
 
Додаток № 1 
до Наказу ТОВ "СМЕГ УКРАЇНА"  №11-08/17- 
КВ  
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«Про проведення конкурсу» 
 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ ТА ПРО КОНКУРСНУ КОМІСІЮ  

(нова редакція від 11 серпня 2017 року) 
 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю «СМЕГ УКРАЇНА» (далі – ТОВ «СМЕГ          
УКРАЇНА», Товариство, Організатор конкурсу) має право проводити будь-які        
конкурси не заборонені нормами діючого законодавства України. 

1.2. Цим положенням встановлюються загальні умови проведення конкурсів ТОВ        
«СМЕГ УКРАЇНА». 

1.3. Якщо нормами чинного законодавства України не встановлено будь-яких заборон         
або обмежень, конкурси можуть проводитись як на території України так і поза її             
межами. 

1.4. Мета, порядок, предмет, строки проведення та інші умови будь-якого конкурсу          
встановлюються даним положенням та умовами проведення конкурсу. 

1.5. В залежності від умов проведення конкурсу Організатор конкурсу може         
розміщувати повідомлення про проведення конкурсу та інформацію про конкурс         
(умови) на своєму веб-сайті, який існує та/або буде існувати на момент проведення            
конкурсу, мережі інтернет та/або будь-яких засобах масової інформації, будь-яких         
соціальних мережах, інше.  

1.6. Організатор конкурсу на свій власний розсуд має право розміщувати сюжети та іншу            
інформацію про хід проведення конкурсу, визначення та оголошення переможців         
конкурсу, нагородження учасників конкурсу як в мережі інтернет, так і в будь-яких            
засобах масової інформації, будь-яких соціальних мережах, інше. 

1.7. Участь у будь-якому конкурсі, що проводиться Організатором конкурсу, є         
безоплатною. Проте, Організатор конкурсу вправі прийняти рішення щодо        
здійснення учасниками конкурсу грошових внесків за участь у ньому. 

 
РОЗДІЛ 2. СТРОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ 

2.1. Організатор конкурсу самостійно визначає строки/терміни та етапи проведення        
конкурсу, якщо інше не встановлено нормами чинного законодавства України. 

 
РОЗДІЛ 3. УЧАСНИК КОНКУРСУ 

3.1. Учасником конкурсу може бути особа яка досягла 18 річного віку та є громадянином             
України.  

3.2. До участі у конкурсі можуть допускатись особи, які не досягли 18 річного віку, якщо              
участь таких осіб у конкурсі не заборонена нормами чинного законодавства України           
та згоду на участь яких надано у встановленому законом порядку. 

3.3. Для участі у конкурсі особа повинна пройти реєстрацію на веб-сайті Організатора           
конкурсу або іншим чином, визначеним Організатором конкурсу та/або вчинити         
інші дії, визначені Організатором, необхідні для участі у конкурсі. 

 
РОЗДІЛ 4. ПРИЗОВІ МІСЦЯ ТА ПОДАРУНКИ (ПРИЗИ) 



  

 
  

 

 
 

 
 
 
 

  
 

  

 
 

 
 

 
4.1. За перемогу у конкурсі учасник конкурсу отримує призове місце.  
4.2. Кількість призових місць визначається Організатором конкурсу. 

 
РОЗДІЛ 5. КОНКУРСНА КОМІСІЯ, ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ 

КОНКУРСУ 
5.1. Конкурсна комісія (далі - Комісія) - тимчасово діючий колегіальний орган, що           

створюється для проведення конкурсу. Контроль за ходом проведення, підрахунку         
голосів, визначенням переможців конкурсу здійснюється Комісією. 

5.2. Комісія, у разі необхідності, створюється на підставі наказу про створення Комісії,           
або будь-якого іншого Наказу, підписаного керівником ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА».  

5.3. Комісія створюється у 15 денний строк/термін з моменту прийняття рішення про           
проведення конкурсу.  

5.4. Кількість членів комісії - 5 осіб. 
5.5. До складу комісії можуть входити: працівники ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» з          

будь-яких структурних підрозділів компанії. 
5.6. Пропозицій щодо до обрання особи членом Комісії можуть бути надані кандидатами           

у 10 денний термін, з моменту прийняття рішення про проведення конкурсу. 
5.7. Пропозиції кандидатів у члени Комісії надаються керівнику ТОВ «СМЕГ         

УКРАЇНА» в запакованих конвертах. 
5.8. Пропозиція кандидата у члени Комісії повинна мати форму заяви. 
5.9. Заява (Пропозиція) кандидата у члени комісії повинна містити наступні реквізити: 

● Кому адресується заява (посада, П.І.Б. особи). 
● Від кого адресована заява (посада, П.І.Б. особи). 
● Текст заяви, написаний у довільній формі з пропозицією прийняти кандидатуру          

заявника у члени Комісії. 
● Дата написання заяви. 
● Підпис заявника із розшифровкою. 

5.10. Склад комісії затверджується наказом керівника ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА». Цим же          
наказом призначається голова комісії. Голова комісії забезпечує інформування всіх         
членів комісії про дату, час та місце проведення засідань комісії не пізніш ніж за              
один день до дати їх проведення. Повідомлення можуть направлятися поштою,          
факсом, телефонограмою, електронною поштою, іншим чином.  

5.11. Будь-які зміни у складі комісії затверджуються наказом керівника ТОВ «СМЕГ          
УКРАЇНА».  

5.12. Основні принципи діяльності Комісії: 
● дотримання вимог законодавства; 
● колегіальність та обґрунтованість прийнятих рішень; 
● рівність усіх учасників конкурсу; 
● професіоналізм, неупередженість та незалежність членів комісії      

(недопущення втручання в діяльність комісії будь-яких органів управління,        
влади, а також учасників конкурсу). 

5.13. Права та обов'язки Комісії  
Основними функціями та обов'язками Комісії, але не виключно, є: 

● розробка умов та визначення терміну (строку) проведення конкурсу; 
● розкриття інформації про результати проведення конкурсу та оголошення        

переможців; 
● розгляд та перевірка реєстраційних даних учасників конкурсу; 
● визначення попереднього (за необхідності) та остаточного переможця (ів)        

конкурсу; 
● складання протоколів засідань комісії, інше. 

Комісія має право, але не виключно: 



 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● У разі реєстрації для участі у конкурсі однієї особи, прийняти рішення про            
відмову від проведення конкурсу. 

● За наявності відповідного рішення про відмову від проведення конкурсу,         
якщо конкурс не відбувся, розробляти зміни умов конкурсу; 

● Запрошувати організаторів конкурсу на засідання комісії для надання        
роз'яснень з питань, які виникли у комісії під час проведення конкурсу,           
розгляду отриманих від учасників документів, пропозицій. 

● Члени комісії не можуть перебувати у майнових та немайнових відносинах з           
учасниками конкурсу, не мають права самостійно вести переговори щодо         
умов конкурсу з його учасниками. 

● Члени комісії не мають права розголошувати інформацію про склад комісії,          
учасників конкурсу, їх кількість та зміст їх пропозицій, крім випадків,          
передбачених чинним законодавством України.  

● Комісія має інші права, передбачені цим Положенням та умовами конкурсу. 
5.14. Керує діяльністю комісії і організовує її роботу голова, який скликає засідання та            

головує на них. Головою Комісії є Генеральний директор ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА», а            
у випадку необхідності зміни голови комісії, новий голова обирається із числа           
членів комісії шляхом голосування. 

5.15. На першому засіданні комісії зі складу її членів призначається відповідальний          
секретар, який організовує підготовку матеріалів для розгляду комісією, забезпечує         
виконання доручень голови, інформує всіх членів комісії про дату і час проведення її             
засідань, ведення, оформлення протоколів, виписок з протоколів засідань комісії. 

5.16. Голова комісії ознайомлює членів комісії з функціями, правами і порядком роботи           
комісії та обов'язками її членів відповідно до цього Положення. 

5.17. Члени комісії зобов'язані брати участь у діяльності комісії, виконувати         
розпорядження і доручення голови комісії. 

5.18. При ухиленні членом комісії від виконання обов'язків, визначених цим         
Положенням, голова комісії звертається до членів комісії, з пропозицією про заміну           
члена комісії. Заміна члена комісії здійснюється шляхом відкритого голосування.         
Член комісії замінюється у разі, якщо за заміну проголосувала проста більшість           
членів комісії. Якщо голосів "ЗА" та "ПРОТИ" порівну, то остаточне рішення           
приймається головою комісії. Результати голосування зазначаються в протоколі        
Комісії.  

5.19. Член комісії, який підлягає заміні не приймає участь у голосуванні. 
5.20. Засідання комісії правомочні, якщо на них присутні не менш ніж 2/3 складу комісії.             

Засідання комісії є закритими. 
5.21. У разі необхідності комісія має право заслуховувати на своїх засіданнях пояснення           

спеціалістів, експертів, інших осіб, залучених до її роботи. 
5.22. Під час кожного засідання комісії ведеться протокол. У протоколі засідання комісії           

мають бути зазначені: 
● дата засідання; 
● дані щодо присутності членів комісії; 
● порядок денний; 
● суть обговорення питань порядку денного; 
● рішення комісії та результати голосувань, 
● а також, залежно від порядку денного: 
● умови конкурсу; 
● відомості про учасників конкурсу; 
● пропозиції учасників конкурсу; 
● мотивації вибору переможця. 



 5.23. Протоколи засідань комісії підписуються усіма присутніми членами комісії.        
Протоколи та/або витяги з них можуть публікуватись на веб-сайті Організатора          
конкурсу. 

5.24. Порядок підрахунку результатів проведення конкурсу визначається даним       
Положенням та умовами конкурсу. Порядок обрання переможця(ців) конкурсу може         
здійснюватись за допомогою інтернет ресурсу www.random.org. 

5.25. В залежності від умов конкурсу, повідомлення про результати проведення конкурсу          
та оголошення переможців може здійснюватись Комісією шляхом розміщення        
інформації на веб-сайті Організатора конкурсу, мережі Інтернет та/або в будь-яких          
засобах масової інформації, будь-яких соціальних мережах, будь-яким іншим чином.         
При цьому, переможці конкурсу можуть, але не обов’язково, бути повідомлені          
окремо іншим шляхом, ніж повідомлення на сайті. Зокрема переможці конкурсу          
можуть бити повідомленні шляхом надсилання їм СМС з інформацією про перемогу           
у конкурсі, або повідомлення про перемогу у конкурсі може бути надіслано на            
електронну пошту учасника конкурсу, вказану при здійсненні реєстрації для участі у           
конкурсі, тощо. 

5.26. Повідомлення про результати проведення конкурсу та оголошення переможців може         
розміщуватись Організатором конкурсу в той же спосіб, що і повідомлення про           
проведення конкурсу та інформація про конкурс. 

5.27. Витяг із протоколу Комісії, в якому Комісія зазначає переможця (ів) конкурсу           
підлягає обов’язковому опублікуванню.  

5.28. Витяг із протоколу Комісії підлягає опублікуванню в той же спосіб, що і            
повідомлення про проведення конкурсу та інформація про конкурс. 

5.29. В залежності від умов конкурсу, рішення комісії про вибір попереднього та/або           
остаточного переможця (ів)  конкурсу може прийматись: 

● Шляхом проведення закритого голосування членами Комісії. 
● Підрахунку кількості балів, голосів та ін. 
● Базуватись на підставі використання інтернет ресурсу www.random.org. 

5.30. Під час підведення результатів конкурсу Комісія має право перевіряти достовірність          
даних, вказаних та/або наданих учасниками конкурсу під час здійснення реєстрації          
та/або проведення конкурсу. 

5.31. У випадку виявлення Комісією недостовірності даних, зазначених учасником        
конкурсу, або факту підроблення таких даних, порушення учасником конкурсу         
вимог даного Положення та умов конкурсу, учасник конкурсу виключається із          
участі у ньому. 

5.32. Виключення учасника конкурсу може відбуватись на будь-якій стадії проведення         
конкурсу, навіть і в тому випадку, якщо після оголошення результатів проведення           
конкурсу та визначення переможця (ів), будь-кому із членів Комісії стане відомо про            
факт зазначення учасником конкурсу недостовірних даних, про факт підроблення         
таких даних та/або порушення учасником конкурсу вимог даного Положення та/або          
умов конкурсу. Якщо такий учасник увійшов у список переможців, Комісія скасовує           
результати проведення конкурсу в частині визначення переможцем зазначеного        
учасника, та проводить повторне обрання переможця. 

5.33. Про факт зазначення учасником конкурсу недостовірної або підробленої інформації,         
порушення умов даного Положення та умов конкурсу, та виключення учасника із           
участі у конкурсі зазначається в протоколі Комісії.  

5.34. Виключення учасника конкурсу здійснюється Комісією без проведення голосування. 
5.35. Протокол Комісії про виключення учасника конкурсу підписується усіма членами         

Комісії. 
5.36. Якщо будь-хто із членів Комісії не погоджується з рішенням про виключення           

учасника, такий член комісії має право викласти свою позицію у формі письмових            
пояснень, які долучаються до протоколу комісії.  



 5.37. Засідання Комісії, в якому підсумовуються результати проведення конкурсу та         
визначається (ються) переможець (ці) є, в обов’язковому випадку, закритим. 

5.38. Діяльність комісії припиняється наказом та/або після завершення проведення        
конкурсу, оголошення переможців та видачі призів, якщо такі відаються         
переможцю(ям).  

 
РОЗДІЛ 6. ЗМІНА УМОВ КОНКУРСУ,  
ВІДМОВА ВІД ЙОГО ПРОВЕДЕННЯ 

6.1. ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» має право змінювати умови конкурсу в будь-який час. Про            
зміну умов конкурсу ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» оголошується в тому порядку, в якому            
було оголошено конкурс. 

6.2. ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» має право відмовитись від проведення конкурсу, якщо для           
його участі зареєструвалась лише одна особа, або у випадку якщо проведення           
конкурсу стало неможливим за обставин, які від ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» не           
залежали, або проведення конкурсу є неможливим згідно умов відповідного         
конкурсу. 

 
РОЗДІЛ 7. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАДАННЯ УЧАСНИКОМ КОНКУРСУ  

ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» СВОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 
7.1. Реєстрація для участі у конкурсі є наслідком передання учасником конкурсу ТОВ           

«СМЕГ УКРАЇНА» своїх персональних даних. 
7.2. Погоджуючись з умовами конкурсу та/або політикою конфіденційності, учасник        

конкурсу в добровільному порядку, без будь-якого примусу з боку ТОВ «СМЕГ           
УКРАЇНА» передає Організатору конкурсу свої персональні дані. 

7.3. Здійснення реєстрації учасника для участі в конкурсі є обов’язковим. 
7.4. В результаті проведення реєстрації для участі у конкурсі учасник конкурсу, в           

обов’язковому порядку, повинен надати ТОВ «СМЕГ УКРАЇНА» свою згоду на          
обробку його персональних даних. 

7.5. Учасник конкурсу не допускається до участі в конкурсі у разі не надання ТОВ             
«СМЕГ УКРАЇНА» своєї згоди на обробку його персональних даних.  
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