
                ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА УЧАСТІ 

В РЕКЛАМНО-МАРКЕТИНГОВІЙ АКЦІЇ 

«Розіграші в соціальних мережах» 

(далі – «Офіційні умови» або «Правила») 

 

Акція проводиться у відповідності з умовами даних Правил (Офіційних умов). 

Організатор/Виконавець  не несуть відповідальності за не ознайомлення Учасника з даними 

Правилами. 

1. Замовник Акції 

1.1. Організатором рекламно-маркетингової Акції «Розіграші в соціальних мережах» (надалі 

– «Акція») виступає ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «КЛИМЧУК І КОМПАНІЯ «ЛОМБАРД 

КАПИТАЛ», що знаходиться за адресою: 69035, м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, буд. 1. 

1.2. Для проведення Акції Організатор має право залучати третіх осіб. 

1.3. Дана Акція не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. 

 

2. Період та територія проведення Акції 

2.1. Період проведення Акції: з 01.12.2021 року до 14.12.2021 року (включно) 

 (далі – Строк проведення Акції, Період Акції або Тривалість Акції). 

  

2.2 Акція проводиться на території України (за винятком території Автономної Республіки 

Крим та м. Севастополь у зв'язку з прийняттям Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207-VII, а 

також ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (на підставі 

Указу Президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони 

"Про невідкладні заходи щодо подолання терористичної загрози і збереження територіальної 

цілісності України" від 14 квітня 2014 року №405/2014) на Офіційних сторінках «Ломбард 

Капитал» соціальній мережі 

в   Facebook  https://www.facebook.com/lombard.capital 

 

3. Учасники Акції 

3.1. Учасниками Акції  (далі  – Учасники Акції) є: 

 

 

3.1.1 Підписники офіційної сторінки Організатора в соціальній мереж Facebook за адресою 

https://www.facebook.com/lombard.capital,  які повністю погоджуються з Правилами та які в 

період проведення Акції виконали наступні умови: 

 є підписником сторінки Організатора в соціальній мережі Facebook 

https://www.facebook.com/lombard.capital ; 

 вподобали Публікацію Розіграшу в соціальній мережі Facebook за адресою 

https://www.facebook.com/lombard.capital; 

 вказали через @ двох друзів в коментарях 

 

3.2 Приймаючи участь в Акції, учасник підтверджує, що сторінка в соціальних мережах “Facebook”, 

через яку цей учасник приймає участь в Акції, є його особистою сторінкою в даній соціальній 

мережі." 

 

3.2. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати в ній участь:  

3.2.1. Особи, які не відповідають вимогам п. 3.1. цих Правил;  

3.2.2. Неповнолітні особи; 

3.2.3. Недієздатні особи, частково дієздатні особи та особи, дієздатність яких обмежена. 

 

 

4. Умови участі в Акції 



 

4.1. Для участі в Акції Учаснику Акції необхідно в період з 01.12.2021 року до 14.12.2022 року 

(включно), підписатись або бути Підписником офіційної сторінки «Ломбард Капитал» в 

соціальній мережі Facebook та виконати всі необхідні умови, що зазначені в п. 3 Правил щоб 

отримати можливість виграти Подарунки або Головний Подарунок Акції (перелік яких 

наведений в Додатку № 2 до Правил), далі – Подарунки. 

 

4.2  Не приймають участь в Акції: 

 

  4.2.1.  Бізнес сторінки;  

  4.2.2. Сторінки із закритим доступом на дату Розіграшу. 

  4.2.3 Бізнес-сторінки та магазини, порожні сторінки без фотографій та контенту та сторінки 

для розігришей. 

 

4.3.  Визначення переможців Акції буде відбуватися 15.12.2021 в мережі Facebook  Розіграш 

буде проведений за допомогою сервісу http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion та 

random.org. 

 

4.4. Дані Правила вважаються основним документом та підтвердженням договірних 

взаємовідносин між Організатором та Учасником Акції щодо участі в Акції. Прийняття 

Учасником Акції умов даних Правил здійснюється шляхом фактичної участі в Акції.  

 

5. Подарунковий фонд Акції 

5.1. Кількість та перелік Подарункового Фонду Акції зазначено в Додатку № 2.  

5.2. Відповідальність Організатора обмежується вартістю та кількістю Подарункового Фонду 

Акції, передбаченого Правилами. Подарунковий Фонд Акції обмежений і складає кількість, 

зазначену в Додатку № 2 до цих Правил. 

5.3. Характеристики Подарункового Фонду Акції визначаються на розсуд Організатора і можуть 

відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заміна Подарункового Фонду 

Акції грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Гарантовані 

подарунки/Головні подарунки обміну та поверненню не підлягають.  

5.4. Організатор не несе відповідальності щодо подальшого використання Подарунків/Головного 

подарунка Акції Учасниками Акції після їх одержання, за неможливість Учасниками Акції 

скористатись наданими Подарунками/Головним Подарунком  Акції з будь-яких причин, а також за 

можливі наслідки використання таких Подарунків/Головного  Подарунка  Акції. 

5.5. Вручення Подарунків/ Головного Подарунка Акції забезпечує Організатор.  

5.6. Оподаткування Подарунків/ Головного Подарунка Акції забезпечує Організатор відповідно до 

вимог чинного законодавства України. 

5.7. Детальні характеристики Подарунків/ Головного Подарунка Акції  визначає Організатор  на 

власний розсуд, вони можуть не збігатися з очікуваннями Учасників Акції.   

6. Порядок визначення Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків/ 

Головного  Подарунку Акції. 

 

6.1 Організатор   визначає переможців наступним чином: 

 



   6.1.1 В мережі Instagram за допомогою сервісу https://www.youtogift.com/ шляхом 

випадкового вибору серед Учасників, які виконали умови відповідно до п. 3. цих Правил 

   6.1.2 В мережі Facebook за допомогою сервісу http://www.fanpagekarma.com/facebook-

promotion та  random.org шляхом випадкового вибору серед Учасників, які виконали умови 

відповідно до п. 3. цих Правил/ 

 

В соціальній мережі Facebook - 14 переможців, що виконали всі умови Акції в Facebook. 

Подарунки – 1 саунд-бар, 13 сертифікатів від мережі магазинів “Цитрус” 

 

6.2 Організатор має право у будь-який момент змінити  перелік подарунків та час проведення 

Акції. Дані  зміни публікуються у цих Офіційних Правилах та розміщуються на сайті 

https://lombard-capital.com.ua/ та відповідно до п.8.2 цих Правил. 

6.3 Якщо визначений код Учасника при перевірці даних не виконав всіх умов акції з п.3 Офіційних 

правил акції, то його місце займає наступний обраний переможець. 

 

6.4. Результати розіграшу затверджуються Комісією Організатора та публікуються 

Організатором Акції на сайті https://lombard-capital.com.ua/ не пізніше 2 (двох) робочих днів 

з дати визначення Переможців. 

 

6.5. Результати визначення Переможців не оскаржуються.   

6.6. Організатор гарантує об’єктивність під час визначення Учасників Акції, які здобули право на 

отримання Подарунків/Головного Подарунка Акції. Рішення щодо визначення основних і 

резервних переможців Акції, ухвалене Організатором, є остаточним й оскарженню не підлягає. 

6.7. Організатор має право на власний розсуд розпорядитися неотриманими Подарунками за 

результатами розіграшу.   

 

7. Умови та строки отримання Подарунків Акції та Головного  подарунка Акції  

7.1. Для отримання Подарунків/Головного Подарунка в Акції Організатор протягом 10 

(десять) робочих днів з дати визначення переліку Учасників Акції, які здобули право на 

отримання Подарунків, визначених Додатком № 2 до цих Правил, здійснює інформування 

Учасників Акції, які здобули право на отримання Подарунків Акції, шляхом телефонного 

дзвінка, СМС або месенджера в соціальній мережі Instagram або Facebook, та надає 

інформацію про можливість отримання Подарунків Акції в ломбардних відділеннях, 

визначених Додатком № 1. 

Переможець Акції позбавляється права на отримання Головного Подарунка Акції у випадку: 

- Відмови від надання документів, зазначених в цих Правил, 

- Надання їх пізніше встановленого терміну, та/або  

- Надання інформації, що має ознаки фальсифікації, та/або,  

та вважається, що такий Переможець Акції добровільно відмовився від отримання Головного 

Подарунку.  

7.2. Під час отримання подарунку/Головного Подарунка Акції, Учасник Акції повинен мати із 

собою оригінал документу, що засвідчує особу та довідку про присвоєння індивідуального 

податкового номера (реєстраційного номера облікової картки платника податків) та надати  

письмову згоду на отримання, оброблення та зберігання його персональних даних (ПІБ, 

https://lombard-capital.com.ua/


паспортні дані, інформацію з облікової картки платника податків, контактний номер 

телефону) Організатором та третіми особами, залученими Організатором для проведення 

Акції. Відмова від надання зазначеної вище інформації позбавляє такого Учасника Акції права 

на отримання подарунку/Головного Подарунка Акції, та вважають, що такий Учасник Акції 

добровільно відмовився від його отримання. У випадку якщо переможець Акції з причин, що 

не залежать від Організатора, не отримають подарунку/Головного Подарунка Акції в строк до 

31.01.2022р., Замовник самостійно та на власний розсуд розпоряджається таким не врученим 

Подарунковим Фондом.  

7.3. Організатор має право: 

7.3.1. відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі умови 

участі в Акції, зазначені в цих Правилах; 

7.3.2. відмовити у видачі Подарунків/ Головного Подарунку Учаснику Акції, що здобув право 

на такі Подарунки Акції, який не виконав умови, необхідні для отримання таких Подарунків/ 

Головного Подарунка Акції, згідно з цими Правилами. 

7.4. Організатор не несе відповідальності за технічні проблеми з передачею даних при 

використанні каналів зв’язку під час проведення Акції, роботу операторів зв’язку, будь-які 

помилки операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були 

несвоєчасно повідомленні про право на отримання Подарунків/Головного Подарунка Акції. 

7.5. Організатор Акції не несе жодної відповідальності за достовірність інформації, наданої 

Учасниками Акції, зокрема інформації про контакти з ними. Якщо будь-який Учасник Акції, 

який визначений Учасником Акції, що здобув право на отримання Подарунків/Головних 

Подарунків Акції, з будь-яких причин, що не залежать від Організатора, не має можливості 

отримати Подарунки, такий Учасник Акції не має права на отримання жодних компенсацій 

або інших виплат від Організатора. 

7.6. Організатор не вступає у будь-які суперечки про визнання будь-яких осіб Учасниками 

Акції, які здобули право на отримання Подарунків/Головного Подарунка Акції, і прав на 

одержання Подарунків/Головного Подарунка Акції. Організатор не бере на себе 

відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

7.7. Організатор та залучені ним треті особи не несуть відповідальності в разі настання форс-

мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого 

характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діють на території проведення Акції, 

інші непідвладні контролю з боку Організатора та залучених ним третіх осіб обставини. 

7.8. Організатор не відповідає за будь-які витрати Учасників Акції, пов’язані з отриманням та 

подальшим використанням Подарунків/Головного  Подарунка  Акції. 

7.9. У разі неможливості Учасника Акції, який здобув право на отримання 

Подарунків/Головного  Подарунка  Акції отримати такі Подарунки/ Головний подарунок 

можуть бути отримані представником такого Учасника Акції на підставах і відповідно до 

чинного законодавства України. 

7.10. Учасники Акції, які здобули право на отримання Подарунків/Головного  Подарунка  

Акції мають право відмовитися від Подарунків/Головного Подарунка Акції у письмовій 

формі. Беручи участь в цій Акції, Учасник зобов’язується дозволити фотографування себе при 

отриманні Подарунку разом з отриманим Подарунком та надати дозвіл на розміщення його 

фото у відкритих джерелах на умовах безоплатності. 



 8. Порядок і спосіб інформування про умови Акції 

 8.1. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою анонсування Акції 

та розміщення офіційних Правил та умов Акції на веб-сайті: https://lombard-capital.com.ua/. 

Додаткова інформація про Правила та умови Акції надається протягом усього Періоду Акції 

за телефоном гарячої лінії  0-800-300-703 (дзвінки в межах України безкоштовні). 

8.2. Ці Правила та умови Акції можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції 

протягом усього Періоду Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі в 

разі їх затвердження й оприлюднення в тому ж порядку, що визначений для інформування про 

Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту 

оприлюднення їх у спосіб, передбачений п. 8.1. Правил, якщо інше не буде спеціально 

визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов Акції. 

 9.  Інші умови 

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

Учасника Акції з цими Правилами. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова 

Учасника Акції від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Акції 

від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Організатора будь-якої 

компенсації. 

9.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 

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

рішення приймається Організатором. 

 

 

  

https://lombard-capital.com.ua/


Додаток № 1 до Правил 

 

Рекламно-маркетингова  Акція «Розіграші в Соціальних мережах»  

Ломбардні відділення для вручення подарунків: № ЛО, Адреса відділення 

№93, м. Дніпро, пл. Старомостова, буд.1 

№169, м. Дніпро, пров. Парусний, буд.5А 

№244, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.113 

№279, м. Дніпро, 20-річчя Перемоги, буд.22/В 

№222, м. Дніпро, пр. Олександра Поля, буд.1/9 

№203, м. Дніпро, Велика Діївська, буд.40 

№2, м. Запоріжжя, Сталеварів, буд.32 

№49, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.38 

№46, м. Запоріжжя, Іванова, буд.81-А 

№48, м. Запоріжжя, пр. Металургів, буд.16 

№121, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, буд.27Б 

№128, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, буд.26 

№130, Запорізька обл., м. Мелітополь, Університетьска, буд.3 

№131, Запорізька обл., м. Токмак, Гоголя, буд.73 

№136, Запорізька обл., м. Енергодар, Українська, буд.27 

№125, м. Запоріжжя, Рубана, буд.23 

№129, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. 50-річчя Перемоги, буд.33 

№1, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.190 

№257, м. Запоріжжя, Павлокічкаська, буд.15-А 

№182, м. Запоріжжя, Курузова, буд.3 

№213, Запорізька обл., м. Василівка, мкрн. 40 років Перемоги, буд.2-а 

№166, м. Запоріжжя, Лізи Чайкіної, буд.54-а 

№230, м. Запоріжжя, пр. Ювілейний, буд.24/1 

№206, м. Запоріжжя, Новокузнецька, буд.12 

№259, м. Запоріжжя, Космічна, буд.85 

№261, м. Запоріжжя, Чарівна, буд.121, прим.68 

№212, м. Запоріжжя, Новгородська, буд.5/1 

№266, м. Запоріжжя, Василя Сергієнка/Героїв 93-ї бригади, буд.66/23 

№202, Запорізька обл., м. Дніпрорудне, Центральна, буд.25 

№298, м. Запоріжжя, Північнокільцева, буд.15 

№369, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.149 

№372, Запорізька обл., м. Токмак, Центральна, буд.30 

№371, м. Запоріжжя, Північнокільцева, буд.11 

№370, м. Запоріжжя, Лізи Чайкіної, буд.55 

№10, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд.27 

№9, м. Херсон, вул. Кулика І, 122 

№4, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд.71 

№32, м. Миколаїв, Соборна, буд.2/1 

№290, м. Миколаїв, пр. Героїв України, буд.55 

№196, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд.16-а 

№180, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд.141 

№256, м. Миколаїв, Космонавтів, буд.126/1 

№272, м. Миколаїв, пр. Корабелів, буд.15 

№273, м. Миколаїв, Богоявленський, буд.285/1 

№354, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд.21 



№343, м. Миколаїв, Південна, буд.39/2 

№24, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Металургів, буд.24 

№83, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Криворіжсталь, буд.9 

№304, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Ватутіна, буд.28 

№18, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Володимира Великого, буд.42-б 

№319, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Соборності, буд.36 

№262, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, буд.5/4 

№52, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Електрометалургів, буд.210 

№53, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників, буд.17 

№38, Дніпропетровська обл., м. Покров, Центральна, буд.38 

№72, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Електрометалургів, буд.9 

№51, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, В. Усова, буд.45 

№254, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Добролюбова, буд.42-А 

№7, м. Одеса, Преображенська, буд.65 

№155, м. Одеса, Генерала Бочарова, буд.43 

№225, м. Одеса, Святослава Ріхтера, буд.148/1 

№238, м. Одеса, Черняховського, буд.12 

№357, м. Одеса, пр. Добровольського, буд.79-а 

№152, м. Полтава, Івана Мазепи, буд.3 

№62, м. Полтава, Шевченка, буд.27 

№118, Полтавська обл., м. Лубни, пр. Володимирський, буд.42/1 

№160, м. Полтава, Гожулівська, буд.4А 

№239, Полтавська обл., м. Горішні Плавні, пр. Героїв Дніпра, буд.79 

№342, м. Полтава, Європейська, буд.35 

№216, м. Полтава, Соборності, буд.78 

№140, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Свободи, буд.31 

№40, м. Суми, Шевченка, буд.17 

№69, м. Суми, Соборна, буд.43 

№73, м. Суми, пр. Лушпи Михайла, буд.22 

№176, Сумська обл., м. Ромни, Руденка, буд.15 

№217, Сумська обл., м. Охтирка, Батюка, буд.36-л 

№74, м. Суми, Козацький вал, буд.1 

№112, м. Херсон, Потьомкінська, буд.40/10 

№324, м. Херсон, Миру, буд.10 

№114, м. Херсон, Лавреньова, буд.8 

№345, Херсонська обл., м. Олешки, Житлоселище, буд.11 

№356, м. Херсон, Кулика І., буд.133 

№333, м. Запоріжжя,  Українська, буд.42, прим.17 

№98, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Щепкіна, буд.6, корп.18 

№133, Херсонська обл., м. Каховка, пр. Європейський, буд.8, прим.6 

№34, м. Миколаїв, Космонавтів, буд.104-А/10 

№68, м. Суми, пр. Курський, буд.121Д 

№54, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, Гетьманська, буд.35/37 

№41, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, пл. Перемоги, буд.16 

№147, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, бул. Будівельників, буд.7 

№209, м. Дніпро, Шолохова, буд.1 

№247, м. Дніпро, Калинова, буд.64 

№282, Дніпропетровська обл, м. Синельникове, Садова, буд.3А 

№276, м. Дніпро, пр. Героїв, буд.3 



№346, м. Дніпро, Харківська, буд.8а 

№126, м. Запоріжжя, Чарівна, буд.129-а 

№164, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівельників, буд. 22В 

№205, Запорізька обл., м. Пологи, Єдності, буд.11 

№138, Запорізька обл., м. Оріхів, Гоголя, буд.9 

№224, м. Запоріжжя, Патріотична, буд.70, прим.2 

№285, м. Запоріжжя, Руставі, буд.2 

№394, м. Запоріжжя, Щаслива, буд.7, прим.2 

№400, м. Запоріжжя, Новокузнецька, буд.21 

№385, Запорізька обл., смт. Михайлівка, Святопокровська, буд.1/11 

№363, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.4-б 

№97, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Лермонтова, буд.24 

№297, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мкрн. Сонячний, буд.22 

№288, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Володимира Великого, буд.20 

№320, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Серафимовича, буд.84а 

№362, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Едуарда Фукса, буд.1-А 

№3, м. Миколаїв, Миру, буд.46а 

№75, Миколаївська обл., м. Вознесенськ, Київська, буд.5 

№117, Миколаївська обл., м. Первомайськ, Шевченко, буд.9а 

№145, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, пр. Соборності, буд.8 

№211, Миколаївська обл., м. Первомайськ, Коротченка, буд.16-а 

№165, Миколаївська обл., м. Нова Одеса, Центральна, буд.189 

№395, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Шевченка, буд.188 

№55, м. Одеса, Академіка Заболотного, буд.54/2 

№8, м. Одеса, пр. Добровольского, буд.96/Б 

№59, м. Одеса, Академіка Корольова, буд.80 

№174, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр. Миру, буд.16/п 

№124, Одеська обл., м. Білгород-Дністровський, Ізмаїльська, буд.52/1 

№278, м. Одеса, Космонавтів, буд.32Г 

№277, м. Одеса, Петрова генерала, буд.37/43 

№275, м. Одеса, Академіка Корольова, буд.70/1 

№418, м. Запоріжжя, Професора Толока, буд.29/А 

№58, м. Одеса, Мечникова, буд.15 

№283, м. Одеса, Філатова Академіка, буд.86 

№163, м. Одеса, Пантелеймонівська, буд. 99 

№185, м. Одеса, Торгова (Червоної Гвардії), буд.37, оф.501 

№299, м. Одеса, Ільфа і Петрова, буд.12 

№200, м. Одеса, Краснослобідська, буд.40 

№312, м. Одеса, Семена Палія, буд.86 

№146, м. Одеса, Космонавтів, буд.11 

№367, м. Одеса, Люстдорфська дорога, буд.58 

№137, м. Суми, пр. Лушпи, буд.46 

№396, м. Суми, Набережна р. Стрілки, буд.4 

№250, м. Полтава, пров. Кооперативний, буд.9і 

№392, м. Харків, Євгена Котляра, буд.7 

№111, м. Херсон, пр. 200 років Херсона, буд.10 

№148, м. Херсон, Маяковського, буд.8 

№179, м. Херсон, Вишнева, буд.52 

№218, м. Херсон, Стрітенська, буд.23/А 



№236, Херсонська обл., м. Гола Пристань, Санаторна, буд.4 

№82, Херсонська обл., м. Каховка, Пушкіна, буд.97 

№330, м. Херсон, пр. 200 років Херсона, буд.16-18 

№384, м. Херсон, Шенгелія, буд.21/15 

№70, Херсонська обл., м. Білозерка, Свободи, буд.86/А 

№281, м. Запоріжжя, Базарна, буд.11 

№406, Запорізька обл., м. Гуляйполе, пл. Героїв України, буд. 6 

№412, м. Одеса, Садова, буд.2  

№340, Миколаївська обл., м. Очаків, Лоцманська, буд.28-1 

№159, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, Горького, буд.145 

№403, Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, пр. Незалежності, буд.31 

№207, м. Дніпро, Титова, буд.13 

№156, м. Полтава, Соборності, буд.76 

№410, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, Електрометалургів, буд.42 

№71, м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.119Д 

№415, м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, буд.119, кв.18 

№339, Сумська обл., м. Конотоп, пр. Миру, буд.9 

№427, м. Херсон, Миру, буд.28 

№425, Херсонська обл., м. Нова Каховка, пр. Перемоги, буд.18 

№426, м. Одеса, Генерала Бочарова, буд.2/м 

№393, м. Дніпро, Калинова, буд.12, прим.23 

№368, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Адмірала Головко, буд.40з 

№63, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд.1С 

№329, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.177 

№87, м. Одеса, Преображенська, буд.21 

№84, Дніпропетровська обл., м. Апостолове, Центральна, буд.55, прим.5-1 

№248, м. Одеса, Івана та Юрія Лип, буд.6 

№352, м. Херсон, 49 Гвардійської Херсонської дивізії, буд.10 

№364, м. Дніпро, пр. Миру, буд.63б 

№417, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мкрн. Зарічний, буд.6 

№314, Одеська обл., м. Ізмаїл, Пушкіна, буд.44/2 

№349, Сумська обл., м. Ромни, Соборна, буд.13/3 

№287, м. Одеса, Корольова Академіка, буд.72 

№351, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.89 

№249, Одеська обл., м. Болград, пр. Соборний, буд.103/Е 

№252, м. Одеса, Пантелеймонівська, буд.76 

№223, м. Дніпро, Березинська, буд.19 

№327, м. Дніпро, пл. Вокзальна, буд.1 

№380, Херсонська обл., м. Херсон, Чорновола В'ячеслава шосе, буд.43А 

№295, Запорізька обл., смт. Якимівка, Молодих патріотів, буд.10/7 

№80, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд.23 

№405, Запорізька обл., м. Мелітополь, бул. 30-річчя Перемоги, буд.1 

№81, м. Полтава, Соборності, буд.46 

№5, м. Полтава, Героїв Чорнобильців, буд.1 

№66, Полтавська обл., м. Хорол, Незалежності, буд.78 

№64, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд.28 

№39, Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Богдана Хмельницького, буд.53 

№33, Херсонська обл., м. Генічеськ, Центральна, буд.14 

№45, м. Запоріжжя, Дніпровське шосе, буд.14 



№115, м. Херсон, Потьомкінська, буд.40/10 (нов.) 

№110, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Лесі Українки, буд.39 

№153, м. Запоріжжя, Патріотична, буд.68-В 

№92, Полтавська обл., м. Кременчук, Генерала Манагарова, буд.1 

№86, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, пр. Трубників, буд.12/1 

№171, Миколаївська обл., м. Баштанка, Ювілейна, буд.85 

№172, Полтавська обл., м. Кременчук, Київська, буд.1/49 

№31, Одеська обл., м. Чорноморськ, пр. Миру, буд.31-А 

№184, Запорізька обл., м. Кам'янка-Дніпровська, Центральна, буд.6А 

№243, Херсонська обл., м. Берислав, 1 Травня, буд.177-Б 

№280, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд.31, прим.ІІ-4 

№284, м. Херсон, пр. 200 років Херсону, буд.30 

№313,  м. Одеса, пр. Добровольського, буд.75а 

№286, м. Миколаїв, пр. Центральний, буд.148А/7 

№359, м. Суми, Л. Українки, буд.6 

№382, Херсонська обл., м. Нова Каховка, Французька, буд.11 

№325, Полтавська обл., м. Кременчук, Шевченка, буд.22/30 

№390, м. Запоріжжя, Бородинська, буд.20-Б 

№12, Полтавська обл., м. Кременчук, пр. Свободи, буд.73Б 

№17, Херсонська обл., м. Гола Пристань, 1 Травня, буд.36/д 

№19, Полтавська обл., м. Гадяч, пл. Миру, буд.13/А 

№21, Дніпропетровська обл., м. Жовті Води, Козацької слави, буд.19 

№25, Полтавська обл., м. Кобеляки, Огія, буд.27 

№20, м. Запоріжжя, Чарівна, буд.74 

№331, м. Суми, Кооперативна, буд.1 

№27, Херсонська обл., м. Херсон пр-т. Святих Кирилла та Мефодія, буд. 23 

№26, Дніпропетровська обл., м. Марганець, Лермонтова, буд.27 

№29, м. Дніпро, Робоча, буд.77 

№271, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.129 

№237, Одеська обл., м. Южне, пр. Миру, буд.15/1 

№177, м. Дніпро, Петра Калнишевського, буд.36 

№421, Полтавська обл., м. Кременчук, Небесної сотні, буд.21-А 

№199, м. Суми, Горького, буд.41 

№30, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, буд.43 

№16, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Лісового, буд.13/А 

№76, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Сергія Колачевського, буд.100  

№226, Запорізька обл., м. Вільнянськ, Соборна, буд.6-А 

№100, м. Одеса, пров. Книжний, буд.1 

№416, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, Мурахтова, буд.4 

№402, Полтавська обл., м. Карлівка, Полтавський шлях, буд.46 

№50, Полтавська обл., м. Миргород, Гоголя, буд.137 

№57, м. Дніпро, пр. Гагаріна, буд.171 

№47, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, Глаголєва, буд.18/26 

№328, Дніпропетровська обл., смт. Покровське, Горького, буд.47 

№101, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.51 

№37, Запорізька обл., м. Енергодар, Козацька, буд.16/В 

№358, Херсонська обл., м. Скадовськ, Сергіївська, буд.12 

№334, Одеська обл., м. Татарбунари, 23 Серпня, буд.42 

№170, м. Миколаїв, Крилова, буд.38 



№318, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Мусоргського, буд.18 

№154, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. 200-річчя Кривого Рогу, буд.7/В 

№192, Миколаївська обл., м. Новий Буг, Гагаріна, буд.5 

№419, м. Суми, Харківська, буд.4 

№103, Херсонська обл., смт. Чаплинка, Декабристів, буд.2А/1 

№173, Одеська обл., м. Роздільна, Привокзальна, буд.6/7 

№301, Запорізька обл., м. Мелітополь, Героїв України, буд.48 

№167, Полтавська обл., м. Кременчуг, Республіканська, буд.134а 

№158, м. Суми, Шевченка, буд. 2 

№308, м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, буд.1а 

№104, м. Одеса, Семена Палія, буд.70, прим.180 

№323, м. Харків, Героїв Праці, буд.20/321а 

№381, м. Харків, пр. Героїв Сталінграду, буд.134-К 

№220, м. Одеса, Героїв Крут, буд.20-В 

№267, м. Одеса, Фонтанська дорога, буд.43  

№350, Донецька обл., м. Маріуполь, пров. Транспортний, буд.18 

№188, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Миру, буд.116 

№242, Донецька обл., м. Маріуполь, бул. Меотіди, буд.32/18 

№142, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Будівельників, буд.58, корп.2 

№60, м. Одеса, пр. Добровольського, буд.109-А 

№306, м. Полтава, Чураївни, буд.3/2 

№28, Донецька обл., м. Маріуполь, Пилипа Орлика, буд.81В 

№168, Донецька обл., м. Маріуполь, Котляревського, буд.1 

№274, м. Харків, Пушкінська, буд.67/69 

№423, м. Харків, Стадіонний проїзд, буд.11 

№429, м. Харків, пр. Тракторобудівників, буд.105 

№78, м. Харків, пр. Альошина Архітектора, буд.19 

№431, м. Одеса, Корольова Академіка, буд.53 

№107, м. Харків, Валентинівська, буд.37/128 

№407, Черкаська обл., м. Сміла, бул. графа О. Бобринського, буд.2 

№255, Луганська обл., м. Лисичанськ, пр. Перемоги, буд.139А 

№321, Луганська обл., м. Лисичанськ, Володимира Сосюри, буд.336 

№433, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, буд.176 

№432, Донецька обл., м. Дружківка, Маркса К., буд.1 

№434, м. Черкаси, Сумгаїтська, буд.24 

№233, Донецька обл., м. Краматорськ, Паркова, буд.79 

№436, м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд.167 

№437, Донецька обл., м. Слов'янськ, Батюка, буд.42А 

№435, Донецька обл., м. Дружківка, Космонавтів, буд.51 

№56, Донецька обл., м. Костянтинівка, Ціолковського, буд.31Г 

№438, м. Миколаїв, 3 Слобідська, буд.51 

№113, м. Харків, пр. Ювілейний, буд.74 

№245, Кіровоградська обл., м. Знам'янка, Михайла Грушевського, буд.22В 

№36, Донецька обл., м. Маріуполь, 130-ої Таганрозької дивізії, буд.3 

№221, Донецька обл., м. Маріуполь, пр. Металургів, буд.77 

№123, м. Запоріжжя, Новокузнецька, буд.29 

№355, м. Запоріжжя, Чумаченка/Європейська, буд.37/24 

№234, м. Дніпро, пр. Слобожанський, буд. 46 

№197, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мкрн. Гірницький, буд.1 



№195, м. Харків, Салтівське шосе, буд.248 

№413, м. Харків, пр. Петра Григоренка, буд.7 

№305, м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола,буд. 51 

№231, м. Харків, Валентинівська, буд.21  

№204, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, пр. Гагаріна, буд.63б 

№201, м. Харків, Бекетова, буд. 21 

№193, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Авраменка Івана, буд.21 

№215, м. Харків, пр. Гагаріна, буд.244 

№409, м. Полтава, Івана Мазепи, буд. 33А 

№341, м. Харків, пр. Гагаріна, буд.177 

№116, м. Харків, Академіка Павлова, буд.160К 

 

  



Додаток  № 2 до  Правил 

 

 

Подарунковий фонд Акції «Розіграш в соціальних мережах» складається з наступних  

подарунків: 
 

 

  

Строки проведення 

Соціальна 

мережа 

Кількість 

подарунків, 

шт Подарунки 

с 01.12.21 до 14.12.21, 

розіграш 15.12.21 Фейсбук 

14 1 cаунд –бар Xiaomi redmi TV soundbar, 

13 сертифікатів на технику номіналом250 

грн від мережі магазинів “Цитрус” 


