Офіційні правила Рекламної акції «Об’єднані любов’ю»
1. Замовник та Виконавці Рекламної акції
1.1.
Замовником Рекламної акції є ТзОВ «Кормотех» (надалі – «Замовник»). Місцезнаходження Замовника:
с. Прилбичі, Яворівський район, Львівська обл.,81062, ЄДРПОУ 32673400.
1.2.
Виконавцем Рекламної акції є ТОВ «Палс Інтернешнл» (надалі – «Виконавець»). Місцезнаходження
Виконавця: вул. Багговутівська, 17-21, м. Київ, 04107, ЄДРПОУ: 32962738.
2. Мета проведення Рекламної акції та інформаційна підтримка Рекламної акції
2.1. Метою проведення Рекламної акції є збільшення обсягів продажу продукції під ТМ «Club4Paws»,
привернення уваги споживачів та стимулювання придбання продукції, що розповсюджується Замовником в
рамках його господарської комерційної діяльності.
2.2. Офіційні правила Рекламної акції (надалі – «Правила») розміщуються на сайті promo.club4paws.com
(надалі – «Сайт») у межах строку проведення акції.
2.3. Стисла інформація про строки проведення Рекламної акції, її правила та умови буде доступна:
- в торгових точках на полицях (Стопері, воблери), банер павук на вході в ТТ;
- Viber інформування клієнтської бази зі сторони партнера;
- Розміщення інформації про акції на сайті партнера та соціальній мережі.
2.4. Правила Рекламної акції можуть бути змінені та/або доповнені Замовником Рекламної акції протягом
усього Періоду проведення Рекламної акції. Зміна та/або доповнення Правил Рекламної акції можливі у випадку
їх затвердження Замовником Рекламної акції та оприлюднення шляхом розміщення нової редакції Правил на
Сайті. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально
визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Правил.
3. Строк (тривалість) та територія (місце) проведення Рекламної акції
3.1.
Рекламна акція діє в період з 01.11.2021 року до 30.11.2021 року включно (далі – Строк проведення
акції). Реєстрація в Рекламній акцій відбувається до 23:59:00 за Київським часом 30.11.2021 року.
3.2. Рекламна акція проводиться ексклюзивно в мережі Варус по всій мережі, та по всій території України, окрім
території Автономної Республіки Крим, зони проведення АТО та тимчасово окупованих територій України
(надалі – «Територія проведення Рекламної акції»). Замовник/Виконавець Рекламної акції не несуть
відповідальності за вивезення упаковок продукції під ТМ «Club4Paws» за межі території проведення акції.
Виконавець/залучені ними треті особи надсилає (вручає) Заохочення Переможцям Рекламної акції лише в
межах Території проведення Рекламної акції. Перелік торгових точок поданий у Додатку А до цих Правил
Рекламної акції.
4. Продукція, яка бере участь в Рекламній акції
4.1. В Рекламній акції беруть участь будь-які товари, що виробляються Замовником під ТМ «Club4Paws» та є
придбаними в мережі супермаркетів Варус/Varus, у тому числі в інтернет-магазині https://varus.ua/ru (сукупно
надалі іменується – «Акційна продукція»).
4.2. Ця Рекламна акція дійсна лише для кінцевих споживачів Акційної продукції, що здійснюють її придбання
для власного споживання без комерційної мети.
5. Учасники Рекламної акції
5.1. В Рекламній акції можуть брати участь дієздатні фізичні особи – громадяни України, яким на момент
проведення Рекламної акції вже виповнилось 14 років (від імені Учасників віком від 14 до 18 років виступають
виключно їхні батьки або інші законні представники, такі Учасники можуть бути допущені до реєстрації у
Рекламній акції за умови наявності письмової згоди їх батьків або інших законних представників на участь у
Рекламній акції і прийняття цих Правил) (далі – «Учасник» або «Учасники»), володіють або на законних
підставах використовують номер мобільного телефону, що відповідає вимогам п. 5.3. цих Правил, та які у межах
Строку проведення Рекламної акції здійснили покупку Акційної продукції, що вказана в п. 4.2. Правил, та
повністю погоджуються з умовами цих Правил.
5.2. Не визнаються Учасниками та не мають права брати в ній участь:
- працівники Замовника, Виконавця та члени їхніх сімей;

власники, працівники чи представники організацій, які виробляють або реалізують продукцію ТМ
«Club4Paws» та члени їхніх сімей;
- власники та працівники рекламних агентств та партнерів, залучених до організації та проведення
Рекламної акції, та члени їхніх сімей;
- іноземці та особи без громадянства;
5.3. Учаснику для ідентифікації необхідно мати номер мобільного телефону українського GSM- оператора, який
використовується для реєстрації/участі в Рекламній акції згідно цих Правил.
5.4. Учасник під час участі у Рекламній акції зобов’язується:
- дотримуватися вимог цих Правил та норм чинного законодавства України;
- вказувати повну, коректну та достовірну інформацію, що вимагається цими Правилами у
відповідних випадках;
- свідомо не завдавати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
- не чинити дій, що ставлять під сумнів правомірність його участі та участі інших Учасників в
Рекламній акції;
- завантажити:
• чек, ввести дату та час покупки, свій номер телефону на брендовому сайті ТМ
«Club4Paws» за посиланням promo.club4paws.com за допомогою мобільного телефону або
комп'ютера;
• чек, ввести дату та час покупки в одному з чат-ботів Рекламної акції ТМ «Club4Paws» на
платформах сервісів обміну повідомленнями «Viber».
- зберігати копію чека до моменту отримання подарунка;
- не здійснювати дій, що можуть завдати шкоди іншим учасникам Рекламної акції.
5.5. Беручи участь в Рекламній акції, Учасник тим самим підтверджує своє ознайомлення з цими Правилами та
повну й безумовну згоду з ними, а також надає згоду Виконавцю, Замовнику та Технічному партнеру на збір та
обробку своїх персональних даних для цілей, зазначених в цих Правилах. Підтвердженням згоди на участь в
Рекламній акції та згоди з Правилами є здійснення Учасником реєстрації чеку на брендовому сайті «Club4Paws»
за посиланням promo.club4paws.com , згідно вимогам розділу 7 Правил.
5.6. Учасник, що не погоджується з умовами цих Правил, втрачає право на участь у Рекламній акції та право на
отримання Заохочень Рекламної акції.
-

6. Фонд Заохочень
6.1 Фонд Заохочень Рекламної акції (надалі разом - Заохочення) складається з:
6.1.1. Заохочення №1 – тримісячний запас корму** - 28 шт.;
6.1.2. Заохочення №2 – електронні поводки - 16 шт.;
6.1.3. Заохочення №3 – рюкзак-переноска – 8 шт.;
6.1.4. Заохочення №4 – набір для догляду за шерстю тварини – 4 шт.;
6.1.5. Заохочення №5 (головний приз) – річний запас корму** – 1 шт. (*корм буде підібраний по виду тварини
та ваги тварини)
* тримісячний запас корму розраховується згідно затверджених норм вигодовування тварини в залежності від
її ваги

Пакет №1 Тримісячний запас корму
для стерилізованих котів

CLUB 4 PAWS Преміум "Стерилізовані". Повнораціонний сухий
корм для дорослих стерилізованих котів 0,3 кг
CLUB 4 PAWS Преміум селекшн "Шматочки з оселедцем та
салакою в желе". Повнораціонний консервований корм для
дорослих котів, 0,08 кг

Пакет №2 Тримісячний запас корму
для не стерилізованих котів

CLUB 4 PAWS Преміум "КУРКА". Повнораціонний сухий корм
для дорослих котів 0,9 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "З кроликом у желе". Повнораціонний
консервований корм для дорослих котів 0,1 кг

Пакет №3 Тримісячний запас корму
для собак середніх порід

Пакет №4 Тримісячний запас корму
для собак малих порід

CLUB 4 PAWS Преміум для середніх порід. Повнораціонний
сухий корм для дорослих собак 14,0 кг
CLUB 4 PAWS Преміум для середніх порід. Повнораціонний
сухий корм для дорослих собак 2,0 кг
CLUB 4 PAWS Преміум дентал стікс. Жувальні палички для
дорослих собак, 0,077 кг
CLUB 4 PAWS Преміум для малих порід. Повнораціонний сухий
корм для дорослих собак 0,4 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "Ягня та Рис" для дорослих собак малих
порід. Повнораціонний сухий корм 0,9 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "З ягням в соусі". Повнораціонний
консервований корм для дорослих собак малих порід 0,1 кг

7 шт
24 шт (1 шоубокс)
8 шт
24 шт (1 шоубокс)
1 шт
7 шт
22 шт
9 шт
10 шт
24 шт (1 шоубокс)

** річний запас корму розраховується згідно затверджених норм вигодовування тварини в залежності від її ваги
Пакет №1
Річний запас
корму для
стерилізованих
котів

Пакет №2
Річний запас
корму для не
стерилізованих
котів

Пакет №3
Річний запас
корму для
собак середніх
порід
Пакет №4
Річний запас
корму для
собак малих
порід

CLUB 4 PAWS Преміум "Стерилізовані". Повнораціонний сухий корм для дорослих
стерилізованих котів 0,3 кг
CLUB 4 PAWS Преміум селекшн "Шматочки з оселедцем та салакою в желе".
Повнораціонний консервований корм для дорослих котів, 0,08 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "Стерилізовані". Повнораціонний сухий корм для дорослих
стерилізованих котів 2,0 кг
CLUB 4 PAWS М’ясна паличка преміум: ІНДИЧКА та КРОЛИК. Ласощі для котів, 0.005
кг
CLUB 4 PAWS Преміум "КУРКА". Повнораціонний сухий корм для дорослих котів 0,9 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "З Кроликом". Повнораціонний сухий корм для дорослих котів
2,0 кг
CLUB 4 PAWS Преміум. Для котів, що живуть в приміщенні "4 в 1 ". Повнораціонний
сухий корм для дорослих котів 5,0 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "З Лососем". Повнораціонний сухий корм для дорослих котів
0,3 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "З Телятиною". Повнораціонний сухий корм для дорослих котів
0,3 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "З кроликом у желе". Повнораціонний консервований корм для
дорослих котів 0,1 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "З куркою в соусі". Повнораціонний консервований корм для
дорослих котів 0,1 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "З телятиною в соусі". Повнораціонний консервований корм
для дорослих котів 0,1 кг
CLUB 4 PAWS М’ясна паличка преміум: ІНДИЧКА та КРОЛИК. Ласощі для котів, 0.005
кг
CLUB 4 PAWS Преміум для середніх порід. Повнораціонний сухий корм для дорослих
собак 14,0 кг
CLUB 4 PAWS Преміум для середніх порід. Повнораціонний сухий корм для дорослих
собак 2,0 кг
CLUB 4 PAWS Преміум дентал стікс. Жувальні палички для дорослих собак, 0,077 кг
CLUB 4 PAWS Преміум для малих порід. Повнораціонний сухий корм для дорослих
собак 0,4 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "Ягня та Рис" для дорослих собак малих порід.
Повнораціонний сухий корм 0,9 кг
CLUB 4 PAWS Преміум "З ягням в соусі".Конс корм для дорослих собак малих порід
0,1 кг
CLUB 4 PAWS Преміум для малих порід. Повнораціонний сухий корм для дорослих
собак 14,0 кг

12 шт
120 шт (5
шоубоксов)
5 шт
150 шт (3
упаковки)
6 шт
5 шт
2 шт
4 шт
5 шт
48 шт (2
шоубокса)
48 шт (2
шоубокса)
24 шт (1 шоубокс)
150 шт
4 шт
23 шт
66 шт
10 шт
21 шт
72 шт (3
шоубокса)
2 шт

6.2 Кількість Заохочень обмежена та складає визначену цими Правилами кількість. Загальна кількість
Заохочень може бути змінена за самостійним рішенням Замовника шляхом одностороннього внесення
відповідних змін до цих Правил.
6.3 Характеристики Заохочень, зазначених в цьому розділі Правил, їх колір, виробники/зміст/наповнення,
тощо визначаються на розсуд Замовника. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на
рекламно-інформаційних матеріалах та на акційній сторінці Сайту. За якість та технічні характеристики
Заохочень відповідальність несуть відповідні виробники таких товарів/безпосередні надавачі послуг.
Заохочення можуть не відповідати очікуванням Учасників.
6.4 Грошовий еквівалент Заохочень не нараховується та не виплачується. Всі Заохочення обміну та
поверненню не підлягають. Замовник/Виконавець не несуть ніякої відповідальності по відношенню до
подальшого використання Заохочень Учасниками після їх одержання, за неможливість Учасниками
скористатись наданими Заохоченнями з будь-яких причин, а також за можливі наслідки використання таких
Заохочень.
6.5 Заохочення можуть бути отримані Учасниками, що здобули право на отримання таких Заохочень, тільки
за умови виконання всіх вимог, передбачених цими Правилами.
6.6. Переможець Рекламної акції, отримуючи відповідне Заохочення Рекламної акції, розуміє, що таке
Заохочення є доходом цього Переможця Рекламної акції та вважається додатковим благом, що відображається
у податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи, та сум
утриманого з них податку, згідно з вимогами діючого законодавства України. Та це може, відповідно, вплинути
на умови отримання такою фізичною особою – переможцем Рекламної акції державної та соціальної
матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець
Рекламної акції, при цьому, самостійно приймає рішення про участь в Рекламній акції та отримання ним
Заохочення та наслідки таких дій. Замовник/Виконавець Рекламної акції не несуть відповідальності за наслідки
отримання Переможцями Рекламної акції додаткового блага (доходу) у вигляді Заохочень Рекламної акції.
6.7. На Учасників Рекламної акції покладається відповідальність за забезпечення доступності їх мобільних
номерів, які використовуються при реєстрації чеку на Сайті для вхідних дзвінків та вхідних SMS-повідомлень
протягом всього строку проведення Рекламної акції.

6.8. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті отримання відповідних
Заохочень забезпечується Виконавцем Рекламної акції відповідно до вимог законодавства України.
7. Умови участі в Рекламній акції та умови визначення Учасників, які мають право на отримання
Заохочень
7.1
Для того щоб взяти участь в Рекламній акції, особі, яка відповідає вимогам розділу 5 даних Правил,
необхідно придбати будь-які товари ТМ «Club4Paws» на суму 69,00 грн. одним чеком в мережі
супермаркетів Варус, у тому числі інтернет магазині https://varus.ua/ru та зареєструвати чек на акційній сторінці
бренду Club4Paws за посиланням promo.club4paws.com, який буде вказаний на ПОСМ в торгових точках біля
полиці, або завантажити чек в одному з чат-ботів Рекламної акції «Об’єднані любов’ю» на платформах сервісів
обміну повідомленнями «Viber» у межах строку проведення Рекламної акції, що визначений в п. 3.1. Правил,
відповідно до вимог Правил.
7.2
Розіграш щотижневих подарунків відбуватиметься щотижнево серед усіх коректно зареєстрованих
чеків за відповідний період за результатами випадкової вибірки за допомогою ресурсу «random.org» у
наступному порядку:
7.2.1 09.11.21 - за період реєстрації чеків з 01.11.21 по 08.11.21 включно;
7.2.2 16.11.21 - за період реєстрації чеків з 09.11.21 по 15.11.21 включно;
7.2.3 23.11.21 - за період реєстрації чеків з 16.11.21 по 22.11.21 включно;
7.2.4 01.12.21 - за період реєстрації чеків з 23.11.21 по 30.11.21 включно.
7.2.5 Щотижня розігруються наступні Заохочення у наступній кількості:
• Заохочення №1 – тримісячний запас корму - 7 шт.;
• Заохочення №2 – електронні поводки - 4 шт.;
• Заохочення №3 – рюкзак-переноска – 2 шт.;
• Заохочення №4 – набір для догляду за шерстю тварини – 1 шт.;
7.3.
Виконавець щотижня формує базу коректних чеків. До бази даних включаються всі чеки, які були
зареєстровані протягом тижня.
7.4.
Щотижня у відповідний день згідно з п. 7.2. цих Правил серед бази даних за результатами випадкової
вибірки за допомогою ресурсу «random.org» визначається основний Учасник, який має право на отримання
Заохочення №1 (далі виключно в п.7.3 цих Правил – Учасник (під номером 1)) та резервний Учасник, який має
право на отримання Заохочення № 1 (далі виключно в п.7.3 цих Правил – Учасник (під номером 2). Щотижнева
кількість учасників, що отримують Заохочення, рівна кількості запланованих заохочень.
7.5.
Учасник, що були визначений першим за результатами випадкової вибірки за допомогою ресурсу
«random.org» (під номером 1) набуває право на отримання Заохочення №1 у випадку виконання всіх умов,
визначених цими Правилами для отримання такого Подарунку.
7.6.
Резервний Учасник, що був визначений другим за результатами випадкової вибірки за допомогою
ресурсу «random.org» (під номером 2) набуває право на отримання Заохочення №1 у випадку:
а) відмови Учасника (під номером 1) від отримання Заохочення №1;
б) неможливості вручення Учаснику (під номером 1) Заохочення №1 із причин, які не залежать від Замовника
та/або Виконавця Рекламної акції;
в) невиконання Учасником (під номером 1) усіх вимог цих Правил, необхідних для участі в цій Рекламній акції
та для отримання Заохочення №1;
7.7. Розіграш Заохочення № 2, Заохочення № 3 та Заохочення № 4 відбувається у порядку, визначеному
пунктами 7.3. – 7.6..
7.8. Для кожного щотижневого визначення Учасника, який має право на отримання відповідного Заохочення,
формується своя база даних. Чеки Учасників Рекламної акції з одного щотижневого визначення Учасників, які
мають право на отримання відповідного Заохочення, не переносяться до наступних щотижневих визначень
Учасників, які мають право на отримання відповідного Заохочення.
7.9.
Чек, який дає право Учаснику на отримання відповідного Заохочення, виключається із відповідної бази
даних щотижневого визначення Учасника, який має право на отримання відповідного Заохочення, та не бере
участі в будь-якому наступному визначенні Учасників, які мають право на отримання Заохочення № 1/
Заохочення № 2/ Заохочення № 3/ Заохочення № 4.
7.10. У випадку неможливості щотижневого визначення Учасника, який має право на отримання Заохочення
№ 1/ Заохочення № 2/ Заохочення № 3/ Заохочення № 4, з причин, що не залежать від Замовника/Виконавця,
такі визначення не переносяться на наступний тиждень.
7.11. Розіграш Заохочення № 5 (головного призу) відбуватиметься:
7.11.1. Днем визначення Учасника, який має право на отримання Заохочення № 5 є 01.12.2021.
7.11.2. Виконавець формує базу коректних чеків. До бази даних включаються всі чеки, які були зареєстровані
протягом усього Строку проведення Акції.

7.11.2. У відповідний день згідно з п. 7.3.1. цих Правил серед бази даних за результатами випадкової вибірки за
допомогою ресурсу «random.org» визначається основний Учасник, який має право на отримання Заохочення №
5 та Додатково, шляхом випадкової комп’ютерної вибірки, проводиться визначення 5 (п’яти) Резервних
Учасників які мають право на отримання Заохочення № 5, які виконали всі умови участі в Рекламній акції,
необхідні для отримання Заохочення № 5, та здобудуть, у порядку черговості визначення резервними
Учасниками, право на отримання відповідного Заохочення № 5 у разі відмови основного Учасника (під номером
1), який здобув право на отримання Заохочення № 5 від отримання такого Заохочення, неможливості вручення
такому Учаснику.
7.11.3. Учасник, що був визначений першим за результатами випадкової вибірки за допомогою ресурсу
«random.org» (під номером 1), набуває право на отримання Заохочення № 5 у випадку виконання всіх умов,
визначених цими Правилами для отримання такого Заохочення.
7.12. Результати щотижневого визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочення № 1-4,
фіксуються у відповідних Протоколах, які підписуються представником Замовника, представником Виконавця.
7.13. Результати визначення Учасника, що має право на отримання Заохочення № 5, фіксуються у Протоколі,
який складається за участю нотаріуса та підписується представником Замовника, представником Виконавця та
завіряється нотаріально у встановленому законодавством порядку.
7.14. Результати, зафіксовані у Протоколах, є остаточними і не підлягають перегляду.
7.15. Чек, який не став виграшним під час щотижневого розіграшу не бере участь у всіх подальших щотижневих
розіграшах, але включається до розіграшу головного подарунку Заохочення № 5.
7.16. У разі, якщо чек став виграшним, то він не бере участь у всіх подальших щотижневих розіграшах, але
включається до розіграшу головного подарунку Заохочення № 5.
7.17. Кожен учасник Рекламної акції може брати участь в акції необмежену кількість разів.
7.18.
Акційна пропозиція діє з 01.11.2021 по 30.11.2021. Акційна пропозиція не поєднується з іншими промо.
УВАГА! Чек вважається успішно зареєстрованим на брендовому сайті ТМ «Club4Paws» з моменту
отримання Учасником відповідного повідомлення: «Дякуємо за реєстрацію ! Очікуйте на результати
розіграшу».
УВАГА! Під час реєстрації на Сайті, Учасник може вказати лише власний номер українського GSMоператора, за виключенням номерів CDMA.
Після виконання процедури реєстрації кожного чеку на суму більше 69,00 грн за допомогою програмнотехнічного комплексу (використання спеціальної форми) на Сайті або у випадку неможливості реєстрації,
Учасник отримає, відповідне повідомлення на Сайті.
7.19. Один Чек може бути зареєстрований для участі в Рекламній акції лише 1 (один) раз. Учасник Рекламної
акції самостійно несе відповідальність за точність введення даних під час його реєстрації.
Замовник/Виконавець/Технічний партнер та/або треті особи не несуть відповідальність за помилки, неточність,
неповноту чи невідповідність введених даних, що були допущені учасником Рекламної акції під час його
реєстрації, та за будь-яку шкоду, що була спричинена такими помилками та неточністю. Претензії щодо
помилок та неточності введених даних, а також неможливісті прийняти участь в Рекламній акції іншим
учасником Рекламної акції у зв’язку з такою помилкою та неточністю чи іншими діями учасників Рекламної
акції – не приймаються.
7.20. Чек вважається таким, що успішно зареєстрований, після здійснення його перевірки.
7.21. У випадку виникнення питань щодо реєстрації чеку та інших технічних питань щодо проведення
Рекламної акції, Учасники Рекламної акції повинні звертатися до технічної підтримки шляхом натискання на
кнопку «Зворотний зв’язок» на Сайті. Якщо Учасник Рекламної акції з технічних питань не звертається до
технічної підтримки у вищевказаний спосіб, Виконавець/Замовник/Технічний Партнер звільняються від
відповідальності за такими питаннями Учасниками.
7.22. Визначення Учасників, що мають право на отримання Заохочень, зазначених в п. 6.1. цих Правил (надалі
- Учасник, який отримав право одержати Заохочення), проводиться наступним шляхом:
- Розіграш відбуватиметься щотижнево рандомно серед всіх коректно зареєстрованих чеків шляхом random.org,
- Визначаються основні переможці та резервні переможці на випадок, якщо основний переможець не зберіг чек
або не виходить на зв'язок.
- Розіграш проводиться із здійсненням відео фіксації (за необхідності може бути залучений нотаріус) у
присутності представників всіх осіб, відповідальних за розіграш.
7.23.
Інформацію про Учасників Рекламної акції, які здобули право на отримання Заохочення можна
отримати на відповідній сторінці Сайту: promo.club4paws.com в розділі «Переможці». Під інформацією мається
на увазі ім’я, прізвище та перші 8 цифр мобільного телефону, включаючи код оператора мобільного зв’язку,
вказані відповідними Учасниками Акції під час реєстрації Коду для участі в Акції. У разі визначення

Учасником, що здобув право на отримання відповідного Заохочення, особи у віці від 14 до 18 років, вручення
Заохочення №1 здійснюється батькам або законним представникам такого Учасника.
7.24.
Замовник/Виконавець не компенсують будь-які витрати Учасників, які виникають у зв’язку з
Реєстрацією Чека чи участю в Рекламній акції.
7.25.
Всі результати Рекламної акції є остаточними й оскарженню не підлягають.
7.26.
Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за достовірність та повноту наданої Учасниками
інформації щодо контактів з ними.
7.27.
Після визначення Учасника, який отримав право на одержання Заохочення, представник Виконавця
та/або залучені ним треті сторони надсилають sms або viber привітання, а потім зв’язується з Учасником за
телефоном, який був вказаний при реєстрації Чеку, для уточнення контактних даних та даних для відправки
Заохочення, а також просить надати документи, зазначені в п. 8.2. цих Правил, Виконавцю на електронну
адресу, вказану таким представником.
7.28.
Всі Учасники Рекламної акції, в тому числі Учасники Рекламної акції, які здобули право на
отримання Заохочення самостійно оплачують всі витрати, понесені ними у зв'язку з участю в Рекламній акції і
отриманням Заохочення.
7.29.
Учасник Рекламної акції підтверджує та гарантує, що має необхідний обсяг прав та повноважень для
використання номеру мобільного телефону для участі в Рекламної акції.
8. Порядок та строки отримання Заохочень
8.1 Порядок та строки отримання Заохочень.
8.1.1. Заохочення надсилаються Виконавцем Рекламної акції через Нову Пошту протягом 30 (тридцяти)
календарних днів з моменту пред’явлення таким Учасником переліку документів/інформації, що вказані у п. 8.2
цих Правил відповідно до вимог Правил. Якщо Виконавець Рекламної акції або залучені ним треті особи не
отримують документи, інформацію зазначені в п. 8.2 Правил протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту
повідомлення Учасника про перемогу в Рекламній акції, право на отримання Заохочення переходить до
Резервних Учасників відповідно до цих Правил. Якщо Виконавець Рекламної акції або залучені ним треті особи
не зможуть протягом 2 (двох) робочих днів зв’язатися з Учасником Рекламної акції, який здобув право отримати
Заохочення, право на отримання Заохочення переходить до Резервних Учасників відповідно до цих Правил.
УВАГА! Виконавець/Замовник мають право в односторонньому порядку збільшити строк вручення Учасникам
Заохочення.
8.2 Учасник, який отримав право на отримання Заохочення для його отримання повинен протягом 5 (п’яти)
календарних днів з моменту отримання повідомлення про перемогу в Рекламній акції (якщо інше додатково не
буде узгоджене з представником Виконавця та підтверджене таким представником) направити Виконавцю
Рекламної акції електронною поштою на адресу viktoria.grechok@pulse.ua або іншим чином, погодженим з
Виконавцем, наступні документи/інформацію:
скан-копію власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4, сторінка з реєстрацією) або скан-копію
паспорта у формі картки та витягу з Єдиного державного демографічного реєстру,
скан-копію власної довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру, у разі наявності,
інші документи/інформацію за необхідності, зокрема, але не обмежуючись, згоди на проведення
фото/відео зйомки в рамках Рекламної акції та вручення Заохочень та згоди на вручення Заохочень,
у разі визначення Учасником, який отримав право на одержання Заохочення, особи у віці від 14 до 18
років, такий Учасник надає вищевказані документи одного із батьків або іншого законного представника, із
скан-копією підписаного одним із батьків або іншим законним представником письмового дозволу на
отримання Заохочення особою у віці від 14 до 18 років, що зареєструвала відповідний Код, та документу, що
підтверджує законність представництва від імені Учасника у віці від 14 до 18 років (свідоцтво про народження,
у якому вказано особу, що надає дозвіл на участь в Рекламній акції, як одного із батьків Учасника у віці від 14
до 18 років; рішення органів опіки і піклування про призначення відповідної особи опікуном/піклувальником
такого Учасника; рішення суду про призначення відповідної особи опікуном/піклувальником такого Учасника).
Зазначені копії документів повинні бути зроблені таким чином, щоб усі дані були чітко відображеними
та розбірливими для читання, при цьому вищезазначені копії документів не підлягають поверненню Учасникам,
з чим вони безумовно погоджуються фактом їхньої участі в Рекламній акції.
8.5. У разі якщо документи, пред'явлені Учасником, викликають сумнів в їх достовірності і автентичності,
Виконавець/Замовник залишає за собою право провести перевірку на предмет їх відповідності встановленим
вимогам, і до отримання її результатів відповідне Заохочення не видавати.
8.6. У разі встановлення Виконавцем/Замовником факту подання недійсних і/або недостовірних документів,
відомостей та інформації, а так само в разі недотримання умов проведення Рекламної акції, Заохочення не
видається без сплати будь-якої компенсації чи відшкодування.

8.7. Право на отримання Заохочення у Учасника не виникає, а раніше виникле у такого Учасника право на
отримання Заохочення припиняється при настанні наступних обставин:
- учасник відмовився від отримання Заохочення та або не надав у вищевказані строки документи/інформацію,
що вказані в п. 8.2. цих Правил;
- заява-згода про отримання Заохочення №1 не укладена Учасником, який отримав право на отримання
Заохочення у строк, що вказаний в п. 8.3. цих Правил;
- в інших випадках передбачених даними Правилами.
8.8. Замовник/Виконавець не несуть відповідальності за роботу операторів мобільного зв’язку, будь-які
помилки мобільного зв’язку, внаслідок яких Учасника не було повідомлено та/або було несвоєчасно
повідомлено про те, що він був визначений як Учасник, який отримав право одержати одне із Заохочень, а також
у разі надання неточної або недостовірної інформації щодо номеру телефону такого Учасника, адреси
електронної пошти тощо, та у разі настання обставин непереборної сили;
8.9. Учасник, який здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке
Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
8.10. Виконавець/Замовник/Технічний партнер Акції не несуть відповідальності за неможливість зареєструвати
чек на Сайті Рекламної акції з технічних причин, незалежних від Виконавця/Замовника/Технічного партнера
Рекламної акції, в тому числі через несправність техніки або не функціонування провайдерів інтернет-послуг.
8.11. Для отримання учасником Рекламної акції будь-якого із Заохочень Виконавець Рекламної акції має право
зателефонувати такому Учаснику на номер, який був зареєстрований, як контактний номер Учасника відповідно
до умов цих Правил та повідомити про необхідність відправки на електронну пошту viktoria.grechok@pulse.ua
скан-копію (фото) чеку з акційним кодом, що підтверджує придбання Акційної продукції.
9. Обмеження
9.1 Номери телефонів, IP-адреси, поштові адреси та інші дані Учасників, в діях яких було виявлено ознаки
зловживань чи шахрайства не допускаються до подальшої участі в цій Рекламній акції. У цьому випадку
Виконавець залишає за собою право на блокування IP-адреси в рамках участі в Рекламній акції. Рішення про
недопущення до подальшої участі в Рекламній акції Учасників Рекламної акції приймається самостійно
Замовником/Виконавцем, і оскарженню не підлягає. Учасники, які були недопущені до подальшої участі в
Рекламній акції незалежно від моменту недопущення їх до такої участі в Рекламній акції (до чи після набуття
ними права на отримання Заохочень), втрачають право на одержання будь-яких Заохочень, не одержаних на
момент недопущення Учасника до подальшої участі в Рекламній акції, і при цьому не мають право на одержання
жодних компенсацій.
9.2 Партнер повинен надати своєчасний дозвіл на розміщення ПОСМатеріалів, своєчасно відвантаження
погодженого об’єму товару під акцію і розподіл по магазинам участника, а також розмістити анонс акції по всім
доступним каналам мережі: офіційний сайт, соціальні мережі та розсилка.
10. Додаткові умови Рекламної акції.
10.1 Заохочення можуть бути отримані Учасниками лише на умовах цих Правил.
10.2 Заохочення обміну та поверненню не підлягають. Замовник та Виконавець не несуть відповідальності,
стосовно використання Учасниками Заохочень, після їх одержання Учасниками.
10.3 Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості
укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю
участю в Рекламній акції всі Учасники погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
10.4 Усі результати Рекламної акції остаточні й оскарженню не підлягають.
10.5 Для організації та проведення Рекламної акції, а також для здійснення контролю за перебігом Рекламної
акції Замовник/Виконавець має право залучати будь-яких третіх осіб. Замовник/Виконавець не несуть
відповідальності за якість послуг, банківських установ, операторів поштового, кур’єрського/електронного та
телефонного зв’язку, а також операторів та інших служб транспортування/перевезення, що залучені в рамках
Рекламної акції.
10.6 Замовник/Виконавець залишає за собою право змінювати фонд Заохочень Рекламної акції та/або окремих
видів Заохочень, або включити в Рекламну акцію інші Заохочення, не передбачені цими Правилами, шляхом
внесення відповідних змін у Правила Рекламної акції, розміщені на Сайті.
10.7 Зовнішній вигляд (колір, розмір) Заохочень, зазначений на рекламних матеріалах Рекламної акції, може
відрізнятися від зовнішнього вигляду (кольору, розміру) Заохочень, які можуть отримати Учасники.
10.8 Замовник/Виконавець/Технічний Партнер не несе жодної відповідальності за неотримання будь-яким з
Учасників Заохочень, з будь-яких причин, у тому числі з причини невиконання (несвоєчасного виконання) своїх
обов'язків Учасниками, передбачених цими Правилами, за настання обставин непереборної сили (форс-мажор),
тощо.

10.9 Замовник/Виконавець/Технічний Партнер не бере на себе відповідальності у відношенні будь-яких
суперечок стосовно Заохочень. Замовник/Виконавець/Технічний Партнер не вступає в будь-які суперечки
стосовно
визнання
будь-яких
осіб
Учасниками
і
прав
на
одержання
Заохочень.
Замовник/Виконавець/Технічний Партнер не бере на себе відповідальності за визначення прав сторін у будьяких суперечках.
10.10 На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам
повідомляється:
10.10.1 Власником персональних даних Учасників є Замовник;
10.10.2 Персональні дані Учасників обробляються з метою забезпечення участі в цій Рекламній акції,
маркетингових відносин, рекламних відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
10.10.3 З метою обробки персональних даних, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил, обробляються ім’я,
прізвище, по батькові, контактний номер телефону, адреса електронної пошти, адреса реєстрації, тощо;
10.10.4 З персональними даними будуть вчинятися наступні дії: збирання, накопичення, зберігання,
адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача),
знеособлення, знищення персональних даних;
10.10.5 Персональні дані Учасників без отримання від них окремої згоди та/або повідомлення, можуть бути
передані третім особам для здійснення мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правил. Окрім того, передача третім
особам персональних даних Учасників без згоди суб'єкта персональних даних або уповноваженої ним особи
дозволяється у випадках, визначених Законом України «Про захист персональних даних», і лише (якщо це
необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини;
10.10.6 Персональні дані Учасників будуть оброблятися з моменту їх отримання та у межах Строку проведення
Рекламної акції. Персональні дані Учасників будуть зберігатися протягом терміну, який передбачено
законодавством України для виконання мети, яка вказана у п. 10.10.2. цих Правих, після чого вони будуть
знищені у зв’язку із закінченням строку зберігання персональних даних;
10.10.7 Учасники можуть відкликати згоду на обробку персональних даних, надіславши Власнику
персональних даних письмовий запит на адресу, яка вказана у цих Правилах, але при цьому вони втратять право
на участь в Рекламній акції/отримання Заохочень;
10.10.8 Учасники, які отримали право одержати відповідне Заохочення, володіють всіма правами
передбаченими статтею 8 Закону України «Про захист персональних даних».
10.11 Беручи участь в Рекламній акції кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої інформації, його особистих даних Замовник, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою
метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч. шляхом передачі третім особам),
зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, фотографії, інтерв’ю або інших матеріалів про нього
з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч. право публікації (в т.ч. його імені та фотографії) в засобах масової
інформації, будь-яких друкованих, аудіо та відеоматеріалах, інтерв'ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації
на адреси, вказані Учасником при реєстрації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких
обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не
відшкодовуватиметься Замовником та/або будь-якою третьою особою. Усі відео- та фотоматеріали, зроблені за
участю Учасників, створені під час проведення Рекламної акції та/чи у зв’язку з Рекламною акцією, є власністю
Замовника/Виконавця і використовуються без будь-якого відшкодування, при цьому винагорода за це входить
до вартості отриманих Заохочень/ (без додаткових виплат). При цьому всі виключні майнові авторські та
суміжні права, на використання об’єктів інтелектуального права, створених за участю Учасників, включаючи,
але не обмежуючись: права на відтворення (в тому числі тиражування), на поширення, на імпорт, на публічний
показ, на публічне виконання (сповіщення), на передачу в ефір, на повідомлення загалу по кабелю, на переклад,
на переробку, є власністю Замовника. Учасники автоматично дають згоду на подальшу передачу таких
майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені з їх участю, з моменту їх участі у Рекламній
акції.
10.12 Учасник, що здобув право на отримання Заохочення, не може передавати своє право отримати таке
Заохочення третім особам, у спадщину чи за договором дарування третім особам.
10.13 Правила Рекламної акції можуть бути змінені Замовником, про що буде повідомлено шляхом внесення
відповідних змін у Правила акції, розміщені на Сайті.
10.14 Замовник залишає за собою право використовувати номери мобільних телефонів Учасників, які будуть
зібрані за час проведення Рекламної акції у власних маркетингових цілях без отримання додаткової згоди
Учасників. Також, беручи участь у Рекламній акції, кожен Учасник дає згоду на отримання SMS-повідомлень
на номер його мобільного телефону новин та інших інформаційних/рекламних повідомлень від Замовника у
майбутньому.
10.15 У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних
питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Замовником.

ДОДАТОК А
до Офіційних правил Рекламної акції «Об’єднані любов’ю»
Територія (місце) проведення Рекламної акції – торгові точки мережі супермаркетів Варус /Varus
№
1
1

Код
2
1001

Назва
3
Омега ТОВ Варус-1 Паникахи

2

1003

Омега ТОВ Варус-4 Мост Дніпро

3
4

1009
1018

5
6

1022
1030

Омега ТОВ Варус-6 12 Квартал Дніпро, пр-кт
Богдана Хмельницкого, 118-Д
Омега ТОВ Варус-7 Никополь
Омега ТОВ Планета Дніпро, провулок Євгена
Коновальця, 6-А
Омега ТОВ Варус-13 Парус Дніпро

7

1032

Омега ТОВ Варус-14 Победа

8

1033

Омега ТОВ Варус-15 Фрунзенский

9

1034

Омега ТОВ Варус-16 Кам'янське

10
11
12

1035
1036
1037

Омега ТОВ Варус-17 Славутич
Омега ТОВ Варус-18 Кривой Рог, вул. Чарівна
Омега ТОВ Варус-19 Никополь

13

1038

Омега ТОВ Варус-20 Кривой Рог, Мусорского

14

1039

Омега ТОВ Варус-21 Кривой Рог, Вечернекутская

15
16

1040
1041

17

1042

18

1043

Омега ТОВ Варус-22 Богдана Хмельницкого, 16
Омега ТОВ Варус-23 пр. Мира
Омега ТОВ Варус-24 Кривой Рог, вул. СвятоМиколаївска
Омега ТОВ Варус-25 Кривой Рог,вул.
Магістральна

19
20
21

1044
1045
1046

Омега ТОВ Варус-26 Долинская
Омега ТОВ Варус-27 Новомосковск
Омега ТОВ Варус-28 Першотравенськ

22

1047

Омега ТОВ Варус-29 Павлоград

23

1048

Омега ТОВ Варус-30 Марганец

24

1049

25
26

1050
1051

27

1052

Омега ТОВ Варус-31 Ясень Дніпро
Омега ТОВ Варус-32 Кривой Рог,пр-кт Героївпідпільників,1-Б
Омега ТОВ Варус-33 Кривой Рог, Гагарина, 47б
Омега ТОВ Варус-34 Кривой Рог, вул. Петра
Калнишевського, 15а

28

1053

29
30

1054
1055

31

1056

Омега ТОВ Варус-35 Дніпро, пр-кт О. Поля, 11
Омега ТОВ Варус-36 Дніпро, вул. Січеславська
Набережна, 33
Омега ТОВ Варус-37 Дніпро,пр.Героев,11
Омега ТОВ Варус-38 Дніпро, вул. Велика Діївська,
38

Адреса
4
вул. Панікахи, 15
вул. Глінки, 2 ТРЦ
"Мост-Сіті"
пр. Богдана
Хмельницького,
118Д ТРЦ "Терра"
вул. Шевченка, 223
пров. Євгена
Коновальця, 6А
пров. Парусний, 10Д
вул. Набережна
Перемоги, 56А
вул. Донецьке шосе,
9А ТРЦ "СЕКТОР"
вул. Будівельників,
27А ТЦ "Терра"
пр. Олександра
Поля, 104А ТОЦ
"Славутич"
вул. Чарівна, 1Б
вул. Шевченка, 81А
вул. Мусоргського,
17
вул.
Вечірньокутська, 1
пр. Богдана
Хмельницького, 16
пр. Миру, 61А
вул. СвятоМиколаївска, 10А
вул. Магістральна,
23

Місто
5
м.Дніпро

вул. Леніна, 62
вул. Сучкова, 38
вул. Шкільна, 26А
вул. Челюскінців,
14А
вул. Лермонтова,
10А
вул. Донецьке шосе,
110
пр. Героївпідпільників, 1А
пр. Гагаріна, 47Б
вул. Харитонова,
15А
пр. Олександра
Поля, 11 ТЦ
"Міріада"
вул. Січеславська
Набережна, 33
пр. Героїв, 11
вул. Велика Діївська,
38

Долинська
Новомосковськ
Першотравенськ

м.Дніпро
м.Дніпро
Нікополь
м.Дніпро
м.Дніпро
м.Дніпро
м.Дніпро
Кам'янське
м.Дніпро
Кривий Ріг
Нікополь
Кривий Ріг
Кривий Ріг
м.Дніпро
м.Дніпро
м.Кривий Ріг
м.Кривий Ріг

Павлоград
Марганець
м.Дніпро
м.Кривий Ріг
м.Кривий Ріг
м.Кривий Ріг
м.Дніпро
м.Дніпро
м.Дніпро
м.Дніпро

32
1

1057
2

Омега ТОВ Варус-39 Дніпро,ул.Калиновая,9А
3

33

1058

34
35
36

1059
1060
1062

Омега ТОВ Варус-40 Дніпро,ул.20 лет Победы,43д
Омега ТОВ Варус-41 Дніпро, пр-кт Івана Мазепи,
58
Омега ТОВ Варус-42 Дніпро,ул.Шолохова,7
Омега ТОВ Варус-44 Дніпро,ул.Рабочая,67

37

1082

Омега ТОВ Варус-501 Киев, пр.Победы,129

38

1083

Омега ТОВ Варус-502 Киев, ул.Бажана,10а

39

1084

Омега ТОВ Варус-503 Киев,ул.Васильковская,34

40
41

1085
1087

Омега ТОВ Варус-504 Киев,пр.Оболонский,20а
Омега ТОВ Варус-506 Бровары,ул.Короленко,72

42

1088

Омега ТОВ Варус-507 Киев,ул.Раисы Окипной,8б

43

1089

44

1090

Омега ТОВ Варус-508 Бровары,ул.Гагарина,16
Омега ТОВ Варус-509
Вышгород,ул.Днепровская,1

45

1091

46

1093

47

1094

Омега ТОВ Варус-510 Киев,ул.Андрея Малышко,3
Омега ТОВ Варус-512 Киев,Харьковское
шоссе,160
Омега ТОВ Варус-513
Киев,ул.Вышгородская,45а/5-2

48

1097

Омега ТОВ Варус-9 Нагорка

49

1098

Омега ТОВ Варус-10 Запорожье

50

1099

Омега ТОВ Варус-11 ТЦ Европа

51

1100

Омега ТОВ Варус-12 Кривой Рог, 5-й Заречный

52

1101

Омега ТОВ Варус-45 Запорожье (Аврора)

53
54
55

1102
1103
1104

56

1105

Омега ТОВ Варус-46 Кам'янське
Омега ТОВ Варус-47 Запорожье
Омега ТОВ Варус-514 Киев, пр. Правды 3
Омега ТОВ Варус-48 г.Запорожье,
ул.Товарищеская 39

57

1106

Омега ТОВ Варус-515 Киев, пр. Академика
Паладина

58
59
60
61

1107
1108
1109
1110

62

1111

63

1112

64
65
66

1113
1114
1115

Омега ТОВ Варус-516 Киев
Омега ТОВ Варус-49 Павлоград
Омега ТОВ Варус-50 Дніпро, пр. Героїв, 2
Омега ТОВ Варус-51 Запоріжжя, вул. Яценка, 2
Омега ТОВ Варус-52
Днепропетровск,ул.Коммунаровская,8
Омега ТОВ Варус-53 Кривой Рог, пр.Металлургов,
42а
Омега ТОВ Варус-54 Кривой Рог, мкр.
Солнечный, 41а
Омега ТОВ Варус-55 Кривой Рог, пр.Южный, 35
Омега ТОВ Варус-56 Дніпро, вул.Марії Кюрі, 5

вул. Калинова, 9А
ТЦ "Міріада"

м.Дніпро

4
вул. 20-річчя
Перемоги, 43Д

5
м.Дніпро

пр. Івана Мазепи, 58
вул. Шолохова, 7
вул. Робоча, 67

м.Дніпро
м.Дніпро
м.Дніпро

пр. Перемоги, 129
вул. Миколи Бажана,
10А
вул. Васильківська,
34
пр. Оболонський,
20А
вул. Короленка, 72
м.Київ,вул.Раіси
Окіпной,8б
вул. Гагаріна, 16 ТД
"Ліза"

м.Київ

вул. Дніпровська, 1
вул. А. Малишка, 3
ТЦ "Дитячий світ"
вул. Харкiвське
шосе, 160
вул. Вишгородська,
45А/5
пр. Гагаріна, 8А ТЦ
"Нагорка"
вул. ПівнічноКільцева, 10А
бул. Європейський,
1Д ТЦ "Європа"
мкр-н 5-й Зарічний,
11К ТЦ "Терра"
пр. Соборний, 83/85
ТРЦ "Аврора"
пр. Тараса
Шевченка, 7
бул. Центральний, 7
пр. Правди, 3А
вул. Товариська, 39
ТЦ "Континент"
пр. Академіка
Паладіна, 16/39 ТЦ
"ACADEM-CITY"
пр. Оболонський,
47/42 ТЦ "Оазис"
вул. Нова, 2В
пр. Героїв, 2
вул. Яценка, 2
вул. Юрія
Кондратюка, 8

м.Вишгород

пр. Металургів, 42А
мкр-н Сонячний,
41А
пр. Південний, 35
вул. Марії Кюрі, 5

м.Кривий Ріг

м.Київ
м.Київ
м.Київ
м.Бровари
м.Київ
м.Бровари

м.Київ
м.Київ
м.Київ
м.Дніпро
Запоріжжя
м.Дніпро
Кривий Ріг
Запоріжжя
Кам'янське
Запоріжжя
м.Київ
м.Запоріжжя
м.Київ
м.Київ
Павлоград
м.Дніпро
м.Запоріжжя
м.Дніпро

м.Кривий Ріг
м.Кривий Ріг
м.Дніпро

67

1116

68

1117

1

2
69

1118

70

1119

71

1120

72

1121

73

1122

74

1123

75
76
77

1124
1125
1126

78

1127

79

1128

80

1129

81

1130

82

1131

83

1132

84
85

1133
1134

86
87

1135
1136

88

1137

89

1138

90

1139

91

1140

92
93

1141
1142

94

1143

95

1144

96

1145

97

1146

98
99

1147
1148

100
101

1149
1151

Омега ТОВ Варус-57 Кривий Ріг, вул.200-річчя
Кривого Рога, 24
Омега ТОВ Варус-58 Дніпро, пр. Богдана
Хмельницького, 36А

пр. 200-річчя
Кривого Рогу, 24
пр. Богдана
Хмельницького, 36А

3
Омега ТОВ Варус-59 Кривий Ріг,
вул.Незалежності України, 16В

4
вул. Незалежності
України, 16В

Омега ТОВ Варус-517 Київ. вул.Волинська,37
Омега ТОВ Варус-60 Кривий Ріг, вул. Адмірала
Головко, 44а
Омега ТОВ Варус-61 Кривий Ріг, пр. Поштовий,
25
Омега ТОВ Варус-62 Запоріжжя, вул.
Новокузнецька, 13Б
Омега ТОВ Варус-63 Кривий Ріг, вул. Івана
Авраменко, 21В
Омега ТОВ Варус-66 Запоріжжя, вул.Незалежної
України, 57В
Омега ТОВ Варус-601 Бахмут, вул.Ювілейна, 69
Омега ТОВ Варус-602 Світлодарськ, пр.Миру, 6
Омега ТОВ Варус-603 Білозерське,
вул.Будівельна, 17
Омега ТОВ Варус-604 Миколаївка,
вул.Синицького, 19
Омега ТОВ Варус-67 Новомиколаївка,
вул.Українська, 33
Омега ТОВ Варус-64 Дніпро, вул.Івана Акінфеєва,
9
Омега ТОВ Варус-65 Павлоград, пр. Соборний,
97А
Омега ТОВ Варус-68 Вільногірськ, вул.
Центральна, 26
Омега ТОВ Варус-69 Енергодар, вул. Козацька,
16В
Омега ТОВ Варус-70 Жовті Води, вул .Гагаріна, 22
Омега ТОВ Варус-71 Кривий Ріг, вул.
Всебратське, 58
Омега ТОВ Варус-72 Кривий Ріг, вул. Недєліна, 43
Омега ТОВ Варус-73 Кривий Ріг, вул.
Світальского Миколи, 15
Омега ТОВ Варус-74 смт.Покровське, вул.
Центральна, 24
Омега ТОВ Варус-75 смт.Магдалинівка, вул.
Центральна, 56
Омега ТОВ Варус-605 м.Селидове, вул.Карла
Маркса, 29
Омега ТОВ Варус-518 м.Київ, пр. Миколи Бажана,
38
Омега ТОВ Варус-519 м.Київ, вул. Жилянська, 59
Омега ТОВ Варус-520 м.Київ, пр. Героїв
Сталінграда, 14Г
Омега ТОВ Варус-521 м.Бровари, вул.Київська,
239
Омега ТОВ Варус-77 смт.Петропавлівка, вул.
Соборна 10
Омега ТОВ Варус-76 Кривий Ріг, вул. Володимира
Великого, 36А
Омега ТОВ Варус-80 Павлоград, вул. Дніпровська,
158а
Омега ТОВ Варус-78 смт.Солоне, вул. Гагаріна, 21
Омега ТОВ Варус-79 смт.Царичанка, вул.
Первомайська, 1
Омега ТОВ Варус-523 м.Київ, вул. Деміївська, 27

вул. Волинська, 37
вул. Адмірала
Головко, 44А

м.Київ

пр. Поштовий, 25
вул. Новокузнецька,
13Б
вул. Івана
Авраменко, 21В
вул. Незалежної
України, 57В
вул. Ювілейна, 69
пр. Миру, 6

м.Кривий Ріг

вул. Будівників, 17

м.Білозерське

вул. Синецького, 19

Миколаївка

вул. Українська, 33
вул.Івана Акінфеєва,
9
вул. Соборна, 97А
ТЦ "Куб"

м.Новомиколаївка

вул. Центральна, 26

м.Вільногірськ

вул. Козацька, 16В
вул. Гагаріна, 22

Енергодар
м.Жовті Води

вул. Всебратське, 58
вул. Недєліна, 43
вул. Світальского
Миколи, 15

м.Кривий Ріг
м.Кривий Ріг

вул. Центральна, 24

смт.Покровське

вул. Центральна, 56
вул. Карла Маркса,
29
пр. Миколи Бажана,
38
вул. Жилянська, 59
пр. Героїв
Сталінграда, 14Г

смт.Магдалинівка

вул. Київська, 239

м.Бровари

вул. Соборна 10
вул. Володимира
Великого, 36А
вул. Дніпровська,
158а
вул. Гагаріна, 21

смт.Петропавлівка

вул. Первомайська, 1
вул. Деміївська, 27

смт.Царичанка
м.Київ

м.Кривий Ріг
м.Дніпро
5
м.Кривий Ріг

м.Кривий Ріг

м.Запоріжжя
м.Кривий Ріг
м.Запоріжжя
м.Бахмут
м.Світлодарськ

м.Дніпро
Павлоград

м.Кривий Ріг

м.Селидове
м.Київ
м.Київ
м.Київ

м.Кривий Ріг
м.Павлоград
смт.Солоне

102

1152

103

1153

104
1

1154
2

105

1155

106

1156

107

1157

108

1158

109
110
111

1159
1160
1161

112

1162

113

1163

Омега ТОВ Варус-81 м.Дніпро, пр. Гагаріна, 117
Омега ТОВ Варус-82 м.Дніпро, вул. Данила Нечая,
11
Омега ТОВ Варус-83 м.Кривий Ріг, пр.Гагаріна,
54В
3
Омега ТОВ Варус-524 м.Вишневе,
вул.Європейська, 31
Омега ТОВ Варус-525 м.Київ
вул.Костянтинівська, 2А
Омега ТОВ Варус-84 м.Дніпро вул.Данила
Галицького, 29
Омега ТОВ Варус-526 м.Київ вул.Срібнокільска,
11
Омега ТОВ Варус-527 м.Київ бул.Шевченко,
37/122
Омега ТОВ Варус-528 м.Київ вул.Хрещатик, 13
Омега ТОВ Варус-529 м.Київ вул.Ревуцького, 40/2
Омега ТОВ Варус-85 м.Кам’янське пр.Перемоги,
14
Омега ТОВ Варус-606 м.Краматорськ, вул.Марії
Приймаченко, 15

пр. Гагаріна, 117
вул. Данила Нечая,
11

м.Дніпро

пр.Гагаріна,54В
4

м.Кривий Ріг
5

вул.Європейська, 31
вул.Костянтинівська,
2А
вул.Данила
Галицького, 29
вул.Срібнокільска,
11
бул.Шевченко,
37/122
вул.Хрещатик, 13
вул.Ревуцького, 40/2

м. Вишневе

пр.Перемоги, 14
вул.Марії
Приймаченко, 15

м.Кам’янське

м.Дніпро

м. Київ
м.Дніпро
м.Київ
м.Київ
м.Київ
м.Київ

м.Краматорськ

