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Офіційні правила та умови акції  

«ОПЛАТИ комунальні послуги в жовтні – ОТРИМАЙ генеральне прибирання квартири» 

 

1. Основні положення 

1.1. Офіційними Правилами рекламної акції «ОПЛАТИ комунальні послуги в жовтні – 

ОТРИМАЙ генеральне прибирання квартири» (далі – Правила) визначається порядок та умови 

проведення акції «ОПЛАТИ комунальні послуги в жовтні – ОТРИМАЙ генеральне прибирання 

квартири» (далі – Акція). 

1.2. Організатором Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «Універсальні 

інформаційні технології» (далі – Організатор). Місцезнаходження Організатора: 03680, м. Київ, вул. 

Червоноармійська, 55; код ЄДРПОУ 34891802. 

1.3. Партнером Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ПОСЛУГИ» 

(Клінінгова компанія «CleaningServices») (далі − Партнер). Місцезнаходження Партнеру: 04073, м. 

Київ, вул. Фрунзе, 160, корпус А, каб. 4; код ЄДРПОУ 38883177. 

1.4. Акція проводиться у межах м. Києва. 

1.5. Період проведення Акції: з 05 жовтня 2015 року до 12:00 05 листопада 2015 року (далі – 

Період проведення Акції). 

 

2. Умови участі в Акції 

2.1. Учасниками Акції можуть бути громадяни України, яким виповнилося 18 років, і які 

виконали умови та правила цієї Акції (далі − Учасники). 

2.2. Не визнаються Учасниками і не мають права брати в ньому участь працівники 

Організатора та будь-яких інших компаній, які беруть участь в підготовці та проведенні Акції та їх 

близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки). 

2.3. Обмежено дієздатні та недієздатні особи мають право брати участь в Акції виключно через 

своїх законних представників відповідно до норм чинного законодавства України. 

2.4. Для участі в Акції необхідно: 

2.4.1. бути зареєстрованим користувачем сайту Plategka.com 

(https://www.plategka.com/registration/); 

2.4.2. в Період проведення Акції, здійснити оплату по Рахунках за комунальні послуги 

Комунального підприємства «Головний інформаційно-обчислювальний центр» на сайті Plategka.com 

(https://www.plategka.com/kommunalnye-uslugi/kiev/kommunalnye-scheta-kiev/) за допомогою 

банківської карти Visa або Mastercard. 

2.5. Кожна оплата комунальних послуг дає право на одноразову участь у визначенні 

переможця Акції. Кількість здійснених оплат комунальних послуг необмежена. Кожна додаткова 

оплата комунальних послуг надає додаткове право участі у визначенні переможця Акції пропорційно 

до кількості здійснених оплат комунальних послуг через сайт Plategka.com 

(https://www.plategka.com/kommunalnye-uslugi/kiev/kommunalnye-scheta-kiev/). 

 

3. Умови визначення переможця Акції та Акційна винагорода 

3.1. Акційна винагорода − Генеральне прибирання квартири будь-якої площі; 

3.2. Генеральне прибирання квартири включає наступні послуги: 

3.2.1. Загальні: 

- сухе прибирання пилососом; 

- чищення пилососом килимів і килимових покриттів; 

- вологе прибирання підлоги; 

- мийка плінтусів; 

- миття радіаторів; 

- протирання підвіконь, предметів інтер'єру, побутової, аудіо- і відеотехніки; 
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- протирання пилу з настільних і настінних освітлювальних приладів; 

- протирання дзеркал; 

- мийка дверних блоків, включаючи фурнітуру; 

- протирання зовнішніх поверхонь всіх шаф; 

- прибирання пилососом м'яких меблів. 

3.2.2. В санвузлах: 

- миття сантехніки (унітаз, умивальник, ванна, біде); 

- миття змішувачів 

- протирання шафок, дзеркал; 

- миття кахельної плитки на підлозі та стінах; 

- мийка пральної машини зовні. 

3.2.3. На кухні: 

- миття зовнішньої поверхні кухонної побутової техніки (холодильник, плита СВЧ, 

посудомийна машина, газова або електроплита, кухонна витяжка); 

- миття зовнішньої поверхні кухонних шаф. 

3.3. Генеральне прибирання здійснюється у квартирі, комунальні послуги щодо якої були 

оплачені Учасником акції за допомогою сайту Plategka.com (https://www.plategka.com/). 

3.4. Визначення переможця Акції відбудеться 05 листопада 2015 року, шляхом випадкового 

вибору серед Учасників Акції за допомогою сервісу random.org. 

3.5. Організатор Акції залишає за собою право на визначення переможця Акції. Рішення 

Організатора оскарженню не підлягає; 

3.6. Акційна винагорода може бути отримана Учасником тільки на умовах цих Правил. 

3.7. Переможця Акції буде повідомлено про перемогу за допомогою телефонного зв’язку (на 

контактний номер вказаний при реєстрації на сайті Plategka.com 

(https://www.plategka.com/registration/); також про переможця Акції можна буде дізнатись на сайті 

Plategka.com у розділі Новини (https://www.plategka.com/news/), а також на сторінках Організатора у 

соціальних мережах Facebook, ВКонтакте і Google+.  

3.8. Згідно Правил Учасник Акції несе відповідальність за своєчасне інформування 

Організатора про зміну номеру телефону та інших даних. 

 

4. Порядок, умови та строки отримання Акційних винагород 

4.1. Акційна винагорода (Генеральне прибирання квартири будь-якої площі) надається 

Партнером: Товариством з обмеженою відповідальністю «ЕКО-ПОСЛУГИ» (Клінінгова компанія 

«CleaningServices»).  

4.2. Кінцевий термін отримання Акційної винагороди − 05 грудня 2015 року.  

4.3. Акційна винагорода, від отримання якої Учасник відмовився, Організатор використовує на 

власний розсуд.  

4.4. Переможець акції погоджується надати Партнеру інформацію про точний час отримання 

Акційної винагороди та іншу інформацію необхідну для отримання Акційної винагороди (поверх, 

код домофону тощо). Партнер за допомогою телефонного зв’язку зв’язується із Переможцем Акції за 

контактним номером останнього, вказаним ним при реєстрації на сайті Plategka.com 

(https://www.plategka.com/registration/) та узгоджує відповідну інформацію. 

4.5. Заміна Акційної винагороди грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не 

допускається. Акційна винагорода обміну та поверненню не підлягає.  

 

5. Обмеження 

5.1. Відповідальність Організатора обмежується виключно вартістю Акційної винагороди та 

визначенням переможців Акції. 
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5.2. Організатор 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, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини. 

5.3. Організатор не несе відповідальності стосовно подальшого використання наданої Акційної 

винагороди Переможцем акції після її одержання, та за неможливість Учасника отримати та/або 

скористуватися наданою Акційною винагородою з будь-яких причин. 

5.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб 

Учасниками та/або Переможцями акції та їх прав на отримання Акційної винагороди. 

5.5. Організатор має право відмовити у видачі Акційної винагороди Учаснику, що отримав таке 

право, якщо такий Учасник не виконав всіх умов цих Правил. При цьому такий Учасник не має права 

на одержання від Організатора будь-якої компенсації. 

 

6. Порядок і спосіб інформування про умови проведення Акції 

6.1. Інформування щодо офіційних Правил проведення Акції здійснюється за допомогою сайту 

Plategka.com (https://www.plategka.com); розміщення скороченої інформації щодо Акції здійснюється 

на Рахунках за комунальні послуги Комунального підприємства «Головний інформаційно-

обчислювальний центр» за вересень місяць 2015 року, що будуть роздруковані у межах двох 

адміністративних районів м. Києва: Голосіївського та Дарницького. 

6.2. Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку 

проведення Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше 

не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов. 

 

7. Надання інформації 

7.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на збір та 

використання його персональних даних (ПІБ, номеру телефону, адреси тощо) в об’ємі та способами 

необхідними для реалізації Організатором Акції, а також на використання наданої ним інформації 

Організатору Акції з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою, методами, що не порушують 

чинного законодавства України (у т. ч. шляхом передачі третім особам), зокрема на використання 

його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з 

рекламною/маркетинговою метою, в т. ч. право публікації (у т. ч. його імені і фотографії) у ЗМІ, 

будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, у випадку отримання Акційної 

винагороди, а також для надсилання інформації, повідомлень (у т. ч. рекламного характеру) тощо, без 

будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання. Надання такої згоди також 

розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України. 

 

8. Інші положення 

8.1. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або 

питань, не урегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором 

відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора є остаточним і 

не підлягає оскарженню. 

8.2. Результати визначення Переможців Акції, є остаточними і не підлягають перегляду. 

8.3. Участь, а також інші дії Учасника, пов'язані з Правилами проведення Акції, є 

підтвердженням того, що Учасник безумовно та повністю погоджується з цими Правилами. 

Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасником від виконання цих Правил автоматично 

позбавляє його права на одержання Акційної винагороди. 


