Офіційні правила
проведення всеукраїнської екологічної програми
«Будуймо ЕКО Україну разом!»
(надалі – Правила)
Терміни та визначення:
Програма - всеукраїнська екологічна програми «Будуймо ЕКО Україну разом!».
ЕКО Проект – запропонований та поданий Учасником план заходів та/або дій,
спрямованих на вирішення окремої екологічної проблеми на визначеній Учасником території
в межах території України, що відповідає тематиці та критеріям, встановленим цими
Правилами.
Реалізація EKO Проекту – комплекс практичних дій та заходів Виконавця та
Реалізатора ЕКО Проектів, спрямованих на втілення запропонованого Переможцем ЕКО
Проекту у життя, в тому числі шляхом залучення Реалізатором ЕКО Проектів підрядних
організацій та/або постачальників, за рахунок Грошового фонду реалізації ЕКО Проектів в
порядку та на умовах, передбачених цими Правилами. Кінцевий результат Реалізації ЕКО
Проекту може відрізнятися від запропонованого Переможцем ЕКО Проекту в окремих
деталях, але має відповідати йому по суті.
Грошовий фонд реалізації ЕКО Проектів – грошові кошти, отримані Організатором
від реалізації продукції - пива ТМ Чернігівське: «Чернігівське світле», «Чернігівське міцне»,
«Чернігівське Максимум», «Чернігівське Безалкогольне», а саме: 0,05 грн. з кожної
реалізованої Організатором на території України одиниці вказаної продукції за період з 01 по
31 травня 2015 року включно та передані Організатором Реалізатору ЕКО Проектів в
порядку, передбаченому цими Правилами. Грошовий фонд реалізації ЕКО Проектів є
умовною назвою грошових коштів, отриманих Організатором від реалізації вказаної
продукції, не є юридичною особою.
Сайт – веб-сайт в мережі Інтернет за адресою www.ecoukraine.com.ua
Учасник - повнолітній дієздатний громадянин України віком від 18 років, який
постійно проживає на території України, або неприбуткова недержавна організація,
зареєстрована на території України в порядку, передбаченому чинним законодавством
України, з урахуванням обмежень, встановлених цими Правилами, який/яка за власним
бажанням беруть участь в Програмі.
Переможець – Учасник, ЕКО Проект якого Реалізується Реалізатором ЕКО Проектів за
рішенням журі, в порядку та на умовах, визначених цими Правилами.
Користувач (Користувачі) – повнолітні користувачі соціальних мереж Facebook та
ВКонтакті або користувачі, що зареєструвались на Сайті шляхом зазначення свого прізвища,
ім’я та по-батькові та адреси електронної пошти), віком від 18 років, які беруть участь у
голосуванні за ЕКО Проекти в порядку, передбаченому цими Правилами.

1. Загальні положення
1.1. Організатором (засновником) Програми є Публічне акціонерне товариство «САН
ІнБев Україна», юридична особа, створена та зареєстрована за законодавством України (далі
за текстом — Організатор) та знаходиться за адресою: 03680, Україна, м. Київ,
вул. Фізкультури, 30-В, код ЄДРПОУ 30965655.
1.2. Виконавцем Програми є Товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕТОНЕЙТ»,
юридична особа, створена та зареєстрована за законодавством України, (далі за текстом —
Виконавець) та знаходиться за адресою: 01033, Україна, м. Київ, вул. Гайдара, 50, код
ЄДРПОУ 34487762.
1.3. Реалізатором ЕКО Проектів є Міжнародний Благодійний фонд «Українська Біржа
Благодійності», неприбуткова організація (ознака неприбутковості – 0005), створена та
зареєстрована відповідно до законодавства України (далі за текстом – Реалізатор ЕКО
Проектів) та знаходиться за адресою: 01601, Київ, вул. Мечникова, 2, пов.27, код ЄДРПОУ
38005762.
1.4. Метою Програми є залучення громадськості до вирішення єкологічних проблем та
реалізація кращих ЕКО Проектів, спрямованих на вирішення окремих екологічних проблем
на територіях реалізації ЕКО Проектів в межах території України.
2. Умови проведення Програми
2.1. Програма проводиться у 4 етапи в наступні строки:
1 етап – збір Організатором коштів на реалізацію ЕКО Проектів (формування
Грошового фонду реалізації ЕКО Проектів) - з 01 травня 2015 року по 31 травня 2015 року
включно.
2 етап – подання Учасниками ЕКО Проектів - з 01 травня 2015 року по 22 червня 2015
року включно і голосування Користувачів за ЕКО Проекти – з 01 травня 2015 року по 30
червня 2015 року включно.
3 етап – визначення Переможців Програми:
3а – визначення ТОП-50 ЕКО Проектів - 1 липня 2015 року.
3б – надання Учасниками відеопрезентацій ЕКО Проектів – з 1 липня 2015 року по 8
липня 2015 року включно.
3в - засідання журі та визначення Переможців - з 9 липня 2015 року по 17 липня 2015
року включно.
4 етап – реалізація ЕКО Проектів Переможців - з 20 липня 2015 року по 31 жовтня 2015
року.
2.2. Місце (територія) проведення Програми (етапів Програми):
1 етап Програми проводиться на всій території України;
2 та 3 етапи Програми проводяться в глобальній мережі Інтернет на Сайті;
4 етап Програми проводиться на окремих територіях, визначених ЕКО Проектами
Переможців, в межах території України.
2.3. Програма заснована і проводиться відповідно до чинного законодавства України,
не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.
2.4. Тематики ЕКО Проектів, встановлені Програмою:
2.4.1. Озеленення територій та захист рослин (висадка дерев, кущів, влаштування
клумб, благоустрій існуючих парків).
2.4.2. Облаштування громадських зон відпочинку (будівництво/встановлення лав,
столиків, мангалів тощо).
2.4.3. Очищення та облаштування водойм (очищення берегів, упорядкування пляжних
зон, висаджування дерев тощо).
2.4.4. Спорудження/встановлення смітників у громадських місцях.
2.4.5. Енергозберігання (встановлення ліхтарів, ламп, інших енергозберігаючих
пристроїв).

2.4.6. Утилізація або вторинна переробка відходів (батарейки, термометри, лампочки,
аерозолі, шини, папір тощо).
2.4.7. Проведення екологічних акцій (івенти, перфоменси, виступи).
2.4.8. Сприяння впровадженню екологічного транспорту (спорудження велопарковок,
облаштування велодоріжок тощо).
3. Вимоги до Учасників
3.1. До участі в Програмі запрошуються повнолітні дієздатні громадяни України віком
від 18 років, які постійно проживають на території України, та неприбуткові недержавні
організації, зареєстровані на території України в порядку, передбаченому чинним
законодавством України.
3.2. Учасником Програми вважається особа, яка відповідає вимогам розділу 3 цих
Правил та належним чином виконала всі умови цих Правил.
3.3. Учасниками Програми не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання
ними умов цих Правил:
3.3.1. працівники Організатора/Виконавця/Реалізатора ЕКО Проектів і будь-яких інших
осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Програми, 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. організації, діяльність яких пов’язана з неповнолітніми особами або спрямована
на неповнолітніх осіб;
3.3.6. політичні партії, релігійні організації, непідприємницькі товариства, що
утворюються актами органів державної влади, органів місцевого самоврядування;
3.3.7. громадські об’єднання, діяльність яких спрямована на здійснення та захист
політичних прав та свобод громадян;
3.4. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів не зобов’язані перевіряти
правоздатність та/або дієздатність Учасників.
3.5. Учасники під час участі в Програмі 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 Учасникам;
3.5.5. не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність участі у Програмі такого
Учасника.
3.6. Беручи участь в Програмі, Учасники погоджуються та підтверджують факт
ознайомлення та повної згоди з цими Правилами.
3.7. Беручи участь в Програмі, Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка
добровільно надана ним інформація, у тому числі персональні дані Учасника, 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, Учасники
Програми 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. Беручи участь в Програмі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на
безкоштовне використання наданої ним 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 його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю
або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не
обмежуючись, право публікації (в т.ч. його 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 Учасником відповідної електронної відмітки та/або вчинення дій, що свідчать
про участь в Програмі, згода з умовами цих Правил та згода на обробку його персональних
даних вважається наданою відповідним Учасником. Електронна відмітка «V» проставляється
в графі «Я ознайомився з правилами та погоджуюся з ними» при реєстрації Учасника на
Сайті та поданні ЕКО Проекту до участі у Програмі.
3.10. Учасник, який не погоджується з умовами цих Правил та/або відмовився від їх
виконання, втрачає право на подальшу участь в Програмі та втрачає статус Учасника.
3.11. Надання Учасником неправдивих/недостовірних/некоректних/неточних даних при
поданні ЕКО Проекту для участі в Програмі, в тому числі щодо засобів зв’язку з таким
Учасником, у випадку визнання Учасника Переможцем, позбавляє такого Учасника права на
Реалізацію поданого таким Учасником ЕКО Проекту.
3.12. У випадку порушення Учасником цих Правил, що спричинило завдання шкоди
та/або збитків у Організатора та/або Виконавця та/або Реалізатора ЕКО Проектів, Учасник
зобов’язаний відшкодувати такі збитки та/або шкоду у повному обсязі.
3.13. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів (за погодженням із
Організатором) залишає за собою право відсторонити на будь-якому етапі Програми від
участі в Програмі Учасників, які порушили вимоги цих Правил шляхом, в тому числі, але не
обмежуючись:
- недотримання вимог чинного законодавства України;
- порушення авторських прав або інших прав інтелектуальної власності;
- поширення інформації та/або матеріалів, які можуть бути неприйнятними та/або
небезпечними
для
певних
категорій
громадян
(на
розсуд
Виконавця/Організатора/Реалізатора ЕКО Проектів );
- здійснення дій та/або діяльності, неприйнятної та/або небезпечної для окремих
категорій громадян (на розсуд Виконавця/Організатора/Реалізатора ЕКО Проектів);
- інших порушень цих Правил.
Відсторонення відбувається шляхом надсилання Виконавцем з адреси електронної
пошти contact@ecoukraine.com.ua на адресу електронної пошти Учасника відповідного
повідомлення про відсторонення Учасника від Участі в Програмі.
3.14. Учасник Програми, який прийняв умови цих Правил, проте, не
виконує/неналежно виконує умови цих Правил, втрачає право на подальшу участь в
Програмі.
4. Грошовий фонд реалізації ЕКО Проектів Програми
4.1. Організатор формує Грошовий фонд реалізації ЕКО Проектів Програми, від
реалізації продукції - пива ТМ «Чернігівське»: «Чернігівське світле», «Чернігівське міцне»,
«Чернігівське Максимум», «Чернігівське Безалкогольне», надалі – Продукція, а саме:
0,05 грн. з кожної реалізованої Організатором на території України одиниці Продукції в
період з 01 травня 2015 року по 31 травня 2015 року включно. Розмір Грошового фонду
реалізації ЕКО Проектів Програми відображається на Сайті та оновлюється протягом строку
формування такого Грошового фонду по мірі реалізації Організатором Продукції*.

*Розмір Грошового фонду реалізації ЕКО Проектів Програми у відповідний день та час
строку формування такого Грошового фонду може відрізнятися від суми грошових коштів,
фактично отриманих Організатором від реалізації Продукції у цей же день та час, з
урахуванням часу, необхідного Організатору та Виконавцю на обробку та опублікування
інформації про надходження коштів.
4.2. Після закінчення строку формування Грошового фонду реалізації ЕКО Проектів
Програми Організатор складає звіт про отримані грошові кошти та перераховує Реалізатору
ЕКО Проектів вказані грошові кошти виключно з метою реалізації ЕКО Проектів
Переможців в порядку, передбаченому цими Правилами.
4.3. Грошовий фонд реалізації ЕКО Проектів Програми поділятиметься на десять
частин орієнтовним розміром 120 000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень) кожна, що будуть
спрямовані на реалізацію кожного з 10 (десяти) ЕКО Проектів Переможців.
Остаточний розмір частин Грошового фонду реалізації ЕКО Проектів Програми,
вказаних в п. 4.3 цих Правил, залежить від загальної суми Грошового фонду реалізації ЕКО
Проектів Програми, сформованого Організатором та перерахованого Реалізатору ЕКО
Проектів. Про остаточний розмір частин Грошового фонду реалізації ЕКО Проектів
Учасники будуть повідомлені в порядку, передбаченому Розділом 12 цих Правил.
4.4. Організатор залишає за собою право збільшити загальну суму Грошового фонду
реалізації ЕКО Проектів Програми, а також встановити додаткові заохочення для окремих
Учасників/ЕКО Проектів, про що Учасники будуть повідомлені в порядку, передбаченому
Розділом 12 цих Правил.
4.5. Відповідальність Організатора/Виконавця Програми та Реалізатора ЕКО Проектів
обмежується загальною сумою Грошового фонду реалізації ЕКО Проектів Програми.
5. Умови подання ЕКО Проектів для участі в Програмі
5.1. Для подання ЕКО Проекту для участі в Програмі Учаснику необхідно
зареєструватися на Сайті в наступному порядку:
5.1.1. Ознайомитись на Сайті з Правилами участі в Програмі. У випадку згоди з
Правилами Учасник 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 Учасника система дозволить йому виконувати подальші
дії на Сайті. У випадку незгоди з Правилами (не ознайомлення/не погодження з Правилами)
Учасник не отримує право виконувати подальші дії на Сайті та подати ЕКО Проект для
участі у Програмі.
5.1.2. Заповнити поля форми реєстрації з наступними особистими/персональними
даними:
- прізвище, ім’я, по-батькові фізичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові
уповноваженого представника та найменування неприбуткової недержавної організації, що
відповідають офіційним документам Учасника (паспорту громадянина України, свідоцтву
про реєстрацію);
- дата, місяць, рік народження фізичної особи або код ЄДРПОУ неприбуткової
недержавної організації відповідно до офіційних документів Учасника (паспорта
громадянина України, свідоцтва про реєстрацію);
- телефон фізичної особи або представника неприбуткової недержавної організації;
- електронна адреса фізичної особи або неприбуткової недержавної організації
(представника неприбуткової недержавної організації).
5.2. При поданні ЕКО Проекту Учасник має описати ЕКО Проект шляхом заповнення
полів:
- тематика ЕКО Проекту (вибрати з запропонованого меню відповідного поля);
- назва ЕКО Проекту (не більше 100 знаків);
- мета ЕКО Проекту (існуюча актуальна екологічна проблема, на вирішення якої
спрямований ЕКО Проект, не більше 1000 знаків);

- область України, в якій ЕКО Проект має бути реалізовано;
- назва населеного пункту реалізації ЕКО Проекту;
- місце/територія реалізації ЕКО Проекту (вказати адресу або опис місцевості або
завантажити фото, схему, мапу);
- опис ЕКО Проекту (не більше 1500 слів), а саме:
 етапи реалізації ЕКО Проекту;
 перелік (план) заходів та/або дій, спрямованих на вирішення вказаної Учасником
екологічної проблеми;
 прогнозований результат реалізації ЕКО Проекту;
 інша корисна для реалізації ЕКО Проекту інформація:
- Посилання 1 (ресурс Учасника, пов’язаний з вирішенням вказаної Учасником
екологічної проблеми, за наявності);
- Посилання 2 (ресурс Учасника, пов’язаний з вирішенням вказаної Учасником
екологічно проблеми, за наявності).
- Посилання 3 (ресурс Учасника, пов’язаний з вирішенням вказаної Учасником
екологічної проблеми, за наявності);
- Посилання 4 (ресурс Учасника, пов’язаний з вирішенням вказаної Учасником
екологічно проблеми, за наявності).
5.3. ЕКО Проект, що подається Учасником, має відповідати наступним критеріям:
5.3.1. ЕКО Проект має відповідати тематиці згідно п. 2.4 цих Правил.
5.3.2. ЕКО Проект повинен містити опис існуючої актуальної екологічної проблеми в
межах тематик, зазначених у пункті 2.4 даних Правил.
5.3.3. ЕКО Проект повинен містити перелік (план) реальних заходів/дій, спрямованих
на вирішення вказаної Учасником екологічної проблеми.
5.3.4. ЕКО Проект повинен містити опис прогнозованого результату Реалізації ЕКО
Проекту.
5.3.5. прогнозована орієнтовна обґрунтована вартість ЕКО Проекту має складати до
120 000,00 грн.
5.3.6. місце (територія) реалізації ЕКО Проекту не має перебувати у приватній чи
державній власності.
5.3.7. місце (територія) реалізації ЕКО Проекту не має перебувати у зоні з
особливим/спеціальним/обмеженим (внутрішньооб’єктним та/або пропускним) режимом
доступу (зона проведення АТО, тимчасово окупована територія України, об’єкти
пенітенціарної системи, об’єкти державних установ, підприємств, організацій тощо).
5.3.8. місце (територія) реалізації ЕКО Проекту не має бути пов’язана з місцем,
спеціально призначеним для перебування (навчання, відпочинку) неповнолітніх осіб.
5.3.9. назва, мета та детальний опис ЕКО Проекту мають бути викладені у обсязі,
визначеному в п. 5.2 цих Правил та в реєстраційній формі на Сайті.
5.3.10. ЕКО Проект не має бути спрямованим на пряме чи опосередковане отримання
прибутку.
6. Умови модерації та публікації ЕКО Проектів на Сайті
6.1. Учасник може подати необмежену кількість ЕКО Проектів за умови дотримання
умов, викладених у розділі 5 Правил. Проте, такий Учасник може бути визнаний
Переможцем лише за одним з поданих ЕКО Проектів.
6.2. При поданні Учасником ЕКО Проекту в порядку, передбаченому розділом 5 цих
Правил, ЕКО Проект автоматично спрямовується Організатору та Виконавцю на
проходження модерації (перевірки на відповідність цим Правилам). Процесс модерації ЕКО
Проектів може тривати до 7 календарних днів. Якщо ЕКО Проект відповідає цим Правилам,
такий ЕКО Проект публікується на Сайті.
6.3. У випадку не проходження модерації, ЕКО Проект не публікується на Сайті, а
Учасник отримує електронного листа на вказану ним при реєстрації електронну адресу від
Виконавця з повідомленням про те, що ЕКО Проект не пройшов модерацію (перевірку на

відповідність цим Правилам). Організатор та Виконавець залишають за собою право на свій
розсуд вирішувати питання про проходження відповідним ЕКО Проектом модерації
(перевірки) та її результатів. Рішення про проходження/не проходження модерації
(перевірки) не підлягає оскарженню, Організатор/ Виконавець не здійснюють листування з
будь-якою особою (в тому числі, з Учасником) з приводу згоди та/або незгоди такої особи з
рішенням про проходження та/або непроходження відповідним ЕКО Проектом модерації
(перевірки).
6.4. Всі допущені до участі у Програмі ЕКО Проекти розміщуються в розділі
«Проекти» на Сайті. При активуванні Користувачем Сайту посилання на ЕКО Проект такому
Користувачу надається можливість ознайомлення з деталями (змістом) ЕКО Проекту.
7. Умови голосування Користувачів за ЕКО Проекти Програми
7.1. З 01 травня 2015 року, але не раніше моменту подання ЕКО Проектів до участі у
Програмі, по 30 червня 2015 року включно голосування за ЕКО Проекти здійснюється в
наступному порядку:
7.1.1. Користувачі мають право проголосувати за відповідний ЕКО Проект, розміщений
на Сайті в розділі «Проекти», шляхом натиснення кнопки «Проголосувати», розміщеної біля
відповідного ЕКО Проекту, якому Користувач бажає віддати свій голос.
7.1.2. Кожен Користувач може проголосувати (натиснути кнопку «Проголосувати») за
кожен з ЕКО Проектів, розміщений на Сайті в розділі «Проекти», не більше, ніж один раз.
7.2. Кількість голосів, що отримує кожен ЕКО Проект під час голосування
Користувачів, відображається на Сайті біля кожного ЕКО Проекту.
7. Визначення Переможців
8.1. З 1 липня 2015 року по 17 липня 2015 року включно серед Учасників буде
визначено Переможців, ЕКО Проекти яких будуть реалізовані Реалізатором ЕКО Проектів в
рамках Програми.
8.2. Визначення Переможців відбувається в наступному порядку:
8.2.1. 30 червня 2015 року о 24 год. 00 хв. голосування Користувачів за ЕКО Проекти
припиняється.
8.2.2. 50 ЕКО Проектів, що обрали найбільшу кількість голосів Користувачів Сайту
станом на 24 год. 00 хв. 30 червня 2015 року, відбираються до ТОР-50 для визначення
Переможців.
8.2.3. 1 липня 2015 року Учасники, ЕКО Проекти яких були відобрані до ТОР-50 згідно
з п. 8.2.2. Правил, повідомляються Виконавцем про те, що їх ЕКО Проекти включено до
ТОР-50, шляхом надсилання електронного листа за вказаною Учасником при реєстрації
адресою електронної пошти. З моменту включення ЕКО Проекту до ТОР-50 кількість
голосів, набраних ЕКО Проектом в результаті голосування Користувачів Сайту, втрачає своє
значення і не береться до розрахунку під час визначення Переможців журі в порядку,
передбаченому цими Правилами.
8.2.4. У строк до 09 год. 00 хв. 9 липня 2015 року включно Учасники, ЕКО Проекти
яких були відобрані до ТОР-50 і які отримали лист Виконавця про це, зобов’язані надіслати
Виконавцю за вказаною Виконавцем у електронному листі адресою електронної пошти
відеоролик тривалістю до 2-х хвилин з презентацією свого ЕКО Проекту, в якій довести
важливість реалізації саме їх ЕКО Проекту. Технічні вимоги до відеоролика визначаються
Виконавцем і доводяться до відома Учасників в електронному листі, направленому в
порядку, передбаченому п. 8.2.3 Правил.
8.2.5. ЕКО Проекти з ТОР-50, щодо яких Учасниками буде направлено Виконавцю
відеоролики з презентацією, станом на 09 год. 00 хв. 9 липня 2015 року, будуть представлені
на розгляд журі, сформованому в порядку, передбаченому цими Правилами.

8.2.6. ЕКО Проекти з ТОР-50, щодо яких Учасниками не буде направлено Виконавцю
відеоролики з презентацією, станом на 09:00 9 липня 2015 року, не передаються на розгляд
журі і вибувають з участі в Програмі.
8.2.7. Організатор одноособово формує журі у складі 6 осіб, до якого мають входити
експерти в галузі екології, представники Організатора та Реалізатора ЕКО Проектів.
Персональний склад журі оголошується 9 липня 2015 року на відповідній сторінці Сайту.
8.2.8. З 9 липня 2015 року по 17 липня 2015 року включно здійснюється визначення
Переможців шляхом голосування членів журі за кожний ЕКО Проект за стобальною шкалою.
Члени журі голосують на паперових носіях шляхом проставляння відповідної кількості балів
відносно назви кожного ЕКО Проекту та прізвища (назви) Учасника. За результатами
голосування журі формується рейтинг ЕКО Проектів відповідно до загальної кількості балів,
які отримав кожен ЕКО Проект. Результати голосування журі є остаточними і оскарженню
не підлягають.
8.2.9. Учасники, ЕКО Проекти яких набрали найбільшу сумарну кількість балів членів
журі, визнаються Переможцями.
8.3. Результати голосування журі по визначенню Переможців оформлюються
протоколом, який підписується усіма членами журі, а також представниками
Організатора/Виконавця/Реалізатора ЕКО Проектів.
8.4. 17 липня 2015 року до 24 год. 00 хв. результати визначення Переможців
розміщуються на Сайті.
8.5. У разі відмови Переможця від реалізації поданого ним ЕКО Проекту та в інших
передбачених цими Правилами випадках, такий Переможець втрачає статус Переможця і
Переможцем автоматично визнається Учасник, ЕКО Проект якого згідно голосування членів
журі є наступним в порядку черговості.
8.6. Один Учасник може бути визнаний Переможцем Програми лише за одним з ЕКО
Проектів.
8.7. Переможець автоматично втрачає право на реалізацію ЕКО Проекту без будь-яких
компенсацій у наступних випадках, незалежно від того, у який час стали відомими вказані
обставини:
8.7.1 якщо Переможця Організатором/Виконавцем/Реалізатором ЕКО Проектів визнано
порушником цих Правил;
8.7.2 якщо Переможець у встановлений цими Правилами період не надасть
підтвердження своєї згоди на реалізацію ЕКО Проекту або необхідних даних (п.9.2 Правил),
з незалежних від Організатора/Виконавця/Реалізатора ЕКО Проектів причин;
8.7.3 якщо Переможець належить до категорії осіб, вказаних в п. 3.3. цих Правил;
8.7.4 якщо Переможець подав заяву Організатору про свою відмову від реалізації
поданого ним ЕКО Проекту з будь-яких причин;
8.7.5 якщо Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів не зможе зв’язатися з
Переможцем за наданими ним телефоном та/або адресою електронної пошти у будь-який
момент реалізації поданого ЕКО Проекту;
8.7.6 у разі неможливості ідентифікувати Переможця відповідно до наданих ним
документів;
8.7.7 у разі неналежного виконання Переможцем умов цих Правил.
8. Порядок реалізації ЕКО Проектів Переможців
9.1. Протягом 3 (трьох) діб з моменту оголошення Переможців на Сайті в порядку,
передбаченому п. 8.4 Правил, Виконавець повідомляє Переможців про це шляхом
надсилання електронного листа за вказаними при подачі ЕКО Проектів адресами
електронної пошти. У повідомленні буде зазначено адресу електронної пошти Реалізатора
ЕКО Проектів. Моментом отримання повідомлення вважається момент відправлення
Виконавцем електронного повідомлення.
9.2. Переможець зобов’язаний не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту
отримання електронного повідомлення про визнання його Переможцем Програми зв’язатись

з Реалізатором ЕКО Проектів за наданою адресою електронної пошти та підтвердити свою
згоду на реалізацію ЕКО Проекту, а також надати:
- додаткові контактні дані Переможця;
- копії всіх сторінок паспорту Переможця;
- детальний план реалізації ЕКО Проекту (за бажанням Переможця).
9.3. Реалізація ЕКО Проекту здійснюється Реалізатором ЕКО Проектів за рахунок
Грошового фонду реалізації ЕКО Проектів в наступному порядку по кожному ЕКО Проекту
окремо:
9.3.1. Реалізатор ЕКО Проектів формує команду з реалізації ЕКО Проекту,
обов’язковим учасником якої є Переможець. Переможець має право відмовитися брати
участь в усіх/окремих зустрічах команди, повідомивши про це Реалізатора ЕКО Проекту. До
складу команди з реалізації ЕКО Проекту можуть входити представники Організатора та
Виконавця.
9.3.2. Реалізатор ЕКО Проектів складає детальний план реалізації ЕКО Проекту, який
включає:
- кошторис із переліком матеріалів/робіт, необхідних для реалізації ЕКО Проекту;
- графік (строки, етапи) реалізації ЕКО Проекту;
- план та строки проведення зустрічей команди з реалізації ЕКО Проекту;
- перелік дозвільної документації, отримання якої необхідно для Реалізації ЕКО
Проекту, та орієнтовні строки отримання такої документації.
Детальний план реалізації ЕКО Проекту погоджується з Переможцем та
затверджується Організатором.
9.3.3. Виконавець отримує всі необхідні для реалізації ЕКО Проекту
дозволи/погодження органів державної влади та/або місцевого самоврядування. Реалізатор
ЕКО Проектів сприяє якнайшвидшому отриманню вказаних дозволів/погоджень на
реалізацію ЕКО Проекту.
9.3.4. Реалізатор ЕКО Проектів визначає перелік підрядників/постачальників, які
мають виконувати роботи/поставляти матеріали, необхідні для реалізації ЕКО Проекту.
Переможець Програми має право пропонувати Реалізатору ЕКО Проекту кандидатури
підрядників/постачальників. Перелік підрядників/постачальників для реалізації ЕКО Проекту
погоджується з Організатором та затверджується Організатором.
9.3.5. Реалізатор ЕКО Проектів укладає договори з підрядниками/постачальниками
на виконання робіт/поставку матеріалів, необхідних для реалізації ЕКО Проекту, та
контролює їх виконання на кожному етапі реалізації ЕКО Проекту.
9.3.6. Реалізатор ЕКО Проектів фінансує реалізацію ЕКО Проекту шляхом
перерахування коштів, отриманих від Організатора, в безготівковому порядку на поточні
рахунки підрядників/постачальників, залучених до реалізації ЕКО Проекту, відповідно до
затвердженого Організатором кошторису реалізації ЕКО Проекту та укладених договорів із
підрядниками/постачальниками.
9.3.7. Зустрічі команди з реалізації ЕКО Проекту здійснються згідно погодженого та
затвердженого плану зустрічей. Організатор та Виконавець мають право скликати
позачергові зустрічі команди з реалізації ЕКО Проекту, повідомивши команду за 3 робочі дні
шляхом надсилання електронного листа та\або шляхом телефонного дзвінка. Переможець
має право брати участь в усіх зустрічах команди щодо Реалізації ЕКО Проекту.
Неможливість участі Переможця на таких зустрічах не є підставою для зупинення Реалізації
ЕКО Проекту. Переможець може бути присутнім на зустрічах за допомогою конференцдзвіка або Skype. Транспортні витрати Переможця, необхідні для участі в зустрічах команди
щодо реалізації ЕКО Проекту, несе Переможець.
9.3.8. Організатор та Виконавець контролюють реалізацію ЕКО Проекту.
9.3.9. Незалежно від участі Організатора/Виконавця в зустрічах команди з реалізації
ЕКО Проекту Реалізатор ЕКО Проектів щотижня надає Організатору та Виконавцю звіти про
статус реалізації ЕКО Проекту, необхідність внесення змін до кошторису або графіку
(строків) реалізації ЕКО Проекту.

9.3.10. Виконавець та Реалізатор ЕКО Проектів, за необхідності, здійснють
оформлення результатів реалізації ЕКО Проекту в органах державної влади та/або місцевого
самоврядування (введення в експлуатацію, передача на баланс тощо).
9.3.11. Виконавець та Реалізатор ЕКО Проектів організовують урочисту зустріч з
приводу
реалізації
ЕКО
Проекту
за
участю
Переможця,
представників
Організатора/Виконавця/Реалізатора ЕКО Проектів.
9.4. У випадку виникнення спорів на будь-якому етапі реалізації ЕКО Проекту щодо
критеріїв відбору та/або осіб підрядників/постачальників, вимог до якості робіт та/або
матеріалів та/або необхідності внесення змін до графіку (строків) реалізації ЕКО Проекту
остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора не підлягає оскарженню.
Організатор не здійснює листування з будь-якою особою з приводу згоди та/або незгоди
такої особи з рішенням Організатора.
9.5. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів не несуть відповідальності за
неможливість реалізації ЕКО Проекту Переможця з будь-яких причин та/або за будь-які
наслідки реалізації ЕКО Проекту Переможця.
9.6. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил та надання всіх передбачених даних
Переможцем є необхідною умовою реалізації ЕКО Проекту. Невиконання Переможцем будьяких умов, передбачених цими Правилами, є підставою для відмови в реалізації
запропонованого таким Переможцем ЕКО Проекту. При цьому, Переможець вважається
таким, що відмовився від реалізації свого ЕКО Проекту, та не має права на одержання від
Організатора/Виконавця/Реалізатора ЕКО Проектів будь-якої компенсації, в тому числі
грошової.
10.

Обмеження

10.1. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів та його уповноважені особи не
беруть на себе відповідальність за будь-які суперечки щодо проектів Учасників та
Переможців, щодо авторських та інших прав інтелектуальної власності на проекти.
Організатор/Виконавець /Реалізатор ЕКО Проектів та їх уповноважені особи не вступають у
будь-які суперечки та/або листування з приводу визнання будь-яких осіб Учасниками та/або
Переможцями. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів та їх уповноважені особи
не несуть відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
10.2. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів не несуть відповідальності за
роботу служб зв’язку, в тому числі пошти, електронної пошти, соціальних мереж Facebook та
Вконтакте, за будь-які технічні/технологічні/інформаційні помилки, збої, за помилки
співробітників будь-яких підприємств/установ/організацій, які забезпечують обмін
інформацією між Учасниками/Переможцями та Організатором/Виконавцем/Реалізатором
ЕКО Проектів, внаслідок яких поштові відправлення/повідомлення електронної пошти не
надійшли, надійшли із запізненням, були загублені або пошкоджені.
10.3. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів не несуть відповідальності за
неможливість реалізації ЕКО Проекту згідно з умовами цих Правил, якщо така неможливість
виникла не з вини Організатора/Виконавця/Реалізатора ЕКО Проектів. Такий Переможець не
має права вимагати жодних пільг та компенсацій.
11.

Інші умови Програми

11.1. У разі виникнення будь-яких суперечок стосовно тлумачення умов проведення
Програми, офіційним визнається тлумачення Організатора Програми, яке є остаточним і
обов’язковим для всіх 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 Учасників та Переможців.
11.2. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів залишають за собою право
перевірити документи, які засвідчують вік та особу Учасника.
11.3. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів не несуть відповідальності за:

11.3.1. не ознайомлення Учасника з цими Правилами Програми;
11.3.2.
невиконання,
неналежне
виконання,
несвоєчасне
виконання
Учасниками/Переможцями Правил;
11.3.3. неможливість Переможця взяти участь у зустрічах команди з Реалізації ЕКО
Проекту, про яку Переможця було повідомлено в порядку, передбаченому цими Правилами;
11.4. Беручи участь в Програмі, Учасники/Переможці, зокрема, підтверджують свою
безумовну згоду з наступним:
11.4.1. Інформація про прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи та назва
неприбуткової недержавної організації, зміст поданого ЕКО Проекту будуть опублікованіа
на сторінках Сайту без сплати будь-якої винагороди.
11.4.2. здійснення Виконавцем/Організатором (їх уповноваженими представниками)
та/або третіми особами за завданням Організатора збору, обробки, зберігання, використання,
розповсюдження в цілях проведення Програми отриманих від відповідного
Учасника/Переможця всіх персональних даних, з дотриманням необхідних заходів захисту
таких даних від несанкціонованого розповсюдження, в тому числі на безкоштовне
використання наданої ними інформації про себе, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою
метою, методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом передачі
третім особам), зокрема, на безоплатне використання прізвища, імені та побатькові/найменування Переможця Програми, поданого ним ЕКО Проекту, його зображення
(фотографії), інтерв’ю з ним та/або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою
метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його прізвища, імені та побатькові і зображення в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та
відеоматеріалах, інтерв'ю з засобами масової інформації без будь-яких обмежень за
територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Організатором або Виконавцем 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». Персональні дані
Учасника/Переможця Програми оброблятимуться з метою використання Організатором
Програми, доки не мине потреба, визначена цими Правилами. Беручи участь в Програмі,
Учасник засвідчує, що він ознайомлений і згоден дотримуватись цих Правил. Факт відправки
будь-яких персональних даних засвідчує повну та безумовну згоду Учасника/Переможця
Програми на їх передачу у відповідному обсязі та подальше використання Організатором
згідно з цими Правилами.
11.5. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів залишають за собою право не
вступати в письмові переговори/листування або інші контакти з Учасниками/Переможцями,
окрім випадків, передбачених цими Правилами.
11.6.
Вартість
користування
мережею
Інтернет,
що
здійснюється
Учасником/Користувачем/Переможцем, оплачується такими особами самостійно за власний
рахунок і відповідає стандартній вартості послуги за тарифним планом надавача даної
послуги. Всі Учасники/Переможці самостійно сплачують всі та будь-які витрати, понесені
ними у зв'язку з участю в Програмі (у тому числі, без обмежень, витрати, пов'язані з
користуванням мережею Інтернет для отримання будь-якої інформації про Програму).
11.7. Організатор/Виконавець на свій власний розсуд можуть визнати недійсною будьяку реєстрацію, а також заборонити подальшу участь в даній Програмі будь-якій особі, яка
підроблює або отримує вигоду з підробки процесу реєстрації або інших етапів Програми або
ж діє, порушуючи ці Правила Програми, діє деструктивним чином або здійснює дії з наміром
докучати, ображати, загрожувати або заподіювати шкоду будь-якій іншій особі.
11.8. Якщо з будь-якої причини будь-який етап даної Програми не може проводитися
так, як це заплановано, включаючи причини, викликані комп'ютерними вірусами,
неполадками в мережі Інтернет, дефектами, маніпуляціями, несанкціонованим втручанням,
фальсифікацією,
технічними
неполадками
або
будь-якою
іншою
причиною,
неконтрольованою Організатором/Виконавцем/Реалізатором ЕКО Проектів, яка спотворює
або втручається у виконання, безпеку, чесність, цілісність або належне проведення
Програми, Організатор/Виконавець Програми можуть на свій власний розсуд анулювати,

припинити, або тимчасово припинити проведення Програми, або ж визнати недійсними
будь-які реєстрації.
11.9. Терміни, що використовуються в цих Правилах, відносяться виключно до даної
Програми.
11.10. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів мають право залучати третіх
осіб для повного або часткового виконання цих Правил.
11.11. Ці Правила є єдиними офіційними правилами участі в Програмі.
11.12. Своєю участю в Програмі всі Учасники повністю погоджуються з цими
Правилами і зобов'язуються їх виконувати.
11.13. Організатор Програми залишає за собою право змінювати склад журі протягом
усього строку проведення Програми у зв’язку з неможливістю тієї чи іншої особи бути
членом журі.
11.14. Члени журі не мають право використовувати будь-які матеріали, що стосуються
даної Програми, в політичних цілях (дебати, обговорення, політичні заходи тощо).
11.15. Організатор/Виконавець/Реалізатор ЕКО Проектів Програми не несуть
відповідальності за невиконання зобов'язань, зазначених в цих Правилах, у разі настання
будь-яких форс-мажорних обставин, зокрема, таких як стихійні лиха, пожежі, повені,
військові дії будь-якого характеру, блокади, терористичні акти, зміни у чинному
законодавстві України, що діють на території проведення Програми чи реалізації ЕКО
Проектів
Переможців,
інші
непідвладні
контролю
з
боку
Організатора/Виконавця/Реалізатора ЕКО Проектів обставини.
11.16. Приймаючи участь у Програмі, Переможець надає свою повну та безумовну
згоду на безоплатне використання та/або оприлюднення Організатором протягом
необмеженого строку ЕКО Проекту, поданого таким Переможцем.
11.17. Подавши для участі в Програмі відповідний ЕКО Проект, Учасник тим самим
підтверджує і заявляє про те, що він має право подавати та оприлюднювати такий проект у
мережі Інтернет, що виключно він є автором такого проекту і що жодні інші особи не мають
авторських та/або інших інтелектуальних прав на цей проект.
11.18. Усі результати Програми є остаточними й оскарженню не підлягають.
11.19. Організатор залишає за собою право зняти будь-який ЕКО Проект з участі в
Програмі у випадку, якщо виникне підозра у тому, що Учасник чи інші користувачі
використовують методи голосування за ЕКО Проекти, які прямо або опосередковано
протирічать цим Правилам, зокрема:
11.19.1. використання сумнівних аккаунтів (так званих «ботів» — неосновних аккаунтів
користувача соціальної мережі) для голосування за ЕКО Проекти,
11.19.2. при виявленні різкого стрибка кількості голосів (якої не спостерігалося при
голосуванні раніше) за той чи інший ЕКО Проект протягом 2 (двох) діб.
12.

Порядок і спосіб інформування про умови Програми

12.1. Інформування щодо Правил та умов Програми здійснюється шляхом розміщення
тексту цих Правил та іншої інформації на Сайті за адресою www.ecoukraine.com.ua в мережі
Інтернет.
12.2. Додаткова інформація щодо Правил та умов Програми надається протягом усього
Періоду проведення Програми за телефоном гарячої лінії 0-800-500-13-29 або 0-800-50-13-29
(дзвінки зі стаціонарних телефонів у межах України безкоштовні; вартість дзвінків з інших
телефонів — згідно з чинними тарифами оператора, який обслуговує особ, що телефонує).
12.3. Про внесення змін до Правил та умов Програми Організатор/Виконавець
Програми інформує Учасників в порядку, передбаченому п.12.1 цих Правил.

