
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «ФАНТАСТИКИ У ЧАРІВНОМУ ЛІСІ» 

(надалі за текстом – Офіційні правила) 

 

1. Організатор  
1.1. Організатором акції «Фантастики у чарівному лісі» (надалі - Акція) є Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НОВУС УКРАЇНА» (надалі за текстом – ТОВ «НОВУС УКРАЇНА», або 

Організатор).  

 

2. Територія проведення і тривалість Акції 
2.1. Акція проводиться на території України, в мережі магазинів NOVUS (надалі – Магазини), які 

розташовані за адресами згідно із «Додатком №1» до цих Офіційних правил.  

2.2. Період проведення Акції:  
Початок: о 08:00 годині 13.08.2019 року. Закінчення: 23.09.2019, точний час закінчення 

визначається згідно з режимом роботи Магазинів. 

2.3. Інформаційна підтримка Акції: на сайті www.novus.ua 

2.4. Ці Офіційні правила розроблені та затверджені Організатором Акції. Оприлюднення Офіційних 

правил Акції здійснюється на сайті www.novus.ua (надалі – Офіційний сайт Організатора)  

 

3. Права Учасників Акції 

3.1. В Акції можуть брати участь громадяни України, особи які проживають на території України, 

досягли повноліття (18 років), та які в період проведення Акції виконали всі правила та умови цієї 

Акції, які викладені нижче (надалі по тексту – «Учасники» або «Учасники Акції»).  

Участь в Акції неповнолітніх, обмежено дієздатних і недієздатних осіб здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України. Організатор не зобов’язаний перевіряти правоздатність та/або 

дієздатність Учасників Акції. 

3.2. Участь в Акції є добровільною і визначається власним волевиявленням Учасника.  

3.3. Учасники Акції мають право розповсюджувати інформацію про Акцію в будь-який спосіб, 

включно з використанням соціальних мереж, інших засобів комунікації та зв’язку.  

3.4. Учасники Акції мають право заохочувати до участі в Акції своїх рідних, близьких та знайомих.  

 

4. Умови Акції  

4.1. Участь у Акції дає можливість отримати у подарунок сашет з наліпкою (надалі - Наліпка) 

«Фантастики у чарівному лісі» (під подарунком мається на увазі покупка за 0,1 грн однієї Наліпки).  

4.2. Отримати Наліпку можна за умови придбання у Магазинах товарів, із розрахунку за кожні 

199,00 грн. (після врахування усіх знижок, в тому числі бонусної знижки у чеку) - одна Наліпка. В 

акції не беруть участь наступні категорії товарів: цигарки, тютюн, сигари, сигарилли, аксесуари для 

паління, аксесуари для прикурювання. 

4.3. Покупець має можливість отримати додаткові Наліпки, придбавши додаткові товари (далі - 

Спецтовари).  

4.3.1. Наліпки за Спецтовари видаються незалежно від суми чека. 

4.3.2. З переліком Спецтоварів можна ознайомитись на сайті www.novus.ua.  

 

5. Умови видачі Наліпок 
5.1. Наліпки видаються на касі (за виключенням кас самообслуговування) після розрахунку за 

придбаний товар.  

5.2. Максимальна кількість Наліпок, яку можна отримати по одному чеку – 16 шт. 

5.3. Покупець, який після оплати покупки відмовився на касі від отримання Наліпки/ок, не зможе в 

подальшому вимагати їх отримання шляхом пред’явлення чеку,  навіть якщо формально умови акції 

ним виконані (чек на необхідну суму, а дата співпадає з періодом Акції).  

5.4. Придбання товарів особою на касах самообслуговування не дає права на участь в Акції. 

5.5. Кількість Наліпок, які надаються за умовами Акції визначається Організатором та на момент 

початку Акції обмежена.  

5.6. Зовнішній вигляд Наліпки може відрізнятися від зображень в рекламно-інформаційних 

матеріалах та від зображень розміщених на Офіційному сайті Організатора.  

5.7. Наліпки, які надаються за умовами Акції поверненню чи обміну не підлягають. Виплата 

грошового еквіваленту Наліпки не допускається.  



5.7. Фонд Наліпок формується за рахунок власних коштів Організатора Акції і використовується 

виключно для надання Наліпок учасникам Акції, що здобули на них право.  

5.8. Всі Учасники Акції, що здобули право на отримання Наліпок не можуть поступитися таким 

правом на користь третіх осіб та зобов’язані особисто отримати належні їм Наліпки. 

 

6. Виграшні Наліпки 

6.1. Разом з основним тиражом акційних Наліпок в Акції бере участь тираж виграшних Наліпок, за 

які покупець зможе отримати подарунки. Кількість виграшних Наліпок: 

- Золота Наліпка – 5 шт. 

- Срібна Наліпка(вид №1) – 10 шт. 

- Срібна Наліпка(вид №2) – 35 шт. 

  Зовнішній вигляд виграшних Наліпок наведено у «Додатку №2» до цих Правил. 

6.2. Подарунковий фонд Акції: 

- За Золоту Наліпку – ігрова приставка, загальний фонд – 5 шт. 

- За Срібну Наліпку(вид №1) – гіроборд, загальний фонд – 10 шт. 

- За срібну Наліпку(вид №2) – 3Д ручка, загальний фонд – 35 шт. 

6.3. Порядок отримання подарунку. Отримавши на касі виграшну Наліпку і з’ясувавши, що вона 

виграшна, учасник акції має звернутись у цент підтримки покупців NOVUS за телефоном 

0800601729 для обговорення місця та дати видачі подарунку. Подарунки видаються за умови 

пред’явлення відповідної виграшної Наліпки та документу, що посвідчує особу. Після отримання 

подарунку Наліпка залишається у Організатора Акції. Подарунки в грошовому еквіваленті не 

видаються, обміну та поверненню не підлягають. Кінцева дата звернення для отримання 

подарунку за виграшною Наліпкою – 01.10.2019. 

6.4. Беручи участь в Акції, Учасник розуміє і погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана 

ним інформація, в тому числі і персональні дані Учасника, може оброблятися Організатором з 

метою подальшої можливої розсилки йому інформації, в тому числі рекламного характеру, про 

наступних конкурсах/акціях Організатора, а також з іншими цілями, визначеними Правилами. 

Приймаючи умови даних Правил, Учасник тим же погоджується з обробкою персональних даних з 

метою використання Організатором та/або іншими уповноваженими Організатором Акції 

особами. 

6.5. Переможець Акції, отримуючи подарунок/ки, усвідомлює, що такий подарунок/ки є доходом 

та вважається додатковим благом, що має відображатись у податковому розрахунку сум доходу, 

нарахованого (сплаченого) на користь такої фізичної особи та сум утриманого з них податку, 

згідно з вимогами діючого законодавства України. Отже, це може, вплинути на умови отримання 

переможцем Акції державної та соціальної матеріальної допомоги, житлових та інших субсидій 

або дотацій, пільг, компенсацій тощо. Переможець Акції, при цьому, самостійно приймає рішення 

про участь в Акції та отримання ним подарунку/ків та наслідки таких дій. Організатор Акції не 

несе відповідальності за наслідки отримання переможцем/ями Акції додаткового блага (доходу) у 

вигляді подарунку/ків Акції. 

6.6. Дотримання вимог законодавства щодо оподаткування вартості доходів у результаті 

отримання подарунку/ків зазначених у п.6.2. цих Умов, забезпечується Організатором Акції 

відповідно до вимог законодавства України. 

 

  

7. Прикінцеві положення.  
7.1. Організатор Акції не несе відповідальність у випадку настання таких форс-мажорних обставин, 

як стихійні лиха, пожежі, паводки, воєнні дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у 

чинному законодавстві, яке діє на території проведення Акції, інші обставини непідвласні контролю 

з боку Організатора Акції.  

7.2. Організатор Акції не несе відповідальність за неотримання Учасником Наліпки з причин, 

незалежних від Організатора.  



7.3. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Офіційних правил, 

і/або питань, не урегульованих цими Офіційними правилами, остаточне рішення приймається 

Організатором Акції відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення 

Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.  

7.4. Ці правила можуть бути змінені/доповнені Організатором протягом всього Періоду проведення 

Акції, при цьому інформування відносно змін і доповнень буде здійснено шляхом розміщення на 

сайті www.novus.ua. Такі зміни і доповнення вступають в силу з моменту опублікування на сайті 

www.novus.ua, якщо інше не буде передбачено змінами/доповненнями діючих Офіційних правил.  

7.5. Беручи участь в Акції Учасник одночасно підтверджує факт ознайомлення з цими Офіційними 

правилами Акції «Фантастики у чарівному лісі», і свою повну та безумовну згоду з ними. Участь в 

Акції не дає права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.  



Додаток №1 до  

ОФІЦІЙНИХ ПРАВИЛ АКЦІЇ «ФАНТАСТИКИ У ЧАРІВНОМУ ЛІСІ»  

 

Місто Адреса 

 Біла Церква вул. Леваневського, 26д 

 Бориспіль вул. Київський шлях, 2/6 

 Бровари вул. Київська, 253 

 Буча вул. Києво-Мироцька, 104д 

 Вишневе вул. Святошинська, 28 А 

 Вишневе вул. Першотравнева, 26 

 Ірпінь вул. Центральна, 2 

 Ірпінь 

вул. Українська, 83 Б (корп. 10 прим. 106, 

корп. 11 прим. 131, 132, 133, 134) 

 Київ вул. Кавалерідзе, 1а 

 Київ вул. Кільцева дорога, 12 

 Київ проспект Броварський, 17 

 Київ проспект Академіка Палладіна, 7а 

 Київ проспект Оболонський, 1б  

 Київ проспект Миколи Бажана, 8 

 Київ вул. Гната Хоткевича, 1а 

 Київ Гостомельська пл., 1 

 Київ пр-т Валерія Лобановського, 4д 

 Київ вул. Ломоносова, 73-А 

 Київ проспект Броварський , 18д 

 Київ  вул. Воскресенська, 14а 

 Київ  вул. Регенераторна, 4а  

 Київ  вул. Євгена Сверстюка, 4/1 

 Київ  вул. Георгія Кірпи, 5 

 Київ  вул. Святошинська, 3 

 Київ  вул. Дніпровська набережна, 17а 

 Київ  вул. Львівська, 17 

 Київ  вул. Софії Русової, 1а 

 Київ  вул. Княжий Затон, 4/4 

 Київ  вул. Декабристів, 3 

 Київ  вул. Здолбунівська, 7г 

 Київ  проспект Петра Григоренка, 18 

 Київ  бул. Дружби Народів, 16а 

 Київ  проспект Героїв Сталінграда, 4а 

 Київ вул. Златоустівська, 48/5  

 Київ вул. Іонна Павла II, 5 

 Корець  вул. Богдана Хмельницького, 3 

 Миколаїв  вул. Космонавтів, 83а 

 Миколаїв  проспект Миру, 40 

 Рівне  вул. Гагаріна, 26 

 Тернопіль  вул. Йозефа Перля, 3 

 Тернопіль  вул. Тарнавського, 34 

 Черкаси  бульвар Шевченка, 399/2 

 



Додаток №2 до  

ОФІЦІЙНИХ ПРАВИЛ АКЦІЇ «ФАНТАСТИКИ У ЧАРІВНОМУ ЛІСІ»  

 

Золота Наліпка  

 
 

Срібна Наліпка , вид №1 

 

 

Срібна Наліпка , вид №2 

 


