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Товариство з обмеженою відповідальністю «Сингента» 

Наказ № 102 

м. Київ               19 вересня 2022 р. 

 

 

 

З метою збільшити обсяги продажу засобів захисту рослин і насіння для виробництва кукурудзи, 

соняшнику, пшениці, ячменю, сої та стимулювати взаємовигідну співпрацю між ТОВ «Сингента» 

і його клієнтами наказую: 

 

 

1. Впровадити маркетингову акцію «МетеоЗахист 2023» (далі — Акція). 

 

2. Затвердити Програму Акції в редакції, що додається до цього Наказу, яка регулюватиме 

правовідносини учасників цієї Акції (далі — Програма). 

 

3. Відповідальним за впровадження Акції та реалізацію її відповідно до Програми 

призначити працівника ТОВ «Сингента», керівника групи напрямку програм компенсації 

агрономічних ризиків Хрипка Романа. 

 

 

 

 

 

Генеральний директор         Сергій Клішин 

 

 

 

 

 

УЗГОДЖЕНО ТА ОЗНАЙОМЛЕНІ: 

 

Фінансовий директор:   Шепітько Н. 

Директор відділу маркетингу:       Іванюк К. 

Юрисконсульт:        Кадук С. 
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Затверджено наказом Генерального директора 

№ 102 від 19 вересня 2022 року 

 

ПРОГРАМА МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ 

«МетеоЗахист 2023» 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. Акція — маркетинговий захід під умовною назвою «МетеоЗахист 2023», що 

реалізується в рамках та відповідно до умов цієї Програми. 

1.2. Організатор — ТОВ «Сингента» (ЄДРПОУ 30265338), що виступає як Страхувальник 

відповідно до п. 4.5 цієї Програми. 

1.3. Дистриб’ютор — посередник, який купує насіння й засоби захисту рослин 

безпосередньо у ТОВ «Сингента» для перепродажу виробникам сільськогосподарської 

продукції. Перелік офіційних дистриб’юторів наведено на сайті 

https://www.syngenta.ua/search/distributors 

1.4. Субдистриб’ютор — посередник, який купує насіння й засоби захисту рослин у 

Дистриб’ютора ТОВ «Сингента» для перепродажу виробникам сільськогосподарської 

продукції. 

1.5. Учасник — виробник сільськогосподарської продукції, який виконав умови і 

приєднався до цієї Акції. 

1.6. Товар — насіння й засоби захисту рослин, що реалізуються Організатором 

Дистриб’юторам, а далі Дистриб’юторами Субдистриб’юторам або Учасникам (зокрема 

через Субдистриб’юторів). 

1.7. Страховик — страховий партнер, який бере на себе ризики настання страхового 

випадку та виплачує відшкодування Учаснику. 

1.8. Метеорологічні дані — сітка секторів синтетичних метеорологічних даних із кроком 

близько 8 кілометрів (розширенням 0,08° з лінійною інтерполяцією для зменшення 

масштабу), яка покриває територію України і яку надає компанія MeteoBlue. 

Використовується два джерела метеорологічних даних: для фіксації опадів — джерело 

даних CMORPH з NEMSGLOBAL, для фіксації температур — NEMSGLOBAL. 

1.9. Погодний індекс — граничний рівень погоди за двома параметрами, а саме опади та 

спека, при досягненні якого настає страховий випадок. Використовується три типи 

погодних індексів: «Спека», «Злива», «Посуха». 

1.10. Покриття — частина загальної суми в гривнях без ПДВ, витраченої Учасником на 

купівлю рекомендованого пакета Товарів Організатора, що підтверджено копіями 

видаткових накладних. Розраховується Організатором окремо по кожній Анкеті 

відповідно до умов п. 4.2. 

 

2. ЗМІСТ І МЕТА АКЦІЇ 

2.1. Мета Акції — стимулювати збут Товару, який використовують для виробництва 

сільськогосподарських культур, та взаємовигідну співпрацю між ТОВ «Сингента» і 

його клієнтами. 

2.2. В Акції беруть участь Організатор, Страховик та Учасники, які приєдналися до цієї 

Акції. 

2.3. Для Учасників, які відповідають вимогам Акції, Організатор забезпечує організацію й 

фінансування страхового продукту «Індексне страхування погодних ризиків на період 

цвітіння, наливу зерна» через Страховика на умовах, визначених у цій Програмі. 
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Відповідно до умов Акції Учасник може отримати право на компенсацію повної або 

часткової вартості Товарів у разі настання страхового випадку. 

2.4. Використання індексного страхового продукту може забезпечити фінансову підтримку 

виробників у разі суттєвого скорочення обсягів виробництва сільськогосподарської 

продукції внаслідок впливу високих температур та/або недостатніх чи надмірних опадів 

у період цвітіння й наливу зерна. 

 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

3.1. Для участі в Акції зацікавлені особи повинні відповідати таким вимогам: 

3.1.1. Придбати і використати базову та опціональну групи Товарів (згідно з наведеною 

нижче в Таблиці 1 деталізацією) для вирощування вказаних сільськогосподарських 

культур у відповідних регіонах на площі сумарно не менше, ніж зазначено в 

Таблиці 1, та не більше як 2000 га по окремій культурі в сезоні 2023 року згідно з 

рекомендованою Організатором технологією вирощування і нормами застосування. 

Регіони, де Учасник вирощує сільськогосподарські культури: вся Україна, крім 

територій, зазначених у п. 7.17 цієї Програми. 

 

Таблиця 1 

Культура 

Мін. 

площа 

участі, 

га 

Група 

продуктів 

Продуктова 

лінія 
Продукт(и) 

Покриття, 

дол./га 

Збільшене 

покриття, 

дол./га 

Кукурудза 100 

Базова Насіння 
• Будь-яке насіння торгової 

марки SYNGENTA 
20 30 

3.2. та/або 

3.3. Базова 
Гербіциди 

• ЕЛЮМІС® 

• ПРИМЕКСТРА® ГОЛД 

• ЛЮМАКС® 

7 10 

• ПРІМА™ ФОРТЕ 

• ФОРНЕТ/ МІЛАГРО® 
3 5 

Опціональна Інсектициди • АМПЛІГО® 7 10 

Соняшник 300 Базова Насіння 
• Будь-яке насіння торгової 

марки SYNGENTA 
20 - 

Пшениця 
озима, 

пшениця 

яра, ячмінь 
озимий, 

ячмінь 

ярий 

500 
Базова 

Протруйник 

• ВАЙБРАНС® ІНТЕГРАЛ 

• ВАЙБРАНС® ТРІО 

• СЕЛЕСТ® МАКС 

• МАКСИМ® ФОРТЕ 

3 – 

Гербіцид 

• АКСІАЛ® 

• АКСІАЛ® КРОС 

• ДЕРБІ™ 

• ПРІМА™ ФОРТЕ 

5 – 

Інсектициди 

• ЕНЖІО® 5 – 

• КАРАТЕ® ЗЕОН 3 – 

Фунгіциди 

• МАГНЕЛЛО® 

• МІРАВІС® ЕЙС 
10 15 

• ЕЛАТУС® РІА 

• МІРАВІС® НЕО 
10 15 

• АЛЬТО® СУПЕР 

• АМІСТАР® ЕКСТРА 

• ТІЛТ® ТУРБО 

7 10 

Опціональна Ретардант • МОДДУС® 10 – 
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Соя 200 

Базова Протруйник 

• ВАЙБРАНС® RFC разом 

із АТУВА® разом із 

ПРЕМАКС™ 

10 – 

• СЕЛЕСТ ® ТОП разом із 

АТУВА® разом із 

ПРЕМАКС™ 

12 – 

Опціональна 
Інсектициди 

• ВЕРТИМЕК® 20 – 

• АМПЛІГО® 10 – 

Гербіциди • ФЮЗІЛАД ФОРТЕ® 5 – 

 

Збільшене покриття активується при умові: 

• придбання продуктів із двох продуктових ліній Насіння та Гербіциди по 

кукурудзі; 

• придбання двох продуктів з різних груп Фунгіцидів по пшениці озимій, 

пшениці ярій, ячменю озимому та ячменю ярому. 

 

Додаткові умови: 

• Щоб узяти участь в Акції по таких культурах, як пшениця озима, пшениця 

яра, ячмінь озимий і ячмінь ярий, треба мати контракт з Організатором на 

придбання ЗЗР. 

• Щоб узяти участь в Акції по такій культурі, як соняшник, треба показати не 

менше як 20 % зростання закупівлі будь-якого насіння торгової марки 

SYNGENTA згідно з фактичними даними Акції «АгроПартнер 2022» або що 

частка використаного насіння торгової марки SYNGENTA становить не 

менше як 70 % від загальної площі соняшнику відповідно до актуальних 

даних посівних площ у системі Cropwise Operations чи інших джерел. 

3.3.1. Відповідають вимогам та діють згідно з внутрішніми політиками Організатора, 

зокрема відповідно до Кодексу поведінки ТОВ «Сингента». 

3.4. Для участі в Акції зацікавлена особа надає Організатору одну або кілька анкет та копії 

видаткових накладних (підтверджувального документа) від Дистриб’ютора чи 

Субдистриб’ютора, які підтверджують факт придбання Товарів відповідно до вимог 

мінімального пакета, зазначених у пп. 3.1.1, а також на додаткові Товари, 

рекомендовані Організатором для застосування в сезоні весна-літо 2023 року на певну 

сільськогосподарську культуру. Дата передачі Товарів згідно з такими видатковими 

накладними має бути не раніше за 01.07.2022. Підтверджувальний документ має 

містити зафіксований обсяг і ціну придбаних Товарів, дату придбання, розбірливий 

відтиск печатки (видно назву підприємства і код ЄДРПОУ Учасника Акції) та печатку й 

підпис уповноваженого представника Дистриб’ютора або Субдистриб’ютора, а також 

підпис уповноваженого представника Учасника. Якщо Товари було придбано в 

Субдистриб’ютора, Учасник на вимогу Організатора має надати Організатору Акції 

офіційний лист від Субдистриб’ютора, який підтверджує, що Акційні препарати 

Субдистриб’ютор придбав в офіційного Дистриб’ютора ТОВ «Сингента». 

Заповнену Анкету і копії видаткових накладних слід надіслати в електронному вигляді 

згідно з інструкцією, розміщеною на офіційному сайті компанії «Сингента» за 

посиланням: https://www.syngenta.ua/meteozahist 

Терміни надсилання анкет: 

• до 15 квітня 2023 року для таких сільськогосподарських культур: пшениця 

озима, пшениця яра, ячмінь озимий та ячмінь ярий; 
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• до 15 травня 2023 року для таких сільськогосподарських культур: кукурудза, 

соняшник та соя; 

• але не пізніше ніж за 15 днів до початку страхового періоду. 

 

Копії накладних слід надати разом з відповідною анкетою. Можливість надати копії 

накладних окремо від анкети передбачено в разі виконання таких вимог: 

• анкету надано в терміни, зазначені вище, і до неї додано копії накладних, що 

підтверджують придбання хоча б одного Товару відповідно до мінімальних 

вимог, вказаних у пп. 3.1.1; 

• усі необхідні копії накладних відповідно до мінімальних вимог, зазначених у 

пп. 3.1.1, надано не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку обраного в 

анкеті страхового періоду та не пізніше за 15 червня 2023 року. 

При заповненні анкети Учасник повідомляє таку інформацію, яку буде використано для 

укладання договорів із Страховиком: 

• Реквізити підприємства (назва компанії, код ЄДРПОУ, поштова адреса) 

• Банківські реквізити для отримання відшкодування 

• Культуру з переліку доступних 

• Страховий період із переліку доступних 

• Сектор метеорологічних даних із переліку доступних 

• Номери полів або ділянок, на яких вирощується чи буде вирощуватися 

обрана культура, їхні контури на карті 

• Товари, які використовуються для виробництва, із зазначенням кількості й 

ціни 

На кожну сільськогосподарську культуру оформлюється окрема анкета. Допускається 

оформлення однієї або кількох анкет на окрему культуру, але мінімальна площа по 

кожній анкеті має бути не менше ніж 50 га. 

Після отримання і перевірки даних анкети Учасникові буде надіслано повідомлення 

електронною поштою про приєднання до програми або відмову. 

 

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ 

4.1. Організатор розглядає отриману Анкету й надані копії документів, зазначені в п. 3.2, та 

інформує Учасника про граничні рівні погодних індексів «Опади», «Спека» та «Злива» 

й розмір покриття, відповідно до яких буде розраховуватися розмір відшкодування 

після завершення страхового періоду. 

4.2. Суму покриття Організатор розраховує окремо по кожній анкеті таким чином: 

Крок 1. Визначається загальна сума фактичних витрат у гривнях без ПДВ, що їх 

Учасник витратив на купівлю рекомендованого пакета Товарів Організатора, відповідно 

до наданих копій накладних у розмірах рекомендованих норм застосування Товарів 

згідно з вимогами пп. 3.1.1 та п. 3.2 цієї Програми. 

Крок 2. Визначається ліміт покриття на 1 га відповідно до придбаних Товарів базової 

групи сільськогосподарської культури та можливостей збільшення згідно з указаним 

рівнем покриття в Таблиці 1, де 1 долар США дорівнює значенню 36,5686 грн, що 

визначено за курсом НБУ долара США до гривні на дату затвердження Акції — 

19 вересня 2022 року. 
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Купівля й використання Товарів підтверджуються видатковими накладними на загальну 

площу окремої анкети в розмірах рекомендованих Організатором норм застосування 

Товарів. 

Крок 3. Сума покриття буде розраховуватися шляхом множення загальної площі згідно 

з анкетою на ліміт покриття, що визначено за результатами Кроку 2. У кожному разі 

сума покриття не може бути більшою, ніж загальна сума фактичних витрат, які 

визначено в Крок 1. 

4.3. Розрахунок відшкодування проводиться окремо по кожній анкеті на підставі порівняння 

граничних рівнів по кожному погодному індексові, зазначених у п. 4.1, та фактичних 

значень опадів і спеки, які визначаються на підставі обраних Учасником параметрів 

анкети (п. 3.2) за наведеною нижче методологією. 

 

Крок 1. Відсоток виплати за погодним індексом «Посуха» 

Індекс посухи (або IndexD) — контроль недостатності опадів під час фази цвітіння. 

Розраховується як сума добових показників опадів протягом періоду страхування без 

урахування добових показників опадів, менших або рівних 2 мм. 

 

Коефіцієнт «Посуха» (Kd) = якщо IndexD < StrikeD, то (StrikeD – IndexD) / StrikeD, 

де 

IndexD — сума ефективних опадів, зафіксованих протягом страхового періоду, більша 

ніж 2 мм; 

StrikeD — граничний рівень опадів, що визначається індивідуально для кожного 

сектора з метеорологічними даними. 

 

Крок 2. Відсоток виплати за погодним індексом «Злива» 

Індекс надмірних опадів (або IndexXR) — контроль високого показника опадів під час 

фази цвітіння та протягом періоду збирання врожаю. Визначається як сума добових 

опадів протягом періоду страхування, за винятком добових показників опадів менших 

або рівних 2 мм. 

 

Коефіцієнт «Злива» (Kxr) = якщо IndexXR >= StrikeXR, то ((IndexXR – StrikeXR) / 

10 mm +1) × 5 %, де 

IndexXR — сума ефективних опадів, зафіксованих протягом страхового періоду, більша 

ніж 2 мм; 

StrikeXR — граничний рівень опадів, що визначається індивідуально для кожного 

сектора з метеорологічними даними. 

 

Крок 3. Відсоток виплати за погодним індексом «Спека» 

Індекс спеки (або IndexH) — контроль кількості днів з показниками високої 

температури під час фази цвітіння. Розраховується як кількість спекотних днів 

протягом періоду страхування з максимальною температурою, вищою або рівною 

попередньо визначеному порогові на рівні групи сільськогосподарських культур: 

• Соняшник — 35 градусів Цельсія 

• Кукурудза — 34 градуси Цельсія 

• Соя — 34 градуси Цельсія 

• Зернові культури — 32 градуси Цельсія 
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Коефіцієнт «Спека» (Kh) = якщо IndexH >= StrikeH, то ((IndexH – StrikeH) + 1) × 

5 %, де 

IndexH — спекотні дні; 

StrikeH — граничний рівень спекотних днів. 

 

Крок 4. Сума відшкодування 

Сума відшкодування в гривнях розраховується на базі суми покриття, що визначається 

за умовами п. 4.2, за формулою. У кожному разі значення відшкодування не може бути 

більшим, ніж значення суми покриття, значення коефіцієнта «Посуха» (Kd), 

коефіцієнта «Надмірні опади» (Kxr) та коефіцієнта «Спека» (Kh) не можуть бути 

більшими ніж 100 %. 

Сума відшкодування = Сума покриття × (Kd + Kh + Kxr) 

 

4.4. Розрахунки, здійснені Організатором, не обов’язкові для Страховика, останній сам 

відповідальний за свої дії та за їх відповідність укладеним договорам страхування. 

4.5. За умови виконання Учасником умов Акції, Учасник, Організатор і Страховик 

укладають тристоронній страховий поліс, за яким Організатор страхує ризики Учасника 

та сплачує страховий платіж на таких умовах: 

• Вигодонабувач: Учасник 

• Страхувальник: Організатор 

• Предмет: індексне страхування посівів від погодних ризиків на період 

цвітіння й наливу зерна на окремих полях, що належать Учаснику 

• Страховий період — обирає Учасник при заповненні анкети 

• Франшиза: безумовна 0 % 

• Страхова сума (або страхове покриття): частина вартості Товарів відповідно 

до вимог цієї Програми (пп. 3.2 і 4.2) 

• Страховий ризик — спека, посуха або злива в період цвітіння й наливу зерна 

• Страховий випадок: недостатні опади або надмірні опади та/або висока 

температура повітря протягом страхового періоду, що зафіксовано 

відповідним синтетичним ресурсом метеорологічних даних відносно 

граничних рівнів 

4.6. Організатор сплачує Страховикові страховий платіж за Договором страхування лише 

при виконанні Учасником умов участі в Акції та умов Договору страхування. 

 

5. ВИНАГОРОДА 

5.1. Організатор отримує метеорологічні дані, здійснює перевірку настання Страхового 

випадку та узгоджує суму відшкодування зі Страховиком протягом двадцяти робочих 

днів по закінченні страхового періоду. 

5.2. Учасник отримує лист-розрахунок розміру страхового відшкодування. 

5.3. У разі настання страхового випадку Учасник надає Страховику банківські реквізити й 

документи для проведення фінансового моніторингу згідно із Законом України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним 

шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 

знищення» № 361-ІХ, а також підписаний страховий поліс. Учасник самостійно обирає 

тип підписання документа — завірити паперові документи традиційним способом чи за 
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допомогою електронного цифрового підпису (далі — ЕЦП) на сайті 

https://document.online/ 

5.4. Якщо Учасник обрав підписання страхового полісу за допомогою ЕЦП і Страховик має 

усі завірені документи згідно з Договором страхування, Страховик протягом тридцяти 

календарних днів по закінченні страхового періоду перераховує розраховану суму 

відшкодування на банківські реквізити Учасника. 

5.5. Якщо Учасник обрав традиційний метод підписання документа і Страховик має усі 

завірені документи згідно з Договором страхування, Страховик перераховує 

розраховану суму відшкодування на банківські реквізити Учасника протягом періоду з 

01.09.2023 по 31.10.2023. 

5.6. Страховик має право збільшити термін виплати відшкодування, що зазначено в пп. 5.4 і 

5.5, якщо метеорологічні дані недоступні або треба провести додаткові перевірки даних 

і розрахунків. 

 

6. ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ 

6.1. Акція починається 01.11.2022 і діє до 15.11.2023. Загальні фази: 

• 01.11.2022 — 31.05.2023 — публікація умов Акції та приєднання Учасників 

• 01.05.2023 — 05.10.2023 — страхове покриття 

• 01.06.2023 — 15.11.2023 — розрахунок і виплати відшкодування 

 

7. ІНШІ ЗАСАДИ 

7.1. Організатор має право запитати від Учасника додаткову інформацію або додаткові 

документальні підтвердження в разі сумніву у вірогідності наданої інформації або копій 

наданих документів. 

7.2. Організатор має право відмовитися укладати Договір страхування за таких умов: 

7.2.1. Учасник не виконав умов Акції. 

7.2.2. Учасник не надав необхідні документи в зазначені терміни або надав неправдиві 

дані про зазнані витрати й застосовану технологію. 

7.2.3. Товари не було застосовано відповідно до вимог, норм і правил їх застосування. 

7.2.4. Учасник зменшує обсяги закупівлі продуктів компанії «Сингента» або площу 

участі в програмі «МетеоЗахист» порівняно з попереднім сезоном. 

7.2.5. Учасник має прострочену заборгованість перед Субдистриб’ютором, 

Дистриб’ютором або Організатором. 

7.2.6. Учасника внесено до санкційних списків згідно з рішенням РНБО України і проти 

нього запроваджено санкції. 

7.2.7. Учасник є резидентом України, який має частку в статутному капіталі, сформовану 

фізичними і юридичними особами, зареєстрованими на території російської 

федерації та республіки білорусь, є офіційним представником російських і 

білоруських компаній. 

7.2.8. Учасник-нерезидент із прихованими кінцевими бенефіціарними власниками 

(контролерами), які мають відкриті рахунки в українських банках; зареєстрований 

на території офшорних юрисдикцій і юрисдикцій з послабленим податковими / 

валютним контролем, що мають відкриті рахунки в українських банках; 

7.2.9. В Учасника немає державної реєстрації згідно із законодавством України і немає 

поточних рахунків в українських банках. 

7.2.10. Організатор досяг запланованих лімітів щодо Учасників Акції. 
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7.3. Організатор має право змінювати умови Акції і страхового партнера або припинити 

Акцію на власний розсуд, попередивши про таке всіх Учасників Акції у термін за 

десять днів до набрання чинності таких змін шляхом публікації на сайті 

www.syngenta.ua, а також через листи з повідомленням про зміни, надіслані всім 

зареєстрованим користувачам електронною поштою. При цьому Організатор не 

відповідає за можливі наслідки припинення Акції. 

7.4. У разі розбіжностей між засадами цієї Програми і засадами, зазначеними в Договорі 

страхування, засади Договору страхування мають переважну силу. 

7.5. Участь в Акції є підтвердженням того, що Учасник розуміє, безумовно і повністю 

погоджується із засадами Програми. Засади Програми може бути змінено та/або 

доповнено Організатором Акції протягом усього терміну її дії. Одностороння зміна 

та/або доповнення засад Програми можливі в разі їх затвердження Організатором та 

оприлюднення на сайті www.syngenta.ua/meteozahist. Такі зміни й доповнення 

набирають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначено 

безпосередньо змінами / доповненнями до засад Програми. 

7.6. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення засад цієї Програми 

та/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення ухвалює 

Організатор Акції. При цьому його рішення остаточне і не підлягає оскарженню. 

7.7. Беручи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове й 

безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробку, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

зміну, поновлення та використання інформації, яка відповідно до вимог законодавства 

становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. 

Надання такої згоди також розглядається в трактуванні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного 

кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних». 

7.8. Використання і поширення інформації, яка становить персональні дані Учасників, 

здійснюються винятково в межах, потрібних для забезпечення діяльності та/або захисту 

їхніх інтересів. Беручи участь в Акції, її Учасники стверджують, що всю надану 

інформацію, яка становить персональні дані, Учасники надали на законних підставах і 

вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, зокрема в рекламних 

цілях. 

7.9. Беручи участь в Акції, її Учасник дає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» 

зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних 

компанії та її працівників у рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію. 

7.10. У разі використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції останній 

зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких осіб на 

використання чи обробку їхніх персональних даних та надати відповідні 

підтверджувальні документи. 

7.11. Документи, які Учасник надсилає Організатору, зокрема, але не обмежуючись, 

видаткові накладні, акти, додаткові документи, не повинні містити комерційних даних 

(зокрема, але не обмежуючись, кількості, вартості, умов продажу продукції) 

конкурентів Організатора. Беручи участь в Акції, Організатор у жодному разі не 

відповідальний, якщо таку інформацію буде зазначено в документах, незважаючи на 

обмеження, встановлені в цьому пункті. У будь-якому випадку метою цієї Акції в 

жодному разі не є отримання комерційної інформації конкурентів. Таку інформацію 

Організатор може одержати не з власної волі, а лише внаслідок недотримання 

Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті, через різні обставини, зокрема 

технічні. 

7.12. Учасник Акції гарантує, що жодних прав і законних інтересів третіх осіб порушено не 

було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції. 
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7.13. У разі направлення претензій (зокрема судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або 

Учасника щодо неправомірного використання персональних даних останній 

зобов’язується розглянути та задовольнити їх особисто і за власний рахунок. 

7.14. Організатор Акції залишає за собою право відмовити в участі в Акції без зазначення 

причин. 

7.15. Організатор Акції не відповідає в разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві 

зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю 

з боку Організатора Акції обставини. 

7.16. Організатор діє в рамках Акції лише як Страхувальник і не є страховим агентом чи 

страховим брокером та не здійснює будь-якої діяльності, яка належить до компетенції 

таких осіб. Організатор не є представником Учасників Акції перед Страховиком і 

навпаки. Організатор не надає послуг страхування чи інших послуг Учасникам у рамках 

цієї Акції. 

7.17. Акція проводиться на території України, підконтрольній українській владі, за винятком 

території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь у зв’язку з ухваленням Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території 

України» № 1207-VII від 15.04.2014, а також низки населених пунктів на території 

Донецької й Луганської областей (на підставі Указу про введення в дію рішення Ради 

національної безпеки та оборони «Про невідкладні заходи щодо подолання 

терористичної загрози та збереження територіальної цілісності України», підписаного 

13 квітня 2014 року) та територіальних громад, що розташовані в районі проведення 

воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні, блокуванні 

згідно з переліком, визначеним Міністерством з питань реінтеграції тимчасово 

окупованих територій України. Це тимчасове вимушене обмеження діє винятково з 

міркувань безпеки жителів цих регіонів та неможливості з боку Організатора 

гарантувати належне проведення Акції, зокрема, але не обмежуючись, у частині 

відправлення / доставки / вручення Винагород Учасникам за адресами, які містяться на 

територіях Автономної Республіки Крим і м. Севастополь, а також в окремих населених 

пунктах Донецької й Луганської областей. 
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Належність до Юридичної особи: ТОВ "СИНГЕНТА";
Код юридичної особи в ЄДР: 30265338;
Серійний номер кваліфікованого сертифіката:  4FD4BFDE9E1BAF3A04000000B54E00006AD60000;
Видавник кваліфікованого сертифіката: КНЕДП ТОВ "ДЕПОЗИТ САЙН";
Тип носія особистого ключа: Захищений;
Тип підпису: Кваліфікований;
Сертифікат: Кваліфікований;
Час та дата підпису:  14:57 25.10.2022;
Чинний на момент підпису. Підтверджено позначкою часу для підпису від АЦСК (кваліфікованого надавача електронних довірчих
послуг)

58543407083505055854340708350505



ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ КОРИСТУВАЧА meteozakhist.ua@syngenta.com

Назва групи: Юридичний відділ 
Виконана дія: Погоджено 
Виконано користувачем(ами):
Користувач: sergiy.kaduk@syngenta.com. Дата: 13:17 25.10.2022 

Назва групи: Відділ маркетингу 
Виконана дія: Погоджено 
Виконано користувачем(ами):
Користувач: kostiantyn.ivaniuk@syngenta.com. Дата: 14:35 25.10.2022 

Назва групи: Фінансовий відділ 
Виконана дія: Погоджено 
Виконано користувачем(ами):
Користувач: nataliia.shepitko@syngenta.com. Дата: 14:36 25.10.2022 

Назва групи: Генеральний директор 
Виконана дія: Підписано 
Виконано користувачем(ами):
Користувач: sergiy.klishyn@syngenta.com. Дата: 14:57 25.10.2022 

58543407083505055854340708350505


