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ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ 

«50-й ювілей БігМак з MacCoin!»  

(надалі за Текстом - Правила) 

 

Організатор: ПІІ «МакДональдз Юкрейн Лтд», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Гришка, 7, 
код ЄДРПОУ 23744453 (надалі – «Організатор»). 
 

1. Основні положення Акції 

1.1. Участь в Акції мають право взяти дієздатні фізичні особи, яким на момент участі у Акції 
виповнилося 18 років, за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені цими 
Правилами (далі – Учасник Акції). 

1.2. Учасниками Акції не визнаються і не мають права брати участь в Акції: 
1) Особи, яким на момент проведення Акції не виповнилося 18 років: 
2) Особи, які не виконали умов цих Правил; 
3) Недієздатні особи мають право брати участь у Акції виключно через своїх законних 

представників відповідно до чинного законодавства України. 
1.3. Період проведення Акції: з 02.08.2018 р. по 31.12.2018 р. включно (далі – «Період проведення 

Акції»), що складається з наступних етапів Акції: 
I. етап - 02.08.2018 р. (протягом робочого часу Ресторану(ів)) – отримання Монет(и). Час початку І. 
етапу Акції  визначається відповідним наказом менеджера кожного Ресторану або особою, яка 
уповноважена на виконання обов’язків у період його відсутності на підставі відповідного наказу,  та 
триває до моменту закінчення Монет у Ресторані. 
II. етап -  02.08.2018 р. – 31.12.2018 р. (протягом робочого часу Ресторану(ів)) – обмін Монет(и) на 
гамбургер(и) БігМак. 
 
1.4 Акція діє на Території:  
1.5   заклади ресторанного господарства (закусочні), де надаються послуги під знаком для товарів та 

послуг McDonald's, на всій території України, за винятком тимчасово окупованої території 
відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-
VIII, ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (території проведення 
АТО) та території, що не контролюється українською владою (згідно Постанови Верховної Ради 
України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей 
тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII та переліку територій, на яких 
органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого 
Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року) виключно з міркувань безпеки мешканців 
даних регіонів та фактичної можливості функціонування Організатора на зазначеній території) 
(надалі - Ресторани та/або Місце проведення). Акція не є лотереєю або азартною грою і не може 
бути використана будь-якій формі азартних ігор чи послугою у сфері грального бізнесу, 
конкурсом та не передбачає будь-яких платежів за допуск до участі в ній, крім виконання цих 
Правил Акції.  

1.6  Акція є глобальним рекламним заходом, проведення якого забезпечується різними організаторами 
за замовленням афілійованих осіб Організатора на території 57 країн світу (включаючи Україну) 
відповідно до переліку, наведеного в Додатку № 1 до цих Правил, спрямованим на популяризацію 
продукції під знаком для товарів і послуг McDonald's (далі - Товар), проводиться з метою залучення 
уваги покупців до продукції з зазначеним знаком для товарів і послуг та стимулювання споживчого 
попиту на Товар та передбачає можливість отримання Монети Учасниками Акції при виконанні 
усіх умов, викладених в цих Правилах. Цими Правилами забезпечується організація, проведення 
Акції, виключно в Ресторанах на території, визначеній в пп. (і) п.1.4. Правил. 

 

2. Умови та порядок участі в Акції 

2.1.  Для набуття статусу Учасника Акції необхідно: 
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у період проведення Акції (I етап) здійснити покупку в Місці проведення (пп (і) п.1.4. Правил): 
гамбургеру(ів) БігМак або БігМак меню за цінами, затвердженими ПІІ «МакДональдз Юкрейн 
Лтд» та наведеними у куточку споживача на дату проведення І. етапу. Факт покупки 
підтверджується відповідним розрахунковим документом (чеком). 

Увага! Одна розрахункова операція надає Учаснику право отримати лише одну Монету. Кількість 
Монет є обмеженою. 
2.2. В Акції можуть бути використані лише розрахункові документи, що відповідають усім вимогам, 
викладеним     у п.2.1. Правил. 
2.3. Порушення Учасниками Акції цих Правил або відмова Учасників Акції від виконання цих Правил  
(у т. ч. механіки, порядку та/або строків проведення Акції та/або умов отримання Монет Акції, тощо) 
вважається відмовою Учасника від участі в Акції. При цьому така особа не має права на одержання від 
Організатора та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації. 
 

3. Подарунковий Фонд Акції та порядок визначення Переможців: 
3.1. Подарунками Акції є: 

3.1.1. Монети MacCoins (по тексту цих Правил – «Монети») 5-ти видів у загальній кількості – 11 
988 шт. на всі Ресторани, визначені в п.1.4. Правил, по 148 штук на кожний Ресторан.   
УВАГА! Від виду Монети не залежить кількість БігМак, які може отримати Учасник. Одна Монета, 
незалежно від її виду, надає Учаснику право отримати один БігМак. Монета на має грошової 
вартості (незалежно від її виду) і може бути обміняна тільки на один БігМак.  

3.1.2. Механізм надання Монет: При виконані Учасником умов, передбачених п.2.1. Правил, у 
період проведення І. етапу Акції у Ресторані, такий Учасник автоматично стає Переможцем Акції і 
разом із розрахунковим документом від співробітника Ресторану Організатора отримає Монету(и). 

3.1.2.1. Увага! Учасники Акції, які отримали Монети, в ресторанах однієї із країн, наведеній в 
Додатку № 1 до цих Правил, вважаються Переможцями нарівні з Учасниками, визначеними в п.3.1.2. 
та отримують право на використання Монети відповідно до умов, визначених в даних Правилах. 

3.1.3 Правила використання Монет(и): Протягом періоду проведення ІІ етапу Акції у Місці 
проведення Акції, Переможець може обміняти одну Монету (незалежно від її виду) на один гамбургер 
БігМак. Обмін Монети на гамбургер БігМак здійснюється безоплатно, без будь-якої доплати зі сторони 
Переможця.  

3.1.3.1. Увага! Учасники Акції, які отримали Монети відповідно до п.3.1.2., мають право 
використати Монети також на території ресторанів McDonald's  країн, наведених в Додатку №1 до цих 
Правил.  

 
3.2. Фонд Подарунків Акції обмежений і складає кількість, зазначену в п. 3.1.1. цих Правил.  
3.3. Організатор залишає за собою право збільшити/зменшити Подарунковий Фонд Акції, або 
включити в Акцію      додаткові Подарунки, не передбачені цими Правилами. Про будь-які зміни 
Правил Організатор повідомляє в порядку, передбаченому в п. 4.4. цих Правил. 
3.4. Організатор забезпечує передачу/вручення Подарунків Акції Переможцям Акції. Дотримання 
вимог законодавства України щодо оподаткування доходів в результаті отримання Подарунків Акції 
забезпечується Організатором відповідно до вимог законодавства України. Оплату податків здійснює 
Організатор.  
3.5. Подарунки Акції можуть бути отримані Переможцями Акції, що одержали право на їх отримання, 
тільки на умовах, визначених в цих Правилах. 
3.6. Зовнішній вигляд і зміст Подарунків Акції можуть відрізнятися від їх зображень на рекламних 
матеріалах Акції, а також не відповідати сподіванням та очікуванням Учасників Акції. 
3.7. Організатор має право усунути будь-кого з учасників Акції від участі в Акції у разі виникнення 
сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції цих Правил або встановлення факту 
умисного порушення Учасником Акції цих Правил. 
3.8. Результати визначення Переможців Акції, які отримають Подарунки Акції, після отримання ними 
Подарунків Акції вважатимуться остаточними та не підлягають оскарженню.  
3.9. Організатор не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, враховуючи, але не 
виключно: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 
законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора 
події. 
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3.10. Організатор не відповідає за будь-які витрати Переможців Акції, пов’язані з участю в 
Акції, отриманням та подальшим використанням Подарунків Акції. 
3.11.  Організатор має право: 

- відмовити в участі в Акції особі, яка не виконала/неналежним чином виконала всі 
умови участі в Акції, зазначені в цих Правилах; 

- відмовити у видачі Подарунку Акції особі, яка не виконала умови, необхідні для 
отримання такого Подарунку Акції, згідно з цими Правилами; 

- має підстави вважати, що особа отримала статус Переможця злочинним шляхом.  
3.12.  У разі відсутності у Переможця Акції можливості/бажання використати/отримати Подарунок 

Акції з причин, які не залежать від Організатора, Організатор не сплачує Переможцю Акції 
жодних компенсацій, пов'язаних з такою неможливістю використання/отримання Подарунку 
Акції.  

3.13.  Грошовий еквівалент Подарунків Акції не видається або заміна Подарунків Акції, в тому числі 
грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом, не допускається. У випадку якщо 
Переможець Акції з якихось причин не може використати Подарунок Акції у порядку, 
визначеному в Правилах, після сплину кінцевої дати ІІ. Періоду Акції вважається, що він 
відмовився від обміну Подарунку на БігМак. 

3.14.  У будь-якому випадку відповідальність Організатора Акції  обмежується сумою вартості одного 
гамбургеру  БігМак. 

 

 

4. Інші умови 

4.1. Організатор Акції не несе відповідальності за неможливість отримання/використання 
Переможцем    Подарунку Акції у зв’язку з будь-якими обставинами, що знаходяться поза межами 
контролю Організатора (хвороба, відпустка тощо) або фінансових компаній України, в тому числі 
платіжних систем. 
4.2. 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. Рішення Організатора є остаточним та оскарженню не підлягає. 
4.3. Інформування щодо Правил та умов Акції здійснюється за допомогою: 

4.3.1. анонсування Акції  та розміщення офіційних Правил в мережі Інтернет на сайті: 
mcdonalds.ua, а також у Куточку споживача у кожному Ресторані мережі МакДональдз. 
4.4. Дані Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього 
строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх 
затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування 
про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, 
якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до даних Правил та 
умов. Організатор не несе відповідальності у випадку, якщо Учасники Акції / Переможці Акції не 
будуть ознайомлені з такими змінами. 
4.5. У разі відмови Переможця Акції від отримання/використання ним Подарунку Акції будь-які 
претензії Переможця Акції з цього приводу не приймаються і не розглядаються Організатором. 
4.6. Організатор не несе відповідальності за:  

- неотримання/невикористання Переможцем Акції Подарунку Акції з вини самого Переможця 
Акції; 

- за відмову Переможця Акції від отримання/використання Подарунку Акції, якщо в ньому не 
виявлено ніяких технічних невідповідностей; 

- інші обставини, які не залежать від Організатора. 
Організатор не сплачує Переможцю Акції жодних компенсацій. 
4.7. Під час проведення Акції чи після її закінчення Організатор не зобов’язаний вести переписку з 
можливими учасниками і надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються 
умов проведення, визначення Переможців Акції на умовах Акції, чи будь-яких інших подібних питань 
щодо Акції. 
4.8. Проїзд до місця отримання/використання Подарунків Акції і в зворотному напрямку, 
проживання, харчування та витрати, пов’язані з отриманням відповідного Подарунку Акції та будь-
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які інші витрати Переможця Акції оплачуються Переможцем Акції, компенсації чи поверненню не 
підлягають. 
4.9.  Правила затверджені Організатором та діють протягом строку проведення Акції. 
4.10. Якщо з будь-якої причини будь-який етап/аспект Акції не може проводитися так, як це 
заплановано, в тому числі, але не обмежуючись через причини, незалежні від Організатора, або 
викликані зараженням комп’ютерними вірусами, несправностями в мережі Інтернет, дефектами, 
маніпуляціями, несанкціонованим втручанням, фальсифікацією, порушенням законодавства, 
технічними несправностями, навмисними недобросовісними діями Учасників або будь-якою 
неконтрольованою причиною, яка спотворює або впливає на безпеку, чесність, цілісність або належне 
проведення Акції, Організатор своїм рішенням може на свій розсуд анулювати, зупинити, змінити 
умови або тимчасово зупинити проведення Акції, визнати недійсними будь-які дії в рамках Акції. 
4.11. Організатор та будь-які його афілійовані особи, підрядники не несуть відповідальність за 
дотримання Організатором законодавства України та цих Правил, а також не відповідають за 
претензіями Учасників та/або потенційних учасників Акції до Організатора, щодо проведення Акції 
та виконання цих Правил Організатором.  
4.12. Після завершення Періоду проведення Акції, а саме з 1 січня 2019 року, Монета не може бути 
обміняна на БігМак.  
 
 

Додаток №1 до Офіційних правил акції «50-й ювілей Біг Мак з MacCoin!» 
 

Список країн-учасниць Акції 

• Австрія 

• Аргентина 

• Бахрейн 

• Бельгія  

• Бразилія 

• Гваделупа 

• Гватемала 

• Гондурас  

• Греція 

• Грузія 

• Еквадор 

• Естонія 

• Єгипет 

• Ізраїль 

• Індонезія 

• Йорданія 

• Казахстан 

• Канада 

• Катар 

• Китай 

• Кіпр 

• Колумбія 

• Кувейт 

• Латвія 

• Литва 

• Ліван 

• Мальта 
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• Маврикій 

• Марокко 

• Мартиніка 

• Нідерланди 

• Нова Зеландія 

• ОАЕ (Об’єднані Арабські Емірати)   

• Оман 

• Пакистан 

• Парагвай 

• Перу 

• Південна Корея 

• Польща 

• Португалія 

• Пуерто Ріко 

• Реюньйон 

• Румунія 

• Сальвадор 

• Саудівська Аравія (Джидда і Ер-Ріяд) 

• Словенія 

• Суринам 

• США (Сполучені Штати Америки) 

• Туреччина 

• Угорщина 

• Україна 

• Уругвай 

• Філіппіни 

• Французька Гвіана 

• Хорватія  

• Чилі 

• Шрі Ланка 
 

 


