
 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ РЕКЛАМНОЇ АКЦІЇ  

«ВИГРАЙ ПОДАРУНОК, ПРИДБАВШИ 10 КГ КОРМУ» 

(надалі - Правила) 

 

Назва рекламної акції - «Виграй подарунок, придбавши 10 кг корму» 

 

Терміни та їх тлумачення: 

 

Акція «Виграй подарунок, придбавши 10 кг корму» (в подальшому - Акція) – маркетинговий 

захід, що включає в себе просування на ринок, популяризацію серед споживачів та стимулювання 

збуту продукції, яка виготовляється під ТМ «Purina» (Purina®, дизайн «Шахівниця» і торгова 

марка CHOW® є ліцензійними торговими марками компанії Nestlé S.A.»)  

 

Організатор рекламної Акції: Товариство з обмеженою відповідальністю «Каргілл Енімал 

Нутрішн», місцезнаходження: 81083, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Жорниська, комплекс 

«Ямельня-1»; код ЄДРПОУ 32730400 

 

Виконавець рекламної Акції: Фізична особа-підприємець Романюта Марина Романівна, яка діє 

на підставі на підставі Запису в ЄДР № 2 072 000 0000 043095 від 30.05.2018, місцезнаходження: 

16608, Чернігівська обл., м. Ніжин, вулиця Московська, буд. 68, ІПН 3381400449 

 

Дистриб’ютори: особи, з котрими у Організатора рекламної Акції наявні дистриб’юторські 

договори, чинні протягом Періоду проведення Акції, у Торгових точках яких Учасникам Акції 

буде надана можливість придбати Акційну продукцію та котрі забезпечуватимуть надання 

Учасникам акції можливості отримати заохочення на умовах, визначених цими Правилами. 

Вичерпний перелік Дистриб’юторів буде наведено в Додатку № 1 до цих правил. 

Отриманням Заохочень (в т.ч. одноразово) від Виконавця Дистриб’ютор підтверджує своє 

зобов’язання взяти участь в Акції на умовах, визначених в цих Правилах протягом всього 

Періоду проведення Акції, а також – те, що Дистриб’ютор ознайомлений та безвідклично 

погоджується із Правилами, а також із тим, що Правила можуть бути в односторонньому порядку 

зміненими Організатором шляхом розміщення Правил в новій редакції на сайті www.purina-

agro.ua  

 

Період проведення Акції: з  15 березня 2021 р. до 30 квітня 2021 р. (включно) – період, протягом 

якого можна стати Учасником Акції та отримати шанс на отримання Заохочення, що передбачено 

даними Правилами. У випадку, якщо після завершення Періоду проведення Акції на Торгових 

Точках певних Дистриб’юторів залишаться Заохочення, котрі не були розіграні серед Учасників, 

на відповідних Торгових Точках Період проведення Акції продовжується до закінчення 

розіграшу усіх наявних Заохочень серед Учасників. 

 

Територія проведення Акції – Акція проводиться по всій території України, крім території 

Автономної Республіки Крим та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській 

областях.  

 

Інформування про Акцію – інформування про перебіг акції та публікація щодо змін умов акції 

відбувається шляхом розміщення на веб сторінці purina-agro.ua або за телефоном 0 800 40 8008 

(Дзвінки по Україні зі стаціонарних телефонів, а також мобільних операторів Vodafone, Kyivstar 

та LifeCell безкоштовні. Усі інші дзвінки — згідно із встановленими тарифами.). 

 

 

Учасник Акції - громадяни України, що досягли віку 18 років на момент проведення Акції та 

виконали вимоги, необхідні для участі в Акції. 

 

Заохочення №1 - рушник, детальніше в розділі 3 цих Правил. 

 

http://www.purina-agro.ua/
http://www.purina-agro.ua/
http://purina-agro.ua/


 

 

Заохочення №2 - прихватка, детальніше в розділі 3 цих Правил. 

 

Заохочення №3 - горнятко, детальніше в розділі 3 цих Правил. 

 

Заохочення №4 - поїлка, детальніше в розділі 3 цих Правил. 

 

Інформація про Акцію - інформація про Акцію, офіційні правила Акції,  а  також додаткова 

інформація, що з’явилася в період проведення Акції.  

 

Акційна продукція - продукція ТМ «Purina», яку необхідно придбати Учаснику Акції задля 

взяття участі в  Акції, а саме:  

 
 Назва корму Мішок, 

кг 
Короткий опис 

ПРЕМІУМ ПРОГРАМА ГОТОВИХ КОРМІВ КУРКА-НАТУРКА 

10001 Курка Натурка  Стартер 

25 
Повнораціонний комбікорм для бройлерів, курчат, 

індиків, перепілок віком від 0-3 тижнів, крупка 
10 

5 

10002 Курка Натурка Гровер 

25 
Повнораціонний комбікорм для бройлерів, курчат, 

індиків, перепілок віком від 3 тижнів, крупка 
10 

5 

10020 Курка Натурка Несучка 

25 
Повнораціонний мульти-функціональний 

комбікорм для курей -несучок і перепілок, крупка 
10 

5 

10030 
Курка Натурка Гуска та 

качка Стартер 

25 
Стартер комбікорм для качок та гусей віком від 0 

до 6 тижнів, крупка 
10 

5 

10032 
Курка Натурка Гуска та 

качка Гроуер/ Фінішер 

25 Гроуер/ Фінішер комбікорм для качок та гусей 

віком від 7 тижнів до кінця періоду відгодівлі, 

гранула 

10 

5 

10042 
Курка Натурка Перепілка 

несучка 
25 

Повнораціонний комбікорм для перепілок несучок 

від 45 днів до кінця несучості, крупка 

ГОТОВИЙ КОРМ ДЛЯ ПТИЦІ 

41015 
Готовий корм для курчат та 

бройлерів стартер 

25 
Стартер комбікорм для курчат від 0 до 5 тижнів, 

крупка 
10 

5 

41016 
Готовий корм для курчат 

гроуер 

25 
Гроуер комбікорм для курчат від 5 до 18 тижнів, 

крупка 
10 

5 

41069 
Готовий корм для домашніх 

курей-несучок 
25 

Комбікорм для несучок у період у яйцекладки, 

крупка 

41025 
Готовий корм для бройлерів 

стартер  

25 Стартер комбікорм для бройлерів від 0 до 2 тижнів, 

крупка 10 

41026 
Готовий корм для бройлерів 

гроуер 1 

25 Гроуер комбікорм для бройлерів від 15 до 28 днів, 

крупка 10 

41027 
Готовий корм для бройлерів 

гроуер 2 

25 Гроуер комбікорм для бройлерів від 29 днів до 7 

днів до забою, крупка 10 

41028 
Готовий корм для бройлерів 

фінішер 
25 

Фінішер комбікорм для бройлерів від 7 днів до 

забою до забою, гранула 



 

 

ГОТОВИЙ КОРМ ДЛЯ ПТИЦІ OPTIMA 

11006 
Готовий корм для курчат 

стартер Optima 

25 
Стартер комбікорм для курчат від 0 до 5 тижнів, 

крупка 
10 

5 

11007 
Готовий корм для курчат 

гроуер Optima 

25 
Гроуер комбікорм для курчат від 5 до 17 тижнів, 

крупка 
10 

5 

ГОТОВИЙ КОРМ ДЛЯ ІНДИКІВ 

10050 
Готовий корм для індиків 

стартер 

25 Повнораціонний комбікорм для індиків віком від 0-

6 тижнів, крупка 10 

10051 
Готовий корм для індиків 

гроуер 

25 Повнораціонний комбікорм для індиків віком від 7-

12 тижнів, гранула 10 

 

● «Торгові Точки» - авторизовані торгові точки Дистриб’юторів, в яких здійснюватиметься 

продаж Акційної продукції та розіграш Заохочень (надалі за текстом «Торгові точки» або «ТТ»), 

перелік котрих наведено в Додатку № 2 до цих Правил. В ході проведення Акції допускається 

використання Дистриб’юторами Торгових Точок, не зазначених в Додатку № 2 до цих Правил. 

Дистриб’ютор за зверненням Учасника зобов’язаний повідомляти його про свої Торгові Точки, 

де Учасник може взяти участь в Акції. 

 

*** 

 

1. Участь в Акції 

1.1. Брати участь в Акції мають змогу як фізичні особи - громадяни України, яким  на момент  

проведення Акції виповнилося  18 років, так і юридичні особи  - підприємства, зареєстровані 

згідно з чинним законодавством України або фізичні особи-підприємці, та що виконали умови та 

правила цієї Акції. 

1.2.  У випадку, якщо в момент отримання Заохочення буде встановлено, що особа, яка брала 

участь в  Акції, не може бути Учасником Акції, Заохочення, яке ця особа має змогу отримати, їй 

не надається.  

 

2. Для того, щоб взяти участь в Акції, будь-якій особі, що відповідає вимогам розділу 1 цих 

Правил, необхідно: 

2.1. В період з  15 березня 2021 р. до 30 квітня 2021 р.  в будь-яких із Торгових Точок на території 

проведення Акції, здійснити купівлю Акційної продукції. 

2.2. Після купівлі Акційної продукції, Учасник самостійно обирає скретч-картку, котра надається 

у Торговій точці Дистриб’ютором, стирає захисне покриття та обмінює картку на Заохочення у 

випадку, коли на скретч-картці під покриттям є напис “Ви виграли подарунок”. Учасник обирає 

Заохочення з наявних на Торговій точці. 

Виконавець Акції та/або Дистриб’ютор мають право вимагати від Учасника надати копії 

документів, що підтверджують вказані контакті дані (крім номеру телефону) та посвідчують 

особу Учасника Акції.  

2.3. Порядок отримання скретч-карток згідно об’єму купівлі Акційної продукції: 

 

Об’єм Акційної продукції Кількість скретч-карток 

Упаковка 10 кг або  5 кг + 5 кг  1 

Упаковка 25 кг* 2 

Упаковки сумарною вагою 30 кг** 3 

*1 упаковка вагою 25 кг 



 

 

** комбінація упаковок з різною вагою 

 

3. Заохочення, що використовуються в Акції: 

3.1.   Фонд Заохочень складається із наступної продукції: 

● «Заохочення №1» - рушник вафельний, розміром 30х50 см з коттоновою біркою з логотипом 

Purina розміром 2х3 см 

                        

 

● «Заохочення №2» - прихватка кухонна червона з логотипом Purina, розміром 20*20см, 

тканина бязь 100% - коттон, наповнювач ватин 400 г. 

 

 

● «Заохочення №3» - горнятко скляне матове з логотипом Purina, об’ємом 340мл 

 

 

 

● «Заохочення №4» - поїлка пластикова для курей з логотипом Purina 

 

 

 



 

 

3.2. Заохочення можуть бути отримані Учасниками Акції тільки на умовах цих Правил.   

3.3. Заохочення вручається Учаснику за умови виконання ним дій у відповідності до положень 

п.2. даних Правил.  

3.4. У випадку, якщо Учасник, який у відповідності до положень даних Правил, з незалежних від 

Організатора/Виконавця/Дистриб’ютора причин, не отримає Заохочення, або відмовиться від 

отримання Заохочення, такі не отримані Заохочення залишаються у власності Виконавця.  

3.5. Заміна Заохочення будь-яким іншим благом, у тому числі грошовим еквівалентом,  не 

допускається. 

3.6.   Відповідальність Організатора та Виконавця не виходить за межі вартості та кількості 

Заохочення, вказаних у цих Правилах. 

3.7. Організатор і Виконавець Акції, а також Дистриб’ютори не несуть відповідальності за 

неможливість Учасників Акції отримати Заохочення чи скористатися ними з будь-яких причин, 

які не залежать від Організатора та/абоВиконавця, та/або Дистриб’ютора.  

3.8. Організатор і Виконавець Акції, а також Дистриб’ютори не несуть відповідальності за 

подальше використання Заохочень Учасниками Акції після їх одержання. Зовнішній вигляд 

Заохочень Акції, зазначений на рекламних матеріалах Акції, може відрізнятися від зовнішнього 

вигляду Заохочень Акції вказаних в рекламних матеріалах, та які можуть отримати Учасники.  

3.9. Організатор і Виконавець Акції, а також Дистриб’ютори не несуть відповідальності щодо 

будь-яких суперечок стосовно права на отримання Заохочень. У будь-якому разі остаточне 

рішення стосовно суперечок приймає Організатор Акції спільно з Виконавцем і таке рішення 

оскарженню не підлягає.  

3.10. Отримання Заохочень допускається лише Учасниками Акції, що здобули право на 

отримання Заохочень. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, укладені до отримання 

Заохочень, де Заохочення або право на їх отримання є предметом угоди, засобом платежу чи 

предметом застави.  

3.11. У випадку, якщо Учасник Акції з яких-небудь причин не може отримати Заохочення Акції 

особисто, такий Учасник не має права поступитися своїм правом третій особі.  

3.12. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої ними 

інформації.  

3.13.  Організатор має право на зміну Заохочень Акції, за умови оприлюднення таких змін у 

порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. 

 

4. Порядок визначення переможців Акції.  

Визначення переможців акції здійснюється Дистриб’ютором безпосередньо на Торговій точці. 

 

5. Порядок отримання Заохочень Акції.  

Отримання Заохочень відбувається безпосередньо на Торговій точці після купівлі Акційної 

продукції на умовах, визначених п. 2 цих Правил. 

 

6. Обмеження 

6.1. Організатор, Виконавець та Дистриб’ютори не відповідають за виконання зобов'язань, 

опублікованих у цих Правилах, у випадку якщо учасник Акції, що одержав право на отримання 

Заохочення, не скористався таким правом в строки й порядку, передбаченими цими Правилами. 

Заохочення видаються тільки за умови виконання Учасниками всіх вимог, які передбачені 

даними Правилами проведення Акції. 

6.2.   Організатор, Виконавець та Дистриб’ютори не несуть відповідальності у разі настання форс-

мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, 

блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні 

контролю з боку Організатора обставини, підтверджені довідкою Торгово-промислової палати 

України або відповідними регіональними Торгово-промисловими палатами як форс-мажорні 

обставини. 

6.3. Організатор, Виконавець та Дистриб’ютори не несуть відповідальності за неможливість 

отримати Заохочення Учасниками Акції з будь-яких причин, що не залежать від Організатора 

та/або Виконавця, та/або Дистриб’юторів. При цьому такий Учасник не має права на одержання 

від Організатора та/або Виконавця, та/або Дистриб’ютора будь-якої компенсації. 



 

 

6.4. Організатор,Виконавець та Дистриб’ютори не несуть відповідальності стосовно подальшого 

використання наданих Заохочень Учасниками Акції після їх одержання, жодних гарантійних 

зобов’язань щодо якості товарів/послуг, що надані третіми особами, за неможливість Учасника 

Акції скористатись наданим Заохоченням з будь-яких причин, а також за можливі наслідки 

використання таких Заохочень. 

6.5. Організатор,Виконавець та Дистриб’ютори не вступають в будь-які суперечки стосовно 

визнання будь-яких осіб Учасниками Акції і прав на отримання Заохочення. Організатор та 

Виконавець не беруть на себе відповідальності за визначення прав сторін у будь-яких суперечках. 

6.6. Отримання Заохочення передбачено тільки Учасниками Акції, та не може розглядатися як 

грошове зобов’язання.  

6.7. Організатор та/або Виконавець та/або Дистриб’ютори мають право відмовити в видачі  

Заохочення у Учаснику Акції, що отримав таке право, якщо такий Учасник не виконав умов цих 

Правил. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора та/або Виконавця, 

та/або Дистриб’юторів будь-якої компенсації. 

6.8.  Всі Учасники Акції своєю участю в Акції  автоматично погоджуються з перерахованими  в 

даних Правилах умовами, та згодні їх дотримуватися. 

6.9.  Учасники Акції мають право відмовитися від Заохочення. 

 

7.  Інші Умови 

7.1.   Всі Учасники Акції погоджуються дотримуватися таких Правил.  Порушення Учасником 

Акції цих Офіційних правил або відмовлення Учасником Акції від виконання умов цих 

Офіційних правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочення. 

7.2.    Згідно  з вимогам ст. 634 Цивільного кодексу України  про договори приєднання, а саме, 

змоги укладення такого договору шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого 

договору, своєю участю в акції всі Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та 

зобов’язуються  їх виконувати. 

7.3. Офіційні правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції 

протягом усього терміну проведення Акції. Зміна та/або доповнення Офіційних правил та умов 

рекламної Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в 

порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення 

набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено 

безпосередньо змінами/доповненнями до Правил. Дистриб’ютори зобов’язуються самостійно 

слідкувати за внесенням змін до Правил та не мають права посилатися на неможливість 

виконання Правил в новій редакції через те, що не були повідомленими Організатором або 

Виконавцем про внесення змін до Правил.  

7.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних 

правил, будь-яких спірних питань та/або питань, що не врегульовані цими Офіційними 

правилами, вирішення таких питань Організатор Акції залишає за собою.  Таке рішення 

Організатора Акції є остаточним і оскарженню не підлягає. 

7.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим надає свою пряму добровільну згоду 

Виконавцю та Організатору  на збирання, зберігання та обробку (як ці терміни визначені 

законодавством) наданих персональних даних, а саме: імені, прізвища, по батькові, паспортних 

даних, ідентифікаційного номера платника податку, поштової адреси, а також інших даних, що 

можуть надаватися Переможцем для отримання Заохочення Акції (надалі — «Персональні дані») 

для ідентифікації Переможця та оподаткування Заохочень, вручених Переможцям та на передачу 

таких даних Організатору. (Обробка персональних даних про расове або етнічне походження, 

політичні, релігійні або світоглядні переконання, членство в політичних партіях та професійних 

спілках, а також даних, що стосуються здоров'я чи статевого життя — НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ). 

Персональні дані Переможців можуть використовуватися Виконавцем/Організатором з 

маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство 

України (в т.ч. шляхом передачі третім особам). Крім того, кожен Учасник шляхом участі в Акції 

надає Виконавцю та Організатору згоду та право на безоплатне використання його імені, 

прізвища, зображення, інтерв'ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою 

метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч. його імені і зображення) в засобах 

масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв'ю у ЗМІ, а також для 



 

 

надсилання інформації, повідомлень (в т.ч. рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень 

за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не 

відшкодовуватиметься Виконавцем/Організатором. Надання такої згоди розглядається у 

розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Додаток №1 до Офіційних Правил проведення рекламної 

акції «Виграй подарунок, придбавши 10 кг корму» 

 

Дистриб’ютори продукції ТМ «Purina» 

 

Абутнаріца Мар’яна Георгіївна ФОП 

Авраменко Ніна Павлівна ФОП 

АГРОЛАЙФ УКРАЇНА ТОВ 

Анцупов Олександр Петрович ФО-П 

Безверхий Віталій Вікторович ФОП 

Білега Анатолій Миколайович ФО-П 

Вакарова Інна Віталіївна ФОП 

Веселов Володимир Володимирович ФОП 

Веселов Володимир Іванович ФОП 

ВЕТПРАЙМ ТОВ 

Вирижинський Віктор Михайлович ФО-П 

Вирижинський Ігор Михайлович ФО-П 

Газдаг Евелін Людвиківна ФОП 

Герасимов Олександр Вікторович ФОП 

Горбенко Марія Миколаївна ФО-П 

Гринчук Ганна Олексіївна ФОП 

Гриценко Ігор Миколайович ФОП 

Дегтярьов Віталій Андрійович ФОП 

Демидюк Оксана Богданівна ФОП 

Демчук Петро Ананійович ФОП 

Дук Олександр Іванович ФОП 

Задояний Юрій Вікторович ФОП 

Зоосвіт-Полісся ПП 

Кардаш Андрій Юрійович ФОП 

Кедик Георгій Петрович ФОП 

Кілімніченко Наталія Вікторівна ФОП 

Колісник Микола Григорович ФО-П 

Колісник Тетяна Вікторівна ФОП 

Копер Богдан Володимирович ФОП 

Коренєва Ганна Іванівна ФОП 

Коренєва Катерина Валеріївна ФОП 

Корінецький Олександр Володимирович 

ФО-П 

Костенко Олег Анатолійович ФОП 

Кукачов  Василь Михайлович ФОП 

Левченко Віталій Анатолійович ФОП 

Липко Людмила Віталіївна ФОП 

Ліон-іс ПП 

Логвін Микита Сергійович ФОП 

Мартинич Василь Юрійович ФОП 

Марущак Віктор Степанович ФО-П 

Мерікова Ірина Вячеславівна ФОП 

Мороз Степанія Миколаївна ФОП 

Морозов Олександр Олександрович ФОП 

Москалюк Тетяна Володимирівна ФОП 

Насадюк Руслана Олександрівна ФОП 

Нестеренко Ірина Олександрівна ФОП 

Ньютон ПСП 

Онуферко Андрій Ярославович ФОП 

Паньків Ігор Романович ФОП 

Паньків Роман Ігорович ФОП 

Перепелиця Наталія Миколаївна ФОП 

Плясун Катерина Миколаївна ФОП 

Пороло Надія Петрівна ФОП 

Про-Корм ТОВ 

РДСК  Фірма ТзОВ 

Розгонюк Олег Васильович ФО-П 

Ситник Олександр Володимирович ФОП 

СІГМА НВЦ ТОВ 

Сташків Володимир Зіновійович ФОП 

Сташків Тетяна Миколаївна ФО-П 

Супруненко Катерина Володимирівна ФОП 

Тангер Лариса Василівна ФОП 

Тангер Олександр Васильович ФОП 

Тилик Євген Іванович ФОП 

Треба Юлія Олегівна ФОП 

Тривет ТОВ 

Усенко Сергій Олександрович ФО-П 

Файнштейн Радислав Семенович ФОП 

Федорчак Андрій Олегович ФОП 

Фецатчин Тарас Ярославович  ФО-П 

Хрипко Сергій Володимирович ФОП 

Шпак Василь Сергійович ФОП 

Шпак Віктор Володимирович ФО-П 

Шпак Володимир Васильович ФОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток №2 до Офіційних Правил проведення рекламної 

акції «Виграй подарунок, придбавши 10 кг корму» 

 

Торгові точки: 

 

Вінницька обл., Вінницький р-н, смт Стрижавка, вул. Туристична, 2 

Вінницька обл., м. Погребище, вул. Вінницька, 1 

Вінницька обл., м. Тульчин, вул. М.Леонтовича, 55б 

Волинська обл., м. Луцьк, вул Конякіна, 2а 

Дніпропетровська обл., м Марганець, вул. Єдності, 48 

Дніпропетровська обл., м.Павлоград, вул. Дніпровська, 49 

Дніпропетровська обл., смт.Царичанка, вул Транспортна, магазин Пуріна 

Донецька обл., м. Сартана, вул. Лафазана, 75 

Житомирська обл., м. Житомир, вул. М.Параджанова, 74а 

Закарпатська обл., м.Мукачево, вул. Фурманова, 21 

Закарпатська обл., м.Хуст, вул.Слов'янська, 75 

Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Олександра Невського, 11 

Запорізька обл., м. Пологи, вул. Чеберка, 35 

Івано-Франківська обл, Галицький район, с.Залуква, вул.Галицька 38а 

Київська обл., м.Біла Церква, вул.Леванєвського, 77 м-н Пуріна 

Київська обл., м.Ставище, центр, м-н Пуріна 

Київська обл., м.Тетіїв, м-н Пуріна 

Київська обл., м.Українка, вул.Юності, 8 м-н Пуріна 

Київська обл., с.Поділля, м-н Пуріна 

Київська обл., с.Пятигори, Ветаптека 

Кіровоградська обл., м.Кропивницький, вул.Родникова, 88 

Луганська обл., м. Старобільськ, 1 Травня, 4 

Львівська обл. с. Ямельня, вул. Мазурівка 28а 

Львівська обл., м. Комарно, Гончарська, 2а 

Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул. Очаківська, 177 

Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул. Гвардійців Родимцева 54А 

Одеська обл., м.Арзиз, вул.Соборна, ринок  центральний  магазин №333 

Одеська обл., м.Ізмаїл,  вул.Короленко, 45 

Одеська обл., м.Миколаївка, вул. Калініна, 72 

Одеська обл., м.Одеса, Балтська дор.5 

Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Профспілкова, 1а  

Полтавська обл., м.Лубни, вул.Старотроїцька,1 

Рівненська обл. м.Здолбунів, вул. 8 Березня, 13, центральний ринок Ветаптека ПП Кардаш А.Ю. 

Рівненська обл., м.Рівне, вул. Біла, 53 

Сумська обл., м.Суми, Білопільський шлях, 7  

Тернопільська обл., м.Чортків, вул.Князя В.Великого, 6 

Тернопільська обл., Теребовлянський р-н, смт.Дружба, вул.Л.Українки, 1А 

Тернопільська обл., Тернопільський р-н., с. Великі Гаї, вул. Дружби 

Харківська обл., м.Богодухів, вул. Кооперативна, магазин Пуріна 

Харківська обл., м.Чугуїв, вул, Жадановського, 13 

Херсонська бл., м.Олешки, вул. Луки Балашова, 40а 

Херсонська обл., м.Нова Каховка, вул.Промислова, 7 

Хмельницька обл., м.Волочиськ, вул.Незалежності, 5 

Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, вул.Першотравнева, 6 

Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул.Грушевського, 24 

Хмельницька обл., м.Теофіполь, вул.Небесної Сотні, 63 

Черкаська область, м. Жашків, вул. Польова, буд. 4ф 

Черкаська область, м. Маньківка, вул. Зоряна, буд. 21 

Черкаська область, м. Умань, вул. Дерев'янка, буд. 5/7 



 

 

Черкаська область, м. Христинівка, вул. Першотравнева/ В'ячеслава Чорновола (перехрестя). 

Черкаська область, м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 131 

Чернівецька обл., м.Герца, вул.Штефана Великого, 2/42 

Чернівецька обл., м.Хотин, вул.Свято Покровська, 72 

Чернігівська обл., м.Чернігів, вул.Ціолковського, 26, склад Пуріна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


