
Офіційні правила Проекту для лікарів і фармацевтів «Стримування стійкості до
протимікробних препаратів» 

(далі — «Правила» та «Проект» відповідно)

1.1. Правила Проекту розроблені ТОВ «Доріс Адвертайзинг». Місцезнаходження: 10014, 
м. Житомир, вул. Любарська, буд. 4, кв. 39; (код ЄДРПОУ: 38074173), (далі Сторона-1) на 
замовлення ПрАТ «Ліктрави». Місцезнаходження: 10001, м. Житомир, шосе Київське, 21; 
(код ЄДРПОУ: 00481181) (далі Сторона-2).

1.2. Сторона-1 відповідальна за коректну роботу сайту stomatofit.com.ua, анонсування 
Проекту, інформування всіх учасників Проекту щодо ключових подій на сайті 
stomatofit.com.ua, Сторона-3 відповідальна за повідомлення всім Учасникам Проекту про їхні
Заохочення.

1.3 Технічну підтримку Проекту, доставку заохочень здійснює  ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТІНГ 
ЛТД»». Місцезнаходження: 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 99, кв. 63, ЄДРОПОУ 42659707 
(далі Сторона-3).

2. Мета Проекту

2.1. Метою Проекту є підвищення обізнаності лікарів та фармацевтів про лікарські засоби 
Стоматофіт, Стоматофіт А, косметичний засіб Стоматофіт А міні..

Сторона-1, Сторона-2 та Сторона-3 не отримують винагороди від Учасників за їхню участь у 
Проекті. Цей Проект не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу чи 
конкурсом, а ці Правила не є публічною обіцянкою винагороди чи умовами конкурсу.

3. Тривалість Проекту

3.1. Проект триває з 20 травня 2019 року по 28 червня 2019 року включно.

3.2. Строк проведення Проекту може бути продовжений за рішенням Сторін.

4. Учасники Проекту (далі — «Учасники»)

4.1. Взяти участь у Проекті мають право всі особи, що є спеціалістами у сфері охорони 
здоров’я та здобули медичну або фармацевтичну освіту, які на момент проведення Проекту 
досягли 18-річного віку та проживають на території України.

4.2. Не можуть бути Учасниками Проекту власники і працівники Сторони-1, Сторони-2 та 
Сторони-3, їхні партнери, які мають причетність до проведення Проекту, а також члени їхніх
родин.

4.3. Сторона-1, Сторона-2 та Сторона-3 Проекту не зобов’язані перевіряти правоздатність 
та/або дієздатність Учасників Проекту.

5. Умови участі у Проекті



5.1. Для того, щоб взяти участь у Проекті, особі, що відповідає вимогам п. 4 цих Правил, 
необхідно протягом періоду проведення Проекту:

5.1.1. Зареєструватися на сайті fiorda.com.ua. Під реєстрацією мається на увазі надання 
Учасником своїх персональних даних:

1) П. І. Б. (прізвище, ім’я та по батькові) Учасника;

2) номер контактного телефону;

3) адреса електронної пошти;

4) область, район, місто;

5) лікарська спеціальність.

Реєстрація не потрібна, якщо особа вже зареєстрована на сайті stomatofit.com.ua.

5.1.2. Відповісти на запитання вікторини, що надійде смс-повідомленням на вказаний при 
реєстрації номер телефону. Відповідь на запитання вікторини потрібно надіслати на номер, 
вказаний в смс-повідомленні. Для учасника вікторини вартість смс-повідомлення складатиме
суму згідно з тарифом його оператора.  

6. Заохочення Проекту

6.1. Фонд заохочень Проекту складає:

● поповнення мобільного рахунку на 30 грн (для всіх учасників, що правильно 
відповіли на запитання вікторини)

7. Вручення Заохочень 

7.1. Кожен Учасник Проекту, який виконає всі умови, визначені Розділом 5 цих Правил, та 
правильно відповість на запитання вікторини, отримує заохочення «Поповнення мобільного 
рахунку».

7.2.  Сторона-3  Проекту  має  право  відмовити  в  отриманні  заохочення  у  випадку,  якщо
Учасник не надав повної і достовірної інформації про себе або у випадках порушення цих
Правил Учасником.

7.3.  Заміна  Заохочень  грошовим  еквівалентом  не  допускається.  Заохочення  обміну  та
поверненню не підлягають.

7.4.  За  передачу  та  вручення  Учасникам Заохочень  є  відповідальною Сторона-3  Проекту
ТОВ «ТОТАЛ МАРКЕТІНГ ЛТД»

7.5.  Сторона-3 Проекту відповідно до ПКУ має статус  податкового агента  та зобов’язана
своєчасно  та  повністю нарахувати,  утримати  та  сплатити  (перерахувати)  до  бюджету  всі
податки,  що  виплачуються  на  користь  Учасників  Проекту,  що  отримали  відповідні
Заохочення,  подавати  в  строк  встановлений  ПКУ  податковий  розрахунок  суми  доходу,
нарахованого (сплаченого) на користь платників податку – Учасників Проекту, а також суми
утриманих з них податків до контролюючого органу за місцем свого розташування. Сторона-
2  Проекту  або  уповноважена  ним  особа  не  несе  відповідальності  стосовно  зобов’язань
Учасників Проекту, що отримали Заохочення Проекту.



8. Доставка Заохочень Проекту

8.1. Поповнення рахунку Учасникам Проекту, котрі надали правильні відповіді на питання 
вікторини, відбувається до 28 червня 2019 року.

8.2 Учаснику, який надав правильну відповідь у вікторині, на мобільний рахунок 
автоматично нараховується сума у розмірі 30 (тридцяти) грн. 

9. Прикінцеві положення

9.1. Сторона-2 Проекту залишає за собою право не вступати в письмові й інші контакти з
Учасниками Проекту, за винятком випадків, передбачених цими Правилами.

9.2.  Відповідальність  Сторони-1,  Сторони-2  та  Сторони-3  Проекту  не  виходить  за  межі
вартості та кількості Заохочень, вказаних у цих Правилах.

9.3. Сторона-1, Сторона-2 та Сторона-3 Проекту 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 Проекту,
інші непідвладні контролю з боку Сторони-1, сторони-2 та Сторони-3 Проекту обставини.

9.4. Сторона-1, Сторона-2 та Сторона-3 Проекту не несуть відповідальності за неможливість
отримати Заохочення Учасником Проекту з будь-яких причин, що не залежать від Сторони-
1, Сторони-2 та Сторони-3 Проекту,  в т. ч. у випадку,  якщо контактна адреса, ім'я та/або
прізвище,  номер  телефону або  інший  спосіб  зв'язку  з  Учасниками  Проекту були  вказані
неправильно та/або нерозбірливо, або змінені тощо. При цьому такі Учасники Проекту не
мають  права  на  одержання  від  Сторони-1,  Сторони-2  та  Сторони-3  Проекту  будь-якої
компенсації.

9.5. Зміна та доповнення правил та умов Проекту можлива у випадку їхнього узгодження із
Стороною-2  Проекту  та  розміщення  на  інтернет-сайті  stomatofit.com.ua.  Такі  зміни  та
доповнення набувають чинності  з моменту опублікування,  якщо інше не буде спеціально
визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

9.6. Беручи участь у Проекті, кожен Учасник Проекту тим самим підтверджує свою згоду на
використання наданої ним персональної інформації  Стороною-1 та Стороною-2 Проекту з
маркетинговою  та/або  будь-якою  іншою  метою,  методами,  що  не  суперечать  чинному
законодавству  України  (у  т.  ч.  шляхом  передачі  третім  особам),  зокрема,  на  безоплатне
використання імені автора, прізвища, фотографії, номера телефону, електронної адреси або
інших матеріалів про нього з рекламною метою, у тому числі право публікації його імені і
фотографії у засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах,
інтерв'ю зі ЗМІ, без обмеження по території, терміну та способу такого використання, і таке
використання не компенсується (не оплачується) Стороною-1, Стороною-2 Проекту та/або
третіми особами. Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308
Цивільного Кодексу України.

9.7. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, 
і/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Стороною-
1 Проекту відповідно до вимог чинного законодавства України. При цьому рішення 
Сторони-1 Проекту є остаточним і не підлягає оскарженню.

9.8. Беручи участь у Проекті, Учасник Проекту підтверджує факт ознайомлення з цими 
Правилами і погоджується з ними. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника



від виконання цих Правил, надання недостовірної інформації автоматично позбавляє його 
права на одержання Заохочення.


