
Програма «ПерезEVAнтаження» проводиться у 3 етапи: 

Етап 1: 
8 березня — 17 березня — подання заявок на участь у Програмі. 

Етап 2: 

18 березня — обрання переможниці за допомогою random.org та оголошення 
результатів. 

Етап 3: 

22 березня — перевтілення переможниці. 
 
 
Подання заявок 
 
1.1 Для подання заявки на участь у конкурсі необхідно залишити ваш номер телефону 
у відповідному полі, на спеціальній сторінці EVABLOG — 
https://evaportal.com.ua/perezavantazhennya/ 
 
 
1.2 Для завершення оформлення заявки вам необхідно вказати своє прізвище та ім’я, 
що відповідають офіційним документам (паспорту громадянина України), місто, 
контактний номер мобільного телефону. 
  
1.3 Заявку можуть подати громадяни України віком від 18 років, які постійно 
проживають на території України. 
 
1.4 Після подання заявки ви стаєте повноправним учасником конкурсу. 
 
Визначення переможниці 
 
2.1. Переможницю буде обрано за допомогою сервісу random.org серед усіх учасниць, 
які своєчасно подали заявку. 
 
2.2. Переможниця автоматично погоджується з усіма рішеннями команди стосовно її 
подальшого перевтілення. 
 
2.3. Переможниця автоматично дає згоду на фото та відео зйомку під час, 
безпосередньо, проведення проекту та висвітлення процесу перевтілення у соціальних 
мережах. 
 

https://evaportal.com.ua/perezavantazhennya/


 
*У разі відмови Переможця від  участі у «ПерезEVAнтаженні» за будь-яких обставин, 
обрання переможця проводиться повторно за допомогою сервісу random.org серед усіх 
учасниць, які своєчасно подали заявку. Обраного раніше переможця буде виключено з 
даного списку. 
 
 

 
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА 

ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОї 
ПРОГРАМИ 

«ПерезEVAнтаження» 
(надалі – Правила) 

 
 
 

Терміни та визначення: 
 
Програма — всеукраїнська програма «ПерезEVAнтаження» 
 
Заявка на участь у Програміі або Заявка — заповнена Заявником форма з            
інформацією, що відповідає критеріям, встановленим цими Правилами. 
 
Сайт — веб-сайт в мережі Інтернет за адресою https://evaportal.com.ua/restarteva/ 
 
Заявник — повнолітній дієздатний громадянин України віком від 18 років, який постійно 
проживає на території України, з урахуванням обмежень, встановлених цими         
Правилами, який/яка за власним бажанням подає Заявку на участь в Конкурсі. 
 
Учасник — повнолітня дієздатна громадянка України жіночої статі віком від 18 років,            
яка 
постійно проживає на території України, кандидатура якої з урахуванням обмежень,          
встановлених цими Правилами, визнана Організатором і подається Заявником на         
участь у Конкурсі шляхом заповнення Заявки. 
 
Переможець — Учасник, якого було обрано за допомогою сервісу random.org серед           
усіх учасниць, які своєчасно подали заявку в порядку та на умовах, визначених цими             
Правилами і визнаний Організатором. 
 

 
1. Загальні положення 

 
1.1. Організатором (засновником) Конкурсу є Товариство з обмеженою        
відповідальністю «РУШ», юридична особа, створена та зареєстрована за        
законодавством України (далі за текстом — Організатор) та знаходиться за адресою:           
49055, м. Дніпропетровськ, проспект Кірова, буд.104 А, код ЄДРПОУ 32770040. 

https://evaportal.com.ua/restarteva/


 
1.2. Виконавцем Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМОДО»         
(далі за текстом — Виконавець) та знаходиться за адресою: 61072 м. Харків, вул. 23              
серпня, буд. 31-Б, оф. 305, код ЄДРПОУ 36817762. 
 
1.3. Метою Конкурсу є інформування громадськості про соціальні ініціативи         
Організатора Конкурсу.  
 
 

2. Умови проведення Програми 
 
2.1. Програма проводиться у 3 етапи в наступні строки: 
 
Етап 1: 
 
8 березня — 17 березня — подання заявок на участь у Програмі. 
 
Етап 2: 
 
18 березня — обрання переможниці за допомогою random.org та оголошення          
результатів. 
 
Етап 3: 
 
22 березня — перевтілення переможниці. 
 
 
2.2. Місце (територія) проведення Програми: 
 
- подання Заявниками Заявок на участь в Програмі та голосування проводяться в            
глобальній мережі Інтернет на Сайті: http://evaportal.com.ua/perezavantazhennya/ 
 
- визначення Переможців Програми здійснюється за місцем знаходження Виконавця 
Програми; 
 
- проведення перевтілення здійсниться у студії Oh My Look у м. Києві за адресою вул.               
Казимира Малевича, 86п 
 
2.3. Програма проводиться відповідно до чинного законодавства України, не є          
лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу. 
 
 

 
 
 
 

http://evaportal.com.ua/perezavantazhennya/


 
 

3. Вимоги до Заявників 
 
 
3.1. Заявниками можуть бути повнолітні дієздатні громадяни України віком від 18 років, 
які постійно проживають на території України. 
3.2. Заявником Програми вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 3 цих 
Правил та належним чином виконала всі умови цих Правил, у т.ч. повністю та 
безвиключно з ними погодилась. 
3.3. Заявниками Програми  не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання 
ними умов цих Правил: 
3.3.1. працівники Організатора/Виконавця і будь-яких інших осіб, які беруть участь у 
підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, 
брати/сестри,батьки).  
3.3.2. обмежено дієздатні (згідно ст. 36 Цивільного Кодексу України) та недієздатні 
особи (згідно ст. 39 Цивільного Кодексу України); 
3.3.3. особи, що не є громадянами України (іноземці, особи без громадянства); 
3.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі, тобто особи, 
які проживали на території України менш ніж 183 дні впродовж 12 останніх повних 
календарних місяців. 
3.3.5. особи, які не визнані і/або недопущені Організатором/Виконавцем до участі у 
Програмі на будь-якій стадії. 
3.4. Організатор/Виконавець не зобов’язані перевіряти цивільну правоздатність та/або 
дієздатність Заявників. 
 
3.5. Заявники зобов’язуються: 
 
3.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 
3.5.2. дотримуватися правил користування Сайтом; 
3.5.3. вказувати повні, коректні та достовірні відомості відповідно до вимог цих Правил; 
3.5.4. свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Заявникам та 
Учасникам. 
3.6. Подаючи Заявки на участь у Програмі , Заявники підтверджують факт 
ознайомлення та повної згоди з цими Правилами. 
3.7. Подаючи Заявку на участь у Програмі, Заявник розуміє та погоджується з тим, що 
будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані, може 
оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання їм інформації, 
в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/програми Організатора, а 
також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи умови цих Правил, 
Заявники тим самим надають згоду на таку обробку персональних даних з метою 
використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Програми 
особами, в рамках потреб та строків, 
визначених цими Правилами. 
3.8. Подаючи Заявку на участь у Програмі, кожен Заявник тим самим підтверджує свою 
згоду на безкоштовне використання наданої Заявником інформації про себе 



Організатором Програми з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і 
методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі 
третім особам) та в обсязі наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання імені, 
прізвища, зображення Заявника, інтерв’ю або інших матеріалів про них з 
рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. 
імені та зображення в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та 
відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в 
т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та 
способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься 
Виконавцем або Організатором Програми та/або будь-якою третьою особою. Надання 
такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України 
та Закону України «Про захист персональних даних». 
 
3.9. З моменту прийняття умов цих Правил (надання згоди з цими Правилами), шляхом 
проставляння Заявником відповідної електронної відмітки та/або вчинення дій, що 
свідчать про участь у Програмі, згода з умовами цих Правил та згода на обробку 
персональних даних вважається наданою відповідним Заявником. Електронна відмітка 
«V» проставляється в графі «Я ознайомився з правилами та погоджуюся з ними» при 
реєстрації Заявника на Сайті та поданні Заявки на участь в Конкурсі. 
3.10. Заявник, який не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від їх 
виконання, втрачає право на подачу Заявки та втрачає статус Заявника та право на 
участь у Програмі (на будь-якій стадії). 
3.11. Надання Заявником неправдивих/недостовірних/некоректних/неточних даних при 
поданні Заявки на участь у Програмі позбавляє права на визнання Переможцем 
Програми. 
3.12. У випадку порушення Заявником цих Правил, що спричинило завдання шкоди 
та/або збитків у Організатора/Виконавця, Заявник зобов’язаний відшкодувати такі 
збитки та/або шкоду у повному обсязі. 
3.13. Організатор/Виконавець залишає за собою право відсторонити на будь-якому 
етапі Програми від участі у Програмі Заявників, які порушили вимоги цих Правил 
шляхом, в тому числі, але не обмежуючись: 
- недотримання вимог чинного законодавства України; 
- порушення будь-яких авторських прав або інших прав інтелектуальної власності; 
- поширення інформації та/або матеріалів, достовірність яких викликає обгрунтовані 
сумніви (на розсуд Виконавця/Організатора); 
- поширення інформації та/або матеріалів, які можуть бути неприйнятними та/або 
небезпечними для певних категорій громадян (на розсуд Виконавця/Організатора); 
- здійснення дій та/або діяльності, неприйнятної та/або небезпечної для окремих 
категорій громадян (на розсуд Виконавця/Організатора); 
- розміщення Заявником у заявці інформації, що порушує права, свободи та інтереси 
будь-яких інших осіб, або будь-яким чином ображає будь-яких інших осіб; 
- інших порушень цих Правил. 
 
Відсторонення відбувається шляхом контакту за номером телефону, що вказаний 
Заявником відповідного повідомлення про відсторонення Заявника від Участі у 



Програмі або іншим способом, на розсуд Виконавця.  
 

 
4. Вимоги до Переможниці Програми  

 
 
4.1. Переможницею Програми є повнолітня (віком від 18 років) особа жіночої статі, що є 
громадянкою України та постійно проживає на території України та подала Заявку на 
участь. 
4.2. Переможницею Програми вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 4 цих 
Правил та належним чином виконала всі умови цих Правил. 
4.3. Переможницею Програми не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання 
ними умов цих Правил: 
4.3.1. працівники Організатора/Виконавця і будь-яких інших осіб, які беруть участь у 
підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, 
брати/сестри, батьки). 
4.3.2. обмежено дієздатні (згідно ст. 36 Цивільного Кодексу України) та недієздатні 
особи (згідно ст. 39 Цивільного Кодексу України); 
4.3.3. особи, що не є громадянами України (іноземці, особи без громадянства); 
4.3.4. особи, що не проживають на території України на постійній основі, тобто особи, 
які проживали на території України менш ніж 183 дні впродовж 12 останніх повних 
календарних місяців. 
4.4. Організатор/Виконавець не зобов’язані перевіряти цивільну правоздатність та/або 
дієздатність Переможниці Програми. 
4.5. Переможниця під час участі у Програмі зобов’язуються: 
4.5.1. дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України; 
4.5.2. вказувати повні, коректні та достовірні відомості відповідно до вимог цих Правил; 
4.5.3. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі у Програмі. 
 
4.6. Беручи участь у Програмі Переможниця погоджуються та підтверджує факт 
ознайомлення та повної згоди з цими Правилами. 
4.7. Беручи участь у Програмі Переможниця розуміє та погоджується з тим, що 
будь-яка добровільно надана нею інформація, у тому числі персональні дані, може 
оброблятися Організатором з метою подальшого можливого надсилання йому 
інформації, в т.ч. рекламного характеру, про наступні заходи/конкурси/програми 
Організатора, а також з іншими цілями, визначеними цими Правилами. Приймаючи 
умови цих Правил, Переможниця Програми тим самим надає згоду на таку обробку 
персональних даних з метою використання Організатором та/або іншими 
уповноваженими Організатором Програми особами, в рамках потреб 
та строків, визначених цими Правилами. 
4.8. Беручи участь у Програмі Переможниця тим самим підтверджує свою згоду на 
безкоштовне використання наданої нею інформації Організатором Конкурсу з 
маркетинговою та/або будь-якою іншою метою і методами, що не порушують чинне 
законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам) та в обсязі 
наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання імені, прізвища, зображення, 
інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але 



не обмежуючись, право публікації (в т.ч. імені та зображення в засобах масової 
інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також 
для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без 
будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке 
використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем або Організатором 
Програми та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди 
розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону 
України «Про захист персональних даних». 
4.9. Учасник, який не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від їх 
виконання, втрачає право на подальшу участь в Конкурсі та втрачає статус Учасника. 
 
 

 
5. Умови подання Заявок на участь у Програмі 

 
5.1. Для подання Заявки на участь у Програмі Заявнику необхідно зареєструватися на 
Сайті в наступному порядку: 
5.1.1. Ознайомитись на Сайті з Правилами участі у Програмі. У випадку згоди з 
Правилами Заявник проставляє відмітку про таку згоду шляхом натискання кнопки з 
назвою «Я ознайомився з правилами та погоджуюсь з ними». Після натискання кнопки 
з’явиться знак «V» в графі «Я ознайомився з правилами та погоджуюся з ними». Лише 
після вираженої та зафіксованої таким чином згоди Заявника система дозволить йому 
виконувати подальші дії на Сайті. У випадку незгоди з Правилами (не ознайомлення/не 
погодження з Правилами) Заявник не отримує право виконувати подальші дії на Сайті 
та подати Заявку на участь у Програмі. 
5.1.2. Заповнити поля форми реєстрації з наступними особистими/персональними 
даними: 
- прізвище, ім’я Заявника, що відповідають офіційним документам Заявника (паспорту 
громадянина України); 
- місці проживання (населений пункт); 
- контактний номер мобільного телефону Заявника; 
5.1.3. Надати згоду на обробку персональних даних шляхом проставлення відмітки про 
таку згоду у відповідній графі форми на Сайті. 
 
 
 
 

6. Визначення Переможниці на участь у Програмі  
 
9.1. Переможницею може стати лише одна з учасниць, яку буде обрано за допомогою 
сервісу random.org серед усіх учасниць, які своєчасно подали заявку. 
9.2. Учасник автоматично втрачає право на визнання його Переможцем Конкурсу без 
будь-яких компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали 
відомими вказані обставини: 
9.2.1. якщо Учасником Організатором/Виконавцем визнано порушником цих Правил; 
9.2.2. якщо Учасник належить до категорії осіб, вказаних в п. 4.3. цих Правил; 



9.2.3. у разі неможливості ідентифікувати Учасника відповідно до наданих документів; 
 
9.3. 18 березня 2019 року до 24 год. 00 хв. результати визначення Переможниці 
розміщуються в офіційній спільноті на Facebook: https://www.facebook.com/EVA.dp.ua/ 
 
9.4. Протягом доби з моменту оголошення Переможниці на Сайті Виконавець 
повідомляє Переможницю за її контактними номерами телефонів, вказаними при 
подачі Заявок на участь в Конкурсі. 
9.5. Переможець зобов’язаний, не пізніше ніж протягом однієї робочої доби з моменту 
отримання повідомлення про визнання його Переможцем, підтвердити Виконавцю 
свою участь у проведенні урочистих заходів з нагородження Переможців Конкурсу та 
надати згоду на підписання наступних документів: 
- згода на обробку персональних даних та на безоплатне використання своїх імені, 
прізвища, а також зображення у рекламних та маркетингових матеріалах; 
- акта приймання-передачі цінного подарунку, що засвідчує факт отримання доходу 
фізичною особою - Переможцем Конкурсу від юридичної особи - Виконавця Конкурсу з 
відповідним оподаткуванням згідно чинного податкового законодавства України; 
Переможець також зобов’язаний надати Виконавцю: 
- копії облікової картки платника податків і паспорту громадянина України; 
- для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про 
це відповідний контролюючий орган – копії паспорту громадянина України з 
проставленим у відповідному полі словом "відмова". 
9.6. У разі відмови Переможця від участі у проведенні урочистих заходів з 
нагородження Переможців Конкурсу та/або відмови в підписанні зазначених вище 
документів, а також в інших передбачених цими Правилами випадках, такий 
Переможець втрачає статус Переможця, визначення переможця проводиться 
повторно за допомогою random.org, за виключенням попереднього Переможця. 
 
 
 

7. Інші умови Програми 
 
7.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення 
Програми, офіційним визнається тлумачення Організатора Програми, яке є остаточним 
і обов’язковим для всіх Заявників/Учасників/Переможців та не підлягає оскарженню. 
Рішення Організатора з усіх питань, пов’язаних із проведенням Програми, вважаються 
остаточними, такими, що не підлягають оскарженню й поширюються на всіх Заявників, 
Учасників та Переможців. 
7.2. Організатор/Виконавець залишають за собою право перевірити документи, які 
засвідчують вік та особу Заявника/Учасника/Переможця. 
 
 
 

 
 

https://www.facebook.com/EVA.dp.ua/


 
 

8. Порядок і спосіб інформування про умови Програми 
 
 
8.1. Інформування щодо Правил та умов участі у Програмі здійснюється шляхом 
розміщення тексту цих Правил та іншої інформації на Сайті в мережі Інтернет. 
8.2. Про внесення змін до Правил та умов Програми Організатор/Виконавець Програми  
інформує в порядку, передбаченому п.8.1 цих Правил.  
 


