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Офіційні Правила проведення Опитування «Лев матчу»  

(надалі – Правила)  
  
Організатор Опитування «Лев матчу» -  ТОВ «ТРК «Україна», код  ЄДРПОУ 05744121, адреса: 87515, м. 

Маріуполь, вул. Харлампієвська 17/25 (надалі– «Організатор»).   
Партнер Опитування «Лев матчу» - ТОВ «УАФ Тікет», код ЄДРПОУ 41431184, адреса:  01133, м. Київ, пров. 
Лабораторний, 7-а 
 
 
1. Терміни та загальні положення Правил:  
1.1. Опитування проводиться на території України*, підконтрольній українській владі, на офіційній сторінці 
Опитування за посиланням  https://footballua.tv/levmatchu (надалі – «Територія проведення Опитування» та 
«Сторінка проведення Опитування» відповідно).   
* за винятком території Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у відповідності до умов Закону України  
«Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014, № 1207VII, 
а також ряду населених пунктів на території проведення операції під керівництвом Об’єднаних сил (на підставі 
Указу про введення в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про рішення Ради національної безпеки 
і оборони України від 30 квітня 2018 року «Про широкомасштабну антитерористичну операцію в Донецькій та 
Луганській областях» підписаного «30» квітня 2018 року, Указу Президента України від 14 квітня 2014 року «Про 
рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 квітня 2014 року «Про невідкладні заходи щодо 
подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності України»).   
1.2. Опитування –захід, що проводитсься з метою  дослідження громадської думки, що реалізується в рамках 
та відповідно до умов даних Правил, передбачає активність Учасників Опитування, яке полягає у голосуванні 
Учасників Опитування на Сторінці проведення Опитування за найкращого гравця Збірної України з футболу під 
час трансляції Матчів –, та який  проводиться з метою популяризації торговельної марки Партнеру Опитування 
«Лев Матчу».  
1.3. Загальний період проведення Опитування: з «24» березня 2021 року (00.00.00 год.) по «23» листопада 
2021 року включно (23.59.59 год.) (надалі– «Період проведення Опитування»).   
1.4. Учасник Опитування (в усіх відмінках) – фізична особа, що відповідає вимогам розділу 2 Правил. 
1.5. Беручи участь у Опитування, Учасник Опитування не вносить жодної додаткової плати, пов’язаної з 
участю у такій Опитування.  
1.6. Участь у Опитування не передбачає отримання Учасниками Опитування будь-яких заохочень, подарунків.  
1.7. Опитування не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу. Ці Правила не є публічною 
обіцянкою винагороди.  
  
2. Учасники Опитування, їх права та обов'язки  
2.1. Учасником Опитування може стати виключно повнолітня (з 18 років) дієздатна особа, яка є громадянином 
України, проживає на Території проведення Опитування. 
2.2. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного кодексу України щодо договорів приєднання, а саме 
можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, 
своєю участю у Опитування всі Учасники свідчать і підтверджують, що ознайомлені і повністю погоджуються з 
умовами Правил та зобов’язуються їх виконувати.  
2.3. З моменту прийняття умов даних Правил шляхом вчинення дій, що свідчать про участь у Опитування, 
згода з умовами даних Правил та згода на обробку персональних даних вважається наданою відповідним 
Учасником  Опитування.   
 
3. Порядок участі у Опитування   
3.1. Для участі в Опитуванні Учаснику необхідно виконати наступні дії, а саме:   

- відвідати Сторінку проведення Опитування;   
- проголосувати на Сторінці проведення Опитування за найкращого гравця Збірної України з 

футболу – справжнього Лева матчу (надалі – «Лев Матчу»);  
Увага! Голосування відбувається під час прямої трансляції в ефірі телеканалів «Україна», «Футбол 1», «Футбол 
2», «Футбол 3» товариських матчів та матчів відбірного турніру Чемпіонату світу з футболу-2022,  а саме:    

 «24» березня 2021 року -  під час прямої трансляції  матчу відбірного турніру Чемпіонату світу з 
футболу- 2022 «Франція - Україна»;   
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 «28» березня 2021 року - під час прямої трансляції  матчу відбірного турніру Чемпіонату світу з 
футболу-2022 «Україна  -  Фінляндія»;  

 «31» березня 2021 року - під час прямої трансляції  матчу відбірного турніру Чемпіонату світу з 
футболу- 2022  «Україна  - Казахстан»;  

 «23» травня 2021 року  - під час прямої трансляції товариського матчу «Україна — Бахрейн»;  
  «01» вересня 2021 року- під час прямої трансляції  матчу відбірного турніру Чемпіонату світу з 

футболу- 2022 «Казахстан  - Україна»;  
 «04» вересня 2021 року- під час прямої трансляції  матчу відбірного турніру Чемпіонату світу з 

футболу2022 «Україна -  Франція»;  
 «12» жовтня 2021 року - під час прямої трансляції  матчу відбірного турніру Чемпіонату світу з 

футболу-2022 «Україна  -  Боснія і Герцеговина»;  
 «16» листопада  2021 року - під час прямої трансляції  матчу відбірного турніру Чемпіонату світу 

з футболу-2022 «Боснія і Герцеговина  - Україна».    
3.2. Під час кожного голосування Учасник Опитування може проголосувати виключно 1 (один) один раз.   
 
4. Заключні положення проведення Опитування  
4.1. Офіційні Правила Опитування публікуються на Сторінці проведення Опитування.  
4.2. Правила, умови та період проведення Опитування може бути змінено та/або доповнено Організатором 
Опитування протягом усього Періоду проведення Опитування. Такі зміни та доповнення набувають чинності з 
моменту опублікування на Сторінці проведення Опитування, та мають відношення до всіх Учасників Опитування, 
не залежно від дати участі в Опитування.  
4.3. Організатор  не несе відповідальність за будь-які технічні збої в роботі мережі Інтернет,  а також інші 
технічні несправності, що виникли за незалежних від Організатора Опитування обставин.   
4.4. Організатор Опитування  має право залучати третіх осіб для повного або часткового виконання даних 
Правил. 
4.5.  Організатор Опитування  має право залучати спонсорів/партнерів  при проведенні Опитування. 
4.6. Беручи участь в Опитування, кожен Учасник Опитування підтверджує свою згоду на обробку та 
використання наданої ним інформації Організатору Опитування з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою 
і методами, що не порушують чинного законодавства України (зокрема Закону України «Про захист персональних 
даних»), без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, й таке використання жодним 
чином не відшкодовуватиметься Організатором Опитування. Надання такої згоди також розглядається відповідно 
до положень статей 296, 307, 308 Цивільного кодексу України та Закону України «Про захист персональних 
даних».  
4.7. Всі відносини, що стосуються проведення даної Опитування, регулюються на основі чинного 
законодавства України та цими Правилами. При цьому в ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих 
Правил, і при не врегульованих Правилами спірних питаннях остаточне рішення приймається Організатором 
Опитування. Рішення Організатора Опитування з усіх питань, пов’язаним з проведенням Опитування, є 
остаточними і не підлягають перегляду.  
4.8. Беручи участь в Опитування, кожен Учасник Опитування підтверджує свою повну та безумовну згоду з 
наступним:   
- Організатор Опитування має право в будь-який момент одноособово змінити Правила Опитування, про 
що буде повідомлено на  Сторінці проведення Опитування;   
- Організатор Опитування має право в будь-який момент припинити проведення Опитування, про що буде 
повідомлено на  Сторінці проведення Опитування;   
- Організатор має право не вступати в письмові переговори або інші контакти з Учасниками Опитування.  
4.9. Всі питання, прямо не врегульовані в цих Правилах, регулюються на основі чинного законодавства 
України.  
  


