується. 

2.2.5. Кожного Переможця  Акції буде оповіщено про отримання  Сертифіката, членами Комісії 

з визначення Переможців Акції у місці визначення  Переможців Акції. 

Об'єктивність проведення визначення  кожного Переможця Акції гарантується. 
 
2.3. Порядок вручення Сертифікатів: 
2.3.1. Сертифікати будуть вручені Переможцям Акції під час офіційного проведення розіграшу, 
місце та точний час будуть повідомленні додатково за допомогою телефонного або 
електронного зв’язку та шляхом розміщення інформації на сайті: https://woodstoria.com.ua/.  
2.3.2. Замовник Акції не несе відповідальності за подальше використання Сертифікатів 
(збереження, експлуатацію тощо), зокрема за неможливість скористатися ними після їх 
передачі Переможцям Акції. 
2.3.3. Замовник має повне право відмовити в наданні Сетрифікату в разі:  
 – Неподання Учасниками Акції повної інформації, передбаченої цими Правилами, або 
здійснення Учасниками будь-яких маніпуляцій під час участі в Акції. 
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– Неподання або несвоєчасне надання Учасниками Рекламної Акції Замовнику або 
представнику Замовника необхідних документів (або їх копій), які передбачені цими Правилами 
та/або чинним законодавством України. 
 – У разі, якщо у Замовника виникнуть сумніви в сумлінності участі в акції. 
– У разі недотримання Учасником інших положень та умов цих Правил та чинного 
законодавства України. Таке рішення Замовника є остаточним і оскарженню не підлягає. 
2.3.4. У разі відмови від Сертифікату з боку Переможця Акції, який отримав право на 
Сертифікат, Замовник Акції передає право на отримання Сертифікату Резервному Переможцю 
Акції у порядку та відповідно до умов цих Правил.   
2.3.5. Пред’явлення Сертифікатів, Переможцями Акції для погашення здійснюється до 22 
вересня 2019 року включно. 
 
3. ПОРЯДОК ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ ПРО УМОВИ АКЦІЇ 
3.1. Інформування щодо правил та умов Акції, а також про порядок отримання призу 
здійснюється Виконавцем Акції, шляхом розміщення Правил Акції в глобальній мережі Інтернет 
на сайті https://woodstoria.com.ua/. 
3.2. У разі виникнення додаткових умов проведення Рекламної Акції, або збільшення призового 
фонду і змін, Замовник публікує додаткові зміни та нові умови проведення Акції на Інтернет 
сайті https://woodstoria.com.ua/.  Більш пізня редакція цих Правил буде мати пріоритетну силу.                                                    
3.3. У разі припинення дії Рекламної Акції, Замовник опубліковує відповідне повідомлення на 
Інтернет сайті https://woodstoria.com.ua/. 
 
4. ІНШІ УМОВИ АКЦІЇ 
4.1. Виплата грошового еквіваленту вартості Призів Акції або його заміна іншим благом, 
заохоченням, тощо не допускається. 
4.2. Учасник, який бере участь в рекламній акції, своєю участю підтверджує свою згоду з 
Правилами Акції,а також, що йому виповнилося 18 років, і він ніяк не обмежений для того, щоб 
взяти участь в даній Рекламної Акції. 
4.3. Якщо при отриманні Сертифіката буде встановлено, що особа, яка брала участь у 
Рекламній Акції, не може бути Учасником (пункт 1.4. Правил), такий Учасник Акції втрачає 
право на отримання Сертифіката за умовами цієї Рекламної Акції. 
4.4. Відповідальність Замовника Рекламної Акції не виходить за межі вартості Сертифіката, 
зазначеної в даних Правилах. 
4.5. Замовник не несе відповідальність стосовно подальшого використання Сертифіката.  
4.6. Замовник не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як: 
стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 
законодавстві, що діють на території проведення Рекламної Акції, інші непідвладні контролю з 
боку Замовника обставини. 
4.7. Учасники Рекламної Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої 
ними інформації (в т.ч. інформації щодо контактів з ними, поштових адрес тощо). 
4.8. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-
яких спірних питань та/або питань, не врегульованих даними Правилами, остаточне рішення 
приймається Замовником Рекламної Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Рішення Замовника є остаточним і оскарженню не підлягає. 
4.9. У разі, якщо Учасник Рекламної Акції з будь-яких причин не може отримати Сертифікат 
особисто, такий Учасник Рекламної Акції не має права передати/поступитися своїм правом 
третій особі, якщо інше не буде передбачено цими Правилами. 
4.10. Беручи участь у Рекламній Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою добровільну 
згоду на використання наданої інформації Замовником з маркетинговою та/або будь-якою 
іншою метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом 
передачі третім особам) , зокрема на безкоштовне використання його імені (псевдоніму), 
прізвища, фотографії, інтерв'ю, надісланих Учасником матеріалів або інших 
матеріалів/інформації про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в 
т.ч. його імені, фотографії) в засобах масової інформації (ЗМІ), будь-яких друкованих, аудіо та 
відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, у випадку отримання Сертифіката, а також для надсилання 

https://woodstoria.com.ua/
https://woodstoria.com.ua/
https://woodstoria.com.ua/


 

інформації,  повідомлень, коментарів (в т.ч. рекламного характеру) тощо , без будь-яких 
обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином 
не відшкодовуватиметься Замовником/Виконавцем та/або будь-якою третьою особою. Надання 
такої згоди також розглядається у розумінні ст.296, 307, 308 Цивільного кодексу України та 
Закону України «Про захист персональних даних» (із змінами та доповненнями) (а також згоду 
включення його номера телефону до системи розсилки інформації про нові рекламні акції 
Замовника Рекламної Акції, які будуть проводитися в майбутньому) і Учасники, як суб'єкти 
персональних даних, надають свою добровільну згоду Замовнику і дозвіл на вчинення всіх дій, 
які, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», є обробкою їх 
персональних даних і підтверджують, що одночасно з їх реєстрацією як Учасників Рекламної 
Акції за цими Правилами, останні письмово повідомлені про їхні права визначені Законом 
України «Про захист персональних даних», мету збору персональних даних та особи, яким 
передаються такі персональні дані Учасників. Учасник може відкликати свою згоду на 
використання персональних даних виключно письмовим зверненням на адресу Замовника. У 
разі відкликання згоди на використання персональних даних Учасник не допускається до 
подальшої участі в Акції. 
4.11. Факт участі в цій Рекламній Акції означає ознайомлення та повну згоду всіх Учасників з 
цими Правилами та зобов'язання таких Учасників їх виконувати. 
4.12. Замовник залишає за собою право не вступати в листування та інші контакти з 
Учасниками Рекламної Акції, за винятком випадків, зазначених у цих Правилах. 
4.13. Дана Рекламна Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу та не є 
азартною грою. 
4.14. Дана Рекламна Акція жодним чином не спонсорована соціальними мережами. Соціальні 
мережі не несуть відповідальності перед відвідувачами та Учасниками рекламної Акції. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


