
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом  

ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд» 

№ ___ - госп від «___» ________ 2022 року 

 

 

ПРАВИЛА 

новорічної Акції ПІІ «МакДональдз Юкрейн ЛТД»  

під назвою «Благодійні сувеніри», яка діє 

з 01.12.2022 року по 31.12.2022 року 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Підприємство з іноземними інвестиціями «МакДональдз Юкрейн Лтд» (надалі – 

Компанія або МакДональдз) пропонує усім відвідувачам закладів ресторанного 

господарства МакДональдз купити сувенірну продукцію, прибуток з продажу якої буде 

перераховано Компанією на користь Благодійної організації «Фундація Дім Рональда 

МакДональда в Україні» (місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Гришка, буд. 7; код 

ЄДРПОУ 40900442), надалі - Фундація, а сплачуючи покупку карткою Visa, компанія Visa 

(Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕТАЛОН ОІЛ ТРЕЙД», код ЄДРПОУ 

44143747) подвоїть суму переказу на користь Фундації (надалі за текстом – «Акція»).  

1.2. Організатором та Виконавцем Акції є Підприємство з іноземними інвестиціями 

«МакДональдз Юкрейн Лтд» (місцезнаходження: 02140, м. Київ, вул. Гришка, буд. 7; код 

ЄДРПОУ 23744453; засоби зв’язку: тел.. +380502300909, +380662300900,; електронна 

адреса: info@ua.mcd.com; веб сторінка: www.mcdonalds.ua). 

1.3. Партнером Акції виступає компанія Visa – Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЕТАЛОН ОІЛ ТРЕЙД»(місцезнаходження: 04073, м. Київ, вул. Степана Бандери, 25, код 

ЄДРПОУ 44143747). 

 

2. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 

2.1. Акція проходить по всій території України, окрім тимчасово окупованих територій. 

2.2. Період проведення Акції: з 01 до 31 грудня 2022 року включно (надалі за текстом — 

«Період проведення Акції»).  

2.3. Детальну інформацію про Акцію можна знайти на сайтах www.mcdonalds.ua та 

www.visa.com.ua. 

 

 

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 

3.1. В Акції можуть брати участь виключно дієздатні повнолітні (які досягли 18 років) 

фізичні особи, які проживають або перебувають на території України в Період проведення 

Акції та які повністю погоджуються з умовами цих Правил (кожен окремо - «Учасник», 

разом - «Учасники»). 

 

 

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

4.1. Взяти участь в Акції та стати її Учасником може кожна особа, яка відповідає вимогам 

розділу 3 цих Правил. Для участі в Акції необхідно у Період проведення Акції купити будь-

яку сувенірну продукцію у МакДональдз, а саме: 
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Назва ЦІНА, грн. з ПДВ 

НАБІР СТІКЕРІВ 69,00 грн. 

БЛОКНОТ БІГ МАК 79,00 грн. 

БЛОКНОТ ФРІ ОДНА 79,00 грн. 

БЛОКНОТ ФРІ БАГАТО 79,00 грн. 

ПІН ХЕППІ МІЛ 69,00 грн. 

ПІН КАВА 69,00 грн. 

ПІН БУРГЕР 69,00 грн. 

БРЕЛОК 179,00 грн. 

ШКАРПЕТКИ 36-39 розмір 89,00 грн. 

ШКАРПЕТКИ 40-43 розмір 89,00 грн. 

 

 

-  

- .4.2. Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором чи компанією Visa в 

односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення 

Учасників. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на сайті 

компанії Visa www.visa.com.ua та на сайті МакДональдз www.mcdonalds.ua. 3міни та/або 

доповнення набувають чинності з дня їх опублікування якщо інший строк не вказано у 

змінених та/або доповнених Правилах Акції. 

 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмову Учасника Акції від належного 

виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції. 

Водночас така особа вважається такою, що добровільно відмовилася від участі в Акції та 

не має права на одержання будь-якої компенсації, в т.ч. і грошової. 

5.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-

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

ухвалює МакДональдз.  
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