ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА СПІЛЬНОЇ АКЦІЇ «ЗАПРАВСЯ НА ВІДПОЧИНОК З JOIN UP!»
1. Загальні положення
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в
спільній акції ТОВ «ВОГ РІТЕЙЛ» та ТОВ «Джоін Ап!» «Заправся на відпочинок з Join
UP!»)» (далі у тексті – Акція).
1.2. Приймаючи участь в Акції кожна особа тим самим засвідчує факт повного та належного
ознайомлення з даними Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з
умовами, що викладені у цих Правилах.
1.3. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором Акції в односторонньому порядку
без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників Акції. Усі зміни/доповнення
до цих Правил вносяться шляхом їх публікації за адресою розміщення цих Правил, яка вказана в
даних Правилах. 3міни/доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.
1.4. Чинна редакція Правил розміщується в Інтернеті на офіційному сайті Партнера www.joinup.ua та
та Організатора за адресою www.wog.ua.
2. Організатор та партнер Акції.
2.1. Організатором Акції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «ВОГ РІТЕЙЛ», 43010,
м. Луцьк, вул. Кременецька, 3 (далі у тексті - Організатор).
2.2. Партнером Акції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Джоiн Ап!», 02121, м.
Київ, Харківське Шосе, 201/203-2а.
3. Учасники Акції, місце проведення та період проведення Акції.
3.1. Періоди проведення Акції:


Період 1: з 01.11.2016 з 9.00 по 30.11.2016 р. включно



Період 2: з 01.12.2016 по 31.12.2016 р. включно

 Період 3: з 01.01.2017 по 31.01.2017 р. включно,
(далі у тексті — Періоди акції, а разом загальний Період акції), протягом яких можна стати
Учасником Акції. Учасник акції може долучитись до акції як в одному Періоді, так і прийняти
участь в усіх трьох періодах.
3.2. Акція проводиться на АЗК, що працюють під ТМ «WOG» і де діє програма лояльності
«ПРАЙД», по всій території України, окрім АР Крим та окупованих територій (далі у тексті –
місце проведення Акції). Перелік АЗК, які приймають участь в акції, заначений в Додатку №1
3.2. Учасниками Акції є учасники програми «ПРАЙД», яка діє на АЗК WOG, згідно офіційних
правил програми «ПРАЙД», що відповідають вимогам, зазначеним в цих Правилах, та належним
чином виконали умови цих Правил (далі у тексті – Учасники).
3.3. Не визнаються Учасниками Акції та не мають права брати в ній участь власники, засновники,
учасники (акціонери), працівники та представники Організатора, Партнера Акції та їх близькі родичі
(чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки), неповнолітні особи.
Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного
законодавства України.
3.4. Учасником Акції є кожна особа, яка відповідає вимогам зазначеним в цих Правилах та належним
чином виконала умови цих Правил.

4. Умови участі та Заохочення Акції.
4.1. Протягом кожного Періоду проведення Акції учасники акції, купуючи за готівку або по
банківській картці будь-яке пальне у місцях проведення Акції в об’ємі від 100 (ста) літрів сумарно,
отримують промо-код для участі у процедурі визначення власників Заохочення Акції. Таким чином
учасники мають змогу накопичувати сумарний об’єм в 100 літрів за будь-який з трьох періодів акції
тільки у випадку надання оператору однієї картки «ПРАЙД» при оплаті за пальне.
4.2.
Всі учасники, які виконали умови п. 4.1., отримають спеціальний промо-код для участі
процедурі визначення власників Заохочення Акції. Унікальний промо-код складається з 13 цифр
та виводиться в чеку учасника після того, як по конкретній картці «ПРАЙД» буде досягнено
об’єму в 100 л пального за конкретний Період акції відповідно до п. 4.1. Унікальний промо-код
також надсилається смс-повідомленням на номер телефону, зазначений Учасником Акції при
реєстрації в програмі «ПРАЙД».
4.3.
Кожен учасник при виконанні умови п. 4.1 отримує лише 1 (один) промо-код в одному періоді
акції. Максимальна кількість промо-кодів, яка може бути отримана учасником за загальний
період акції, складає 3 (три) штуки.
4.4.
Увага: якщо учасник акції заправляється пальним, вказаних в п. 4.1 марок, але не надає
оператору АЗК картку «ПРАЙД» при оплаті за пальне, такий об’єм пального не включається до
загального накопичення в рамках акції по конкретному періоду.
4.5.
Заміна промо-коду грошовим еквівалентом та/або заміна на будь-які інші види матеріальної
компенсації – не допускається. Промо-коди обміну чи поверненню не підлягають. При втраті
промо-код не відновлюється.
4.6.
Для того, щоб скористатися правом участі у процедурі визначення переможців, учасник
повинен зареєструвати промо-код на веб-сторінці партнера акції - www.joinup.ua. Під реєстрацією
промо-коду мається на увазі внесення унікального-номеру промо-коду, а також ПІБ учасника (як
зазначено в паспорті), електронної адреси, номеру мобільного телефону. Після завершення
реєстрації учасник акції отримує електронний лист-підтвердження на свою електронну адресу,
вказану при реєстрації. Учасник повинен зберігати чек з унікальним промо-кодом для отримання
Заохочення.
4.7.
Фонд Заохочень Акції включає в себе:
4.7.1. Головне заохочення №1 - Путівка до Шрі-Ланки на 7 ночей на двох.
Готель Cinnamon Bey 5 *, 7 ночей, тип харчування BB + чартерний авіапереліт + трансфер в 2
сторони + медична страховка + 1 активність «урок серфінга з інструктором»
Період використання подорожей:
Пакет 1 для переможця періоду 1: 5 грудня – 20 грудня (20 грудня останній день перебування в
готелі) 2016 року
Пакет 2 для переможця періоду 2: 25 березня – 8 квітня (8 квітня останній день перебування в готелі)
2017 року
Пакет 3 для переможця періоду 3: 16 квітня – 30 квітня (30 квітня останній день перебування в
готелі) 2017 року
Всього розігрується 3 подорожі на 2-х осіб.
Обрані дати туру будуть остаточно узгоджені після отримання підтвердження від готелю.
4.7.2. Головне заохочення №2 - Путівка до Єгипту на 7 ночей. Готелі Red Sea Hotels 5* (The Grand
Hotel Sharm El Sheikh 5*, Siva Sharm (Ex.Savita Resort) 5*, The Grand Makadi 5*), 7 ночей, тип
харчування all inclusive + чартерний авіапереліт + трансфер в 2 сторони + медична страховка + 1
активність «дайвінг з інструктором».
Період використання подорожей:
Пакет 1 для переможця періоду 1: готель The Grand Hotel Sharm El Sheikh 5* будь-які дати у період з
05.12.2016 до 30.04.2017, окрім новорічних свят.
Пакет 2 для переможця періоду 2: готель Siva Sharm (Ex.Savita Resort) 5* будь-які дати у період з
05.01.2017 до 30.04.2017, окрім новорічних свят.
Пакет 3 для переможця періоду 3: готель The Grand Makadi 5* будь-які дати у період з 03.02.2017 до
30.04.2017.
Всього розігрується 3 подорожі на 2-х осіб.

Обрані дати туру будуть остаточно узгоджені після отримання підтвердження від готелю.
4.7.3. Головне заохочення №3 - Путівка до ОАЕ на 7 ночей. Отель Sheraton sharjah beach resort & spa
5*, 7 ночей, тип харчування BB+ чартерний переліт + трансфер в 2 сторони + медична страховка + 1
активність «джип сафарі в пустелі».
Період використання подорожей:
Пакет 1 для переможця періоду 1: 5 грудня – 20 грудня (20 грудня останній день перебування в
готелі) 2016 року або 1 лютого – 28 лютого 2017 року
Пакет 2 та 3: будь-які даті у період лютий, травень, червень, липень 2017.р.
Всього розігрується 3 подорожі на двох.
Обрані дати туру будуть остаточно узгоджені після отримання підтвердження від готелю.
4.7.4. Додаткові заохочення:
4.7.4.1.
Захисний еластичний чохол для валізи. Всього розігрується 9 шт.
4.7.4.2.
Рюкзак маленький. Всього розігрується 3шт.
4.7.4.3.
Рюкзак великий. Всього розігрується 6 шт.
4.7.4.4.
Сумка пляжна. Всього розігрується 9 шт.
4.7.4.5.
Термос. Всього розігрується 9 шт.
4.7.4.6.
Органайзер для авіадокументів. Всього розігрується 9 шт.
4.7.4.7.
Гаманець на кнопці. Всього розігрується 6 шт.
4.7.4.8.
Гаманець шкіряний. Всього розігрується 9 шт.
4.7.4.9.
100 л пального на картку «ПРАЙД». Всього розігрується 6 шт.
4.8.
Загальний перелік та детальний опис Заохочень наведений в Додатку №2 до цих Правил.
4.9. За передачу переможцям Заохочень, зазначених в п. 4.7.1 – 4.7.4.8 цих Правил відповідальний
Партнер Акції, за передачу переможцям Заохочень, зазначених в п. 4.7.4.9 цих правил відповідальній
Організатор Акції.
4.10. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
Заохочення не підлягають обміну та поверненню.
4.11. Фонд Заохочень Акції обмежений і становить зазначену вище кількість одиниць.
Відповідальність Організатора та Партнера не виходить за межі вартості та кількості Заохочень
Акції, визначених у цих Правилах.
4.12. Партнер та/або Організатор залишає за собою право змінити Заохочувальний фонд Акції або
включити додаткові заохочення, не передбачені цими Правилами.
5.

Порядок визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочення Акції

5.1. Визначення Учасників Акції, які мають право на отримання Заохочень Акції, відбувається
методом випадкової комп’ютерної вибірки серед Учасників Акції, які виконали умови Акції
відповідно до п. 4.1., 4.2., 4.6. Протягом періоду проведення акції буде визначено 75 Переможців,
по 25 осіб за кожний Період. (Переможець - Учасник Акції, який за результатами Процедури
визначення Переможців Акції, був визначений Учасником Акції, який має право на отримання
певного Заохочення Акції).
Один зареєстрований промо-код дає учаснику право на 1 шанс у найближчій процедурі
визначення переможців.
5.2.
Визначення Учасників Акції, що мають право на отримання Заохочень Акції, відбувається:
5.2.1. «05» грудня 2016р. серед учасників, які зареєстрували промо-коди відповідно до п. 4.6. даних
Правил по 30.11.2016 р. включно, визначаються переможці які мають право на отримання
наступних Заохочень:
- Путівка до Шрі-Ланки на 7 ночей. – 1 шт.
- Путівка до Єгипту на 7 ночей. – 1 шт.
- Путівка до ОАЕ на 7 ночей. -1 шт.
- Захисний еластичний чохол для валізи – 3 шт.
- Рюкзак маленький- 1 шт.
- Рюкзак великий- 2 шт.

- Сумка пляжна – 3 шт.
- Термос – 3 шт.
- Органайзер для авіадокументів - 3 шт.
- Гаманець на кнопці - 2 шт.
- Гаманець шкіряний - 3 шт.
- 100 л пального на картку «ПРАЙД» - 2 шт.
5.2.2. «05» січня 2017 р. серед учасників, які зареєстрували промо-коди відповідно до п. 4.6. даних
Правил по 31.12.2016 року включно, визначаються переможці які мають право на отримання
наступних Заохоченнь
- Путівка до Шрі-Ланки на 7 ночей. – 1 шт.
- Путівка до Єгипту на 7 ночей. – 1 шт.
- Путівка до ОАЕ на 7 ночей. -1 шт.
- Захисний еластичний чохол для валізи – 3 шт.
- Рюкзак маленький- 1 шт.- Рюкзак великий- 2 шт.
- Сумка пляжна – 3 шт.
- Термос – 3 шт.
- Органайзер для авіадокументів - 3 шт.
- Гаманець на кнопці - 2 шт.
- Гаманець шкіряний - 3 шт.
- 100 л пального на картку «ПРАЙД» - 2 шт.
5.2.3. «03» лютого 2017 р. серед учасників, які зареєстрували промо-коди відповідно до п. 4.6.
даних Правил по 31.01.2017 року включно, визначаються переможці які мають право на
отримання наступних Заохочень:
- Путівка до Шрі-Ланки на 7 ночей. – 1 шт.
- Путівка до Єгипту на 7 ночей. – 1 шт.
- Путівка до ОАЕ на 7 ночей. -1 шт.
- Захисний еластичний чохол для валізи – 3 шт.
- Рюкзак маленький- 1 шт.
- - Рюкзак великий- 2 шт.
- Сумка пляжна – 3 шт.
- Термос – 3 шт.
- Органайзер для авіадокументів - 3 шт.
- Гаманець на кнопці - 2 шт.
- Гаманець шкіряний - 3 шт.
- 100 л пального на картку «ПРАЙД» - 2 шт.
5.3. Процес визначення Переможців Акції буде проходити з використанням незалежного сервісу,
робота якого заснована на принципі випадкової вибірки унікальних номерів серед
зареєстрованих учасників Акції, які виконали усі умови для участі в акції відповідно до п. 4.1.,
4.2., 4.6. протягом кожного періоду Акції. У незалежному сервісі не містяться приховані
алгоритми (в тому числі вихідні тексти комп'ютерних програм), інформаційні масиви, вузли чи
агрегати, недоступні для інспектування та тестування з боку осіб, які здійснюють контроль за
проведенням Акції.
5.4. Інформування Переможців Акції (про право на отримання конкретного Заохочення згідно з
даними Правилами, перелік документів, які переможець зобов’язаний пред’явити для отримання
Заохочення) відбувається у день проведення визначення Переможців Акції, що здобули право на
отримання Заохочення Акції, за електронними адресами, які були вказані під час реєстрації
участі в Акції, а також протягом семи днів за контактними номерами телефонів, які також були
вказані під час реєстрації участі в Акції.
5.5. Організатор залишає за собою право відмовляти у видачі Заохочення Учасникам акції у разі:
5.5.1. Якщо Учасник надав недостовірну інформацію, що унеможливлює інформування його про
визначення його переможцем.

5.5.2. Якщо Організатор/Партнер Акції не має змоги додзвонитись до переможця протягом 7 (семи)
днів з моменту проведення розіграшу.
5.5.3. Якщо Учасник порушив будь-які положення даних Правил Акції, а також в інших випадках,
передбачених чинним законодавством України. При цьому такий Учасник не має права на
одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації, в т.ч. грошової.
5.6. Усі результати визначення переможців є остаточними і оскарженню не підлягають. Після
проведення процедури визначення переможців протягом 3-х (трьох) робочих днів інформація про
її результати публікується на інтернет-сайті Організатора www.wog.ua та Партнера
www.joinup.ua.
6. Порядок та строки отримання заохочень переможцями Акції
6.1.
Порядок та строки отримання Головних заохочень.
6.1.1. Учасник-переможець може отримати Головне заохочення Акції від Партнера за результатами
визначення Переможців Акції, що здобули право на отримання Заохочення Акції, протягом 30
(тридцяти) календарних днів з моменту проведення даної процедури за місцем знаходження
Партнера Акції – м. Київ, Харківське шосе, 201/203 – 2А або за місцезнаходженням найближчого до
переможця відокремленого підрозділу Партнера Акції в м. Київ, м. Львів, м. Дніпро, м. Одеса, м.
Харків. При цьому отримати Заохочення згідно п. 4.7.1. Пакет 1 можна виключно протягом 1 тижня
після проведення відповідної процедури визначення переможців, щоб здійснити подорож до 20
грудня 2016 року включно.
6.1.2. Для отримання Заохочення Переможець повинен особисто надати наступні документи
Партнеру: власний паспорт громадянина України, реєстраційний номер облікової картки платника
податків (ідентифікаційний номер) (або паспорт, у якому проставлено відмітку про право
здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), чек з унікальним промо-кодом та
бути
готовими
надати
копії
таких
документів
на
вимогу
Замовників.
Про отримання головного заохочення Партнер та переможець підписують відповідний договір на
туристичне обслуговування. Проїзд до місця отримання Заохочення (та всі додаткові витрати) для
оформлення документів стосовно Головних заохочень оплачується переможцями самостійно.
6.1.3. Дати усіх подорожей треба узгодити завчасно. Остаточне підтвердження періоду подорожей
відбудеться після отримання підтвердження з готелів та наявності вільних місць на рейсах.
6.2.
Порядок отримання додаткових заохочень
6.2.1. Для одержання Додаткового Заохочення, зазначеного в п. п. 4.7.4.1 – 4.7.4.8 переможець
повинен протягом 10 календарних днів з дня проведення відповідної процедури визначення
переможців направити Партнеру на електронну адресу gift@joinup.ua скан-копії/фото-копії
наступних документів: власного паспорту громадянина України (1, 2, 3, 4 сторінки та сторінка з
відміткою про реєстрацію), власної довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника
податків, чек з унікальним промо-кодом. Також Переможець зазначає адресу, на яку повинне бути
надіслано Заохочення.
6.2.2. Додаткові заохочення, зазначені в п. 4.7.4.1 – 4.7.4.8 відправляються переможцям Партнером
та за його рахунок кур’єрською службою доставки (або іншим, зручним для Партнера способом) за
вказаною переможцями адресою протягом 10 робочих днів з дня отримання вказаних документів
разом із Актом про отримання Заохочення. Переможець зобов’язаний підписати отриманий Акт та
повернути його Партнеру Акції на адресу, зазначену в Акті, протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня
отримання.
6.2.3. Додаткові заохочення, зазначені в п. 4.7.4.9 нараховується Організатором на картки
«ПРАЙД» переможців протягом 10 календарних днів з дня проведення відповідної процедури
визначення переможців.

Якщо Учасник акції не отримав Заохочення на умовах та у строки, визначених цими Правилами, або
не виконав умов Акції відповідно цих Правил, вважається, що учасник відмовився від Заохочення.
В такому випадку Заохочення використовується на розсуд Організатора/Партнера (в залежності від
того, хто є відповідальним за передачу відповідного Заохочення).
6.3.
Будь-який Учасник-переможець Акції вправі відмовитися від отримання Заохочення Акції,
шляхом усного повідомлення під час повідомлення Учасника про перемогу на умовах Правил.
Переможець Акції погоджується з тим, що така відмова повинна бути зафіксована під час
інформування за контактним номером телефону.
6.4.
Учасники, які були визначені у встановленому цими Правилами порядку Переможцями Акції,
але з причини несправності роботи мобільного телефону або з інших причин, незалежних від
Організатора Акції та/або залучених ним осіб, не можуть бути повідомлені про умови отримання
Заохочення Акції протягом 7 (семи) днів з моменту визначення Переможців Акції, автоматично
позбуваються права отримати Заохочення Акції. В такому випадку, таке Заохочення може отримати
Учасник Акції, визначений новим Переможцем Акції згідно з повторним визначенням, проведеним
за правилами, встановленими даними Правилами.
6.5.
Організатор Акції не несе відповідальності за роботу операторів зв’язку, будь-які помилки
операторів зв’язку, внаслідок яких Учасники Акції не були повідомлені або були несвоєчасно
повідомлені про право на отримання Заохочень Акції.
6.6.
Організатор/Партнер Акції не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої
Учасниками Акції, в т.ч. інформації щодо контактів з ними, якщо надання такої інформації не
передбачено цими Правилами.
6.7.
Участь в Акції, а також інші дії Учасника, пов’язані з участю в Акції, є підтвердженням того,
що Учасник безумовно і повністю погоджується з цими Правилами.
6.8.
У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне розуміння цих Правил та/або має на
увазі питання, не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Організатор Акції
відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.9.
Організатор/Партнер не несе відповідальності за неможливість Учасників отримати або
скористатися Заохоченнями Акції з будь-яких причин, що від них не залежать, в т.ч. у зв’язку з
відсутністю необхідних документів/карток, можливості прибути до місцезнаходження Партнера за
отриманням Заохочення, можливості для використання Заохочень Акції тощо.
6.10. Організатором/Партнером не розглядаються претензії Учасників щодо компенсації вартості
Заохочень грошима або іншими матеріальними цінностями у випадку їх неотримання з будь-яких
можливих причин.
7. Інформація/персональні дані/особисті немайнові права
7.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне
використання наданої Організатору/Партнеру Акції інформації з маркетинговою та/або будьякою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т.ч. шляхом
передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст.. 296, 307, 308
Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».
7.2. Організатор/Партнер Акції гарантує, що під час збору, обробки та подальшого використання
отриманої інформації він буде дотримуватися всіх положень чинного законодавства України
щодо захисту персональних даних, а також застосовувати всі доцільні запобіжні заходи стосовно
зібраної інформації, надавати її лише тим, хто має на це достатні законні підстави, та у порядку,
що визначений чинним законодавством України.
7.3. Своєю участю в Акції всі Учасники, включаючи Переможців, погоджуються на проведення
фотозйомки за їхньою участю та надання рекламних інтерв’ю про участь у Акції, а також
погоджуються, що їхні ПІБ та фотоматеріали за їхньою участю можуть бути оприлюднені або
використані Організатором та/або Партнером Акції з рекламною метою у будь-яких друкованих,

аудіо- і відеоматеріалах, на будь-якій території, на необмежений строк, без попереднього
узгодження та безкоштовно. Всі авторські права на такі матеріали будуть належати
Організатору/Партеру Акції (в залежності від того, ким були створені ці матеріали). Учасники
також погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані
Організатором та/або Партером Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання
інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою
чи рекламною метою.
8. Обмеження
8.1. Організатор та Партнер Акції 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, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставин.
8.2. Організатор та Партнер не несуть відповідальність щодо подальшого використання наданих
промо-кодів після їх одержання або за нездатність Учасників скористатись ними не з вини
Організатора або Партнера.
8.3. Організатор не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Партнера акції.
8.4. Організатор не несе відповідальності за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Партнером
акції. Організатор не приймає та не перевіряє комплектність, кількість та якість товарів, робіт,
послуг, які надаються Партнером акції Учаснику. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити
перевірку товарів (робіт, послуг).
8.5. Організатор залишає за собою право не вступати та не вести письмові переговори з Учасниками.
8.6. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не
підлягають оскарженню.
9. Інші умови
9.1. 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 Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами
цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
9.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від
виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на отримання Заохочень. При цьому
такий Учасник не має права на одержання від Організатора Акції будь-якої компенсації.
9.3. Організатор/Партнер не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі
транспортних, телефонних, які понесені учасником під час участі в Акції.
9.4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких
спірних питань або питань, не врегульованих цими Правилами, право вирішення таких питань
Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
9.5. Організатор/Партнер Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб
Учасниками Акції і прав на отримання акційних винагород. Організатор/Партнер Акції не бере на
себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
9.6. Процедура визначення отримувачів Заохочень не є лотереєю, або іншою, заснованою на ризику
грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
9.7. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції
Організатор/Партнер має право залучати будь-яких третіх осіб.
9.8. Інформацію про умови Акції можна отримати на сайті Організатора www.wog.ua та Партнера
www.joinup.ua.

Додаток №1

10
11
12
13
14
15
16

Перелік АЗК, що приймають участь в Акції
Адреса
м.Жмеринка,перехрестя а/д Виступовичі-Овруч-М.АЗК "Жмеринка"
Подільський,км.346+200
Козятинський р-н,перехрестя а/д Кременець-Б.Церква та ВиступовичіАЗК "Комсомольське"
Овруч-Могилів-Подільський,км.243+580
АЗК "Зарванці"
Вінницька обл., с. Зарванці, вул. Молодіжна, 29
АЗК "Немирівське шосе"
Вінницький р-н, с. Вінницькі Хутори, вул.Немирівське шосе,92 Б
АЗК "Лебединського, 15а"
м.Вінниця , вул.Лебединського , 15а
АЗК "Київська"
м.Вінниця , вул.Київська , 76
АЗК "Лебединського, 4а"
м.Вінниця , вул.Лебединського , 4а
АЗК "Келецька"
м.Вінниця , вул.Келецька , 47а
АЗК "Порека"
м.Вінниця, вул. Порека, 28
АЗК "МогилівПодільський"
м.Могилів-Подільський,вул.Пушкінська,74а
АЗК "Гайсинське шосе"
м. Немирів, вул. Гайсинське шосе
АЗК "Берестечко"
Волинська обл.,Горохівський р-н.,с.Кутрів, вул. Л.Українки, 1А
АЗК "Брище"
Волинська обл.,Луцький р-н, с.Брище, 10 км шосе Луцьк - Ковель
АЗК "Вишнів"
Волинська обл., Любомльський р-н с.Вишнів, 50 км шосе Ковель -Ягодин
АЗК Горохів "Луцька"
Волинська обл., м. Горохів, вул.Луцька, 47
АЗК "Камінь-Каширський" Волинська обл., м. Камінь-Каширський вул. Ватутіна 6

17
18
19

АЗК "Колодяжне"
АЗК "Маневичі"
АЗК "Ратно"

20

АЗК "Старовойтове 1"

21

АЗК "Старовойтове 2"

22
23

АЗК "Струмівка"
АЗК "Турійськ"

24
25
26

АЗК "Цумань"
АЗК "Луцька"
АЗК "Устилузька"

27
28
29
30
31
32
33
34
35

АЗК "Ковель"
АЗК "Ковель"
АЗК "Варшавська"
АЗК "Відродження"
АЗК "Воля"
АЗК "Київський майдан"
АЗК "Соборності"
АЗК "Конякіна"
АЗК "Любешів"

36
37
38
39

АЗК "Дніпродзержинськ"
АЗК "Кротова"
АЗК "Панікахі"
АЗК "П'ятихатки"

№п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Назва АЗК

Волинська обл., Ковельський р-н, с. Колодяжне вул.Луцька 2а
Волинська обл., смт.Маневичі, вул.Луцька,11
Волинська обл., смт.Ратно, вул.Центральна, 1а.
Волинська обл.,Любомльський рн.,с.Старовойтове,вул.Прикордонників,34,траса Ковель-Ягодин ліворуч
Волинська обл.,Любомльський рн.,с.Старовойтове,вул.Прикордонників,35,траса Ковель-Ягодин праворуч
Волинська обл., Луцький р-н.,с.Струмівка, а/д Устилуг - Луцьк - Рівне, км
96+240
Волинська обл., м.Турійськ, вул. Володимирська, 45
Волинська обл., Ківерцівський р-н, с.Кадище, Цуманське перехрестя, 35 км
шосе Луцьк - Рівне - Київ
Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул.Луцька, 192
Волинська обл., м.Володимир-Волинський, вул.Устилузька,140
Волинська обл., м.Ковель, вул.Брестська, 141
Волинська обл., м.Ковель, вул.Луцька, 29
Волинська обл., м. Ковель, вул. Варшавська, 3 б
м.Луцьк , вул. Відродження, 40
м.Луцьк, вул.Володимирська, 1а
м. Луцьк вул. Рівненська, 22
м. Луцьк вул.Соборності, 45
м. Луцьк вул. Конякіна, 22а
Волинська обл., смт.Любешів, вул. Незалежності, 2а
Дніпропетровська область., м.Дніпродзержинськ, вул.Дніпропетровська,
83.
Дніпропетровська область., м.Дніпропетровськ, вул.Б.Кротова,22д.
Дніпропетровська область., с.Дослідне, вул.Наукова, 79
Дніпропетровська область., с. Зоря Комунізму, вул. Молодіжна, 55.

40

АЗК "Софіївка"

41
42
43
44

АЗК "Криворіжське шосе"
АЗК "Новомосковська"
АЗК "Павлоград"
АЗК "СТОІК"

45

АЗК "Донецьке шосе"

46
47
48
49
50

АЗК "Лобойківка"
АЗК "Курилівка"
АЗК "Золоті Ключі"
АЗК "Новомосковськ-2"
АЗК "Золоті ключі 2"

51
52
53
54
55

АЗК "Павлоград 2"
АЗК "Правди 1"
АЗК "Правди 2"
АЗК "Передова"
АЗК "Ювілейне"
АЗК "Набережна
Заводська"
АЗК"Курахово"
АЗК "Маріуполь"

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

АЗК "Красноармійськ"
АЗК Маріуполь
"Карпинського"
АЗК Маріуполь "Мазая"
АЗК "НовоградВолинський"("Центр")
АЗК "НовоградВолинський"
АЗК "Оліївка"
АЗК "Садки"
АЗК "Вітрука"
АЗК "Левків"
АЗК "Глибочиця"
АЗК "Коростень"
АЗК "Броники"
АЗК "Клочове"
АЗК "Бердичівський
майдан"
АЗК "Ватутіна"
АЗК "Визволення"
АЗК "Зарічани"
АЗК "Бердичів"
АЗК "Берегово"
АЗК "В.Березний"

Дніпропетровська область., Софіївський р-н, с. Вишневе, вул. Татарця, 21.
Дніпропетровська область., с. Дороге, вул. Миколаївська, 191 А. 482 траси
Дніпропетровськ - Кривий Ріг.
Дніпропетровська область., м. Новомосковськ, вул. Радянська, 234 Б.
Дніпропетровська область., Павлоградський р-н, с.Богуслав, вул.Лінійна,2а
м.Дніпропетровськ, Криворізьке шосе,33
Дніпропетровська область., терит.Ювілейної с/р АЗК комплекс будівель і
споруд №7е
Дніпропетровська обл.,Петриківський р-н (Єлизаветівської с/р, а/д
Дніпропетровськ-Царичанка-Кобиляки-Решитилівка 43км)
Дніпропетровська обл.,Петриківський р-н, смт. Курилівка, вул. Зоряна
Дніпропетровська обл., с. Ювілейне, вул. Кримська, 7
Дніпропетровська обл. м.Новомосковськ ,вул.Сучкова, навпроти ПМК-91.
Дніпропетровська обл.,м.Дніпропетровськ,пр-т Газети Правди (в'їзд)
Днiпропетровська обл.,Павлоградськийр-н (Привовчанська с.р.,комплекс
будівель та споруд 1)
м.Дніпропетровськ,пр. Газети Правди,1і
м.Дніпропетровськ,пр.Газети Правди,2г
м.Дніпропетровськ,вул.Передова,263
Дніпропетровськийр-н ((Ювілейна с/р))
м.Дніпропетровськ, вул. Набережна-Заводська
Донецька обл.,смт.Курахово,пр.Маяковського,63,промзона
Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Купріна, 60
Донецька обл.,Красноармійський р-н, с. Перше Травня, пров. Пригородний,
6
Донецька обл.,м.Маріуполь,вул.Карпінського
Донецька обл.,м.Маріуполь,вул.Макара Мазая
Житомирська обл., м.Новоград-Волинський, вул.Шевченка,43
Житомирська обл., м.Новоград-Волинський,Об'їзна дорога,Житомирське
шосе, 31
Житомирська обл., Житомирський р-н.,с.Оліївка,шосе ВиступовичіМ.Подільський 173+500км.
Житомирська обл., Житомирський р-н.,c.Садки,траса Київ-Чоп 154+600км.
м. Житомир, вул. Вітрука,1
Житомирська обл. с. Левків,траса Київ-Чоп 127+990км.(зліва)
Житомирська обл. с. Глибочиця,траса Київ-Чоп 127+990км.(справа)
Житомирська обл. м.Коростень,вул.Жовтнева,26
Житомирська обл. с.Броники,вул.Весела,9.Траса Київ-Чоп
Житомирська обл.,Коростенський р-н, с.Клочове
Житомирська обл.,Житомирський р-н, с.Зарічани, вул.Майдан
Бердичівський, 8
Житомирська обл.,м.Житомир,вул.Ватутіна,63
м.Житомир, майдан Визволення
Житомирська обл., с. Зарічани, вул. Бердичівське шосе 3а
Житомирська обл.,м.Бердичів,вул. Леніна,93а
Закарпатська обл., м.Берегово, вул. Мукачівська, 190
Закарпатська обл., смт.Великий Березний, вул.Штефаника, 24

79
80
81
82
83

АЗК "Вілок"
АЗК "Клячаново"
АЗК "Нересниця"
АЗК "Павшино"
АЗК "Погорєлова"
АЗК "Соломоново"

84
АЗК "Солотвино"
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

АЗК "Тячів"
АЗК "Холмок"
АЗК "Чинадієво - 2"
АЗК "Чоп"
АЗК "Підгірна"
АЗК "8 березня"
АЗК "Капушанська"
АЗК "Минайська"
АЗК "Хуст"
АЗК" Шахта"
АЗК "Донецьке шосе"

Закарпатська обл.,Виноградівський р-н, смт Вілок, вул.Виноградівська, б/н
(митний перехід з Угорщиною)
Закарпатська обл.,Мукачівський р-н с.Клячаново, вул. Мукачівська, 129
Закарпатська обл., Тячівський р-н, с.Нересниця, вул.Заводська, 35
Закарпатська обл. Мукачівський р-н, с.Павшино,вул.Берегівська, 2
Закарпатська обл., м.Ужгород, вул.Погорєлова,3 (вул. Заньковецької 48)
Закарпатська обл., Ужгородський р-н, с.Соломонове, траса Київ - Чоп, біля
митного переходу
Закарпатська обл., Тячівський р-н с.Солотвино, вул.Спортивна, б/н
Закарпатська обл., м.Тячів, вул. Леніна,90
Закарпатська обл., Ужгородський р-н,с.Розівка, вул.Свободи,48
Закарпатська обл., с.Чинадієво, траса Київ-Чоп (зліва), км. 765+400м.
Закарпатська обл., м.Чоп, автодорога Київ - Чоп 828 + 600 (ліворуч)
Закарпатська обл., Мукачевський р-н с. В.Коропець, вул.Мукачівська
м. Ужгород, вул. 8 Березня, 46
Ужгород, вул. Капушанська, 152/2
м.Ужгород, вул. Минайська, 16 б
Закарпатська обл., м.Хуст.вул.Львівська,б/н,а/д Мукачево-Ів.-ФранківськРогатин-Львів.
м.Ужгород, вул. Тімірязєва, 15 б
Запорізька обл.,м.Запоріжжя, Донецьке шосе,7, поруч посту ДАІ

96
97
98

АЗК "Дніпропетровське
шосе"
АЗК "Паркова" (Сонячне)
АЗК "Балабино"

АЗК "Віражна"

Запорізька обл.,Запорізький р-н, селище Сонячне (промзона),вул.Сонячне
шосе, 55
Запорізький р-н., с.Сонячне, вул.Паркова,1
Запорізька обл.,Запорізький р-н., смт.Балабино, вул.Українська,2д траса
Харків-Сімферополь
Запорізька обл.,м.Запоріжжя, вул.Магістральна, 100б (адміністративна
дорога Харків - Сімферополь,біля заводу "АЙС")
Запорізька обл.,м.Запоріжжя, вул.Стартова, 5 Б (вул. Віражна).

АЗК "Жукова - Ювілейна"

Запорізька обл.,м.Запоріжжя, проспект Ювілейний, 36

АЗК "Дослідна"
АЗК "Василівка"
АЗК "Бердянськ""
АЗК "Мелітополь"
АЗК "Чорна гора"
АЗК "Чарівна"
АЗК "Зачиняєва-Істоміна"
АЗК "Василівка-2"

Запорізька обл.,м.Запоріжжя, вул. Дослідна станція, 2в.
Запорізька обл.,м. Василівка, мікрорайон 40 років Перемоги, 16
Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, 108 б.
Запорізька обл., м.Мелітополь, п-т Б.Хмельницького,78
Запорізька обл.,м.Запоріжжя, вул. Зразкова, 2Б
Запорізька обл.,м.Запоріжжя,вул.Чарівна,64а
Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Зачиняєва, 21-а
Запорізька обл., Василівський р-н.,с.Підгірне , на км. 343+300м праворуч а/д
М-18 Харків –Сімферополь
Запорізька обл., м.Запоріжжя, вул.Перемоги, 90
Запорізька обл. м.Мелітополь,вул.Ломоносова (виїзд на Запоріжжя)

99
АЗК "АЙС"
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

АЗК "Перемоги"
АЗК "Мелітополь 2"
АЗК "Калуш"
АЗК "Довженка"
АЗК "Богородчани"
АЗК "Вигода"

Івано - Франківська обл., м.Калуш ,вул.Козоріза,54
Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул.Довженка,21а.
Івано - Франківська обл., Богородчанський р-н,с.Скобичівка,вул,Зелена,51
Івано - Франківська обл., Долинянський р-н,смт.Вигода,
вул.Д.Галицького,12

117
118
119
120
121
122

АЗК "Калуш 2"
АЗК "Долина"

Івано - Франківська обл., м.Калуш,вул.Б.Хмельницького,78а.
Івано - Франківська обл., м.Долина,вул.Б.Хмельницького,25Б.

АЗК "Бурштин"
АЗК "Тисменицька"
АЗК "Заболотів"

Івано - Фраківська обл. м.Бурштин,вул.С.Бандери,113А.
Івано-Франківська область, м.Івано-Франківськ, вул.Тисменицька,248а.
Івано-Франківська обл.,Снятинський р-н, смт.Заболотів,
вул.Грушевського,125а.
Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с.Отинія, вул.Галицька, 123 А.
Івано-Франківська обл., м.Тисмениця, вул. Костя Левицького, 114

АЗК "Отинія"
АЗК "Тисмениця"

123
АЗК "Раківчик"
124
125

АЗК "Косів"
АЗК "Ямниця"

Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, с.Раківчик, вул.Прикарпатська,
10 а.
Івано-Франківська обл., Косівський р - н, с.Смодна, вул. Незалежності, 44 а
Івано-Франківська обл., Тисменецький р - н, с.Ямниця

126
АЗК " Делятин"
127
АЗК "Угринів"
128
АЗК "Обухів"

Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н, смт. Делятин, вул. 16 Липня,
11 Б.
Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, с.Угринів, вул.Калуське шосе,
2д
Київська обл.,Обухівський р-н., м.Обухів,вул.Піщана (Куйбишева),101

129
АЗК "Авангард"
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

АЗК "Саперно-Слобідська"
АЗК "ЗАГС"
АЗК "Десна"
АЗК "Радлена"
АЗК "Радуга-2"
АЗК "Ярило"
АЗК "Дак Кар"
АЗК "Біла Церква"Веста5
АЗК "Дніпровська
набережна"
АЗК "Електротехнічна"
АЗК "Заводська"
АЗК "Набережно-Лугова"
АЗК "Столичне шосе"
АЗК "Тараща"
АЗК "Чабани"
АЗК "Бровари" Свегус
АЗК "Віра"
АЗК "Вишгород"Тат К
АЗК "Фастів"
АЗК "Здорівська"

Київська обл.,ліва сторона Пн.-Сх. Обходу м Києва,в межах Сеньківської
міської ради
м.Київ, вул.Саперно-Слобідська,104
м.Київ, пр-т Перемоги, 11 б
м.Київ, вул.Ватутіна, 2г
м.Київ, вул,Ватутіна, 3
м.Київ, вул.Ватутіна, 16
м.Київ, Броварський проспект, 11 б
м.Київ, Наддніпрянське шосе, 8
Київська обл., м.Біла Церква, вул. Сквирське шосе, 272
м.Київ, вул.Дніпровська набережна,166

АЗК "Старонаводницька"

м.Київ, вул. Електротехнічна
м.Київ, вул.Заводська,72
м.Київ, вул.Набережно-Лугова,8
м.Київ, вул. Столичне шосе
Київська обл.,м.Тараща, вул.Білоцерківська,63Б
Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с.Чабани
Київська обл., м.Бровари, вул. Київська, 331
Київська обл., м.Кагарлик, вул. Жовтнева, 56
Київська обл., м. Вишгород, вул. Набережна, 4 б
Київська обл., м.Фастів, вул.Якубовського, 62
Київська обл., Васильківський р-н, автодорога Київ - Одеса, 35+900 км.,
праворуч
Київська обл., Васильківський р-н, автодорога Київ - Одеса, 35+900 км.,
ліворуч
м.Київ, вул, Старонаводницька, 59

АЗК"Науки"

м.Київ, пр.Науки,49

150
АЗК "Путрівська"
151
152
153

154
155
156
157

АЗК "Солом'янська"
АЗК"Ак.Заболотного
(ліва)"
АЗК"Ак.Заболотного
(права)"
АЗК "Шана"
АЗК №1 "Найс"

м.Київ, вул.Ак.Заболотного31-ж,

АЗК "Веста-1"
АЗК "Ніна-плюс"

Київська обл., а/д Київ - Вишгород - Десна, 19 км.
автомагістраль Київ - Харків 34км + 700м., ліворуч , в м.Борисполі
Київської області.
автомагістраль Київ - Харків 34км + 700м., праворуч , в м.Борисполі
Київської області.
м.Біла Церква, вул.Запорожця,98а
Київська обл.,м.Бориспіль,вул.Київський шлях,3

АЗК "Хотянівка"

Київська обл.,Вишгородський р-н,с.Хотянівка,вул.Лісова,2а

АЗК "Крайня"
АЗК "Броварський
проспект"
АЗК “Ізюмська»
АЗК “ЗдолбунівськаСортувальна»
АЗК "Глушкова"
АЗК "Сосніних"
АЗК "Народного
ополчення"
АЗК "пр.Відрадний"
АЗК "Богатирська"
АЗК "Бориспільська"
АЗК "Севастопольська
площа"
АЗК "Хвиля"
АЗК "Палладіна"
АЗК 'Червонозоряний'
АЗК "Кіровоград"
АЗК "Героїв Сталінграду"
АЗК "40-річчя Перемоги"
АЗК "Знам'янка"
АЗК "Габдрахманова"
АЗК "Садова"
АЗК "Біла гора"
АЗК "Новікова"
АЗК "Ілос"

м. Київ, вул. Крайня, 1
м. Київ, пр-т Броварський, 3а.

АЗК "Стуса"
АЗК "Сілець"
АЗК "Запитів"
АЗК "Новояворівськ"
АЗК "Талісман"
АЗК "Гама-Хім"
АЗК "Б.Хмельницького"
АЗК "Енергія"

м.Львів, вул. В. Стуса, 57-а
Львівська обл., Сокальський р-н., с. Сілець, вул. Перехрестя, 2
Львівська обл., Камянко Бузький р-н., с. Запитів, вул. Київська, 201
Львівська обл., Яворівський р-н, м.Новояворівськ, вул. Львівська, 2
м. Львів, пр. В.Чорновола,10
м. Львів, вул. Варшавська-Підголоско,107
м.Львів, вул.Б.Хмельницького, 291
Львівська обл., м.Червоноград, вул. Промислова, 2а

158
АЗК №2 "Найс"
159
160

м.Київ, вул.Солом'янська,40а
м.Київ, вул.Ак.Заболотного, 174-а

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

м. Київ, вул. Ізюмська,2
м. Київ, на перетині вулиць Здолбунівської та Сортувальної
м. Київ, вул. Академіка Глушкова, 139
м. Київ, вул. Сім'ї Сосніних, 17а
м. Київ, вул. Народного Ополчення , 11
м.Київ, пр.Відрадний,105
м.Київ, вул. Богатирська, 15а
м.Київ, вул. Бориспільська, 12
м.Київ, пл. Севастопольська
м.Київ, Дніпровська набережна, 17в
м.Київ,вул.Берковецька,6 (Палладіна, Ашан)
м.Київ,пр-т Червонозоряний,11б
м.Кіровоград вул. Московська , 171
м.Кіровоград, вул.Героїв Сталінграду, 22 Б
м.Кіровоград, вул.40-річчя Перемоги, 105 А
Кіровоградська обл., м.Знам'янка, вул. Партизанська, 70.
м.Кіровоград, вул.Габдрахманова,46
м.Кіровоград, вул.Садова,43
Луганська обл., Попаснянський р-н, с.Біла гора, вул. Лівобережний масив, 3.
Луганська обл., м.Сєверодонецьк, вул.Новікова, 10
м.Львів, вул.Луганська - Стрийська

194
195
196
197
198
199
200
201
202

АЗК "Червоноград"
АЗК "Поларі"
АЗК "Зевс-Холдінг"
АЗК "Бартатів"
АЗК "Бізнес - Фінанс"
АЗК "Сапіжанка"
АЗК "Сопошин"
АЗК "Болехівці"

АЗК "Дубина"

Львівська обл., м. Червоноград, вул. Б.Хмельницького, 63а
м.Львів, вул.Б.Хмельницького - Кукурузяна перехрестя
м.Львів, вул.Пасічна. 144
Львівська обл., Городоцький р-н, с. Бартатів, вул. Львівська 33 б
м. Львів, вул. Богданівська, 11
Львівська обл., смт.Кам'янко Бузький р-н с.Сапіжанка вул.В.Великого,89
Львівська обл., Жовківський р-н,с.Сопошин, вул. Львівська,29
Львівська обл., Дрогобицький р-н, с.Болехівці, розвилка Львів-Трускавець і
Дрогобич-Стебник
Львівська обл., м.Борислав, вул.Коваліва,46а
Львівська обл., Стрийський р-н, с.Добряни,вул.Садова,13, розвилка ЛьвівСтрий і Стрий - Тернопіль
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Солонка 544 км + 800 а/д Київ-Чоп
(об"їздна м.Львів)
Львівська обл., Яворівський р-н, с.Рясне-Руська 546 км+350 а/д УманьКраковець (об"їзна м.Львів)
Львівська обл., Сколівський р-н, с.Дубина 633 км + 850 а/д Київ-Чоп

АЗК "Дрогобич"

Львівська обл., м Дрогобич, вул. Стрийська, 443

АЗК " Трускавець"
АЗК "Дрогобич"
АЗК "Дуліби"
АЗК "Городоцька"
АЗК "Мазепи"
АЗК "Річки"

АЗК "Сокаль"

Львівська обл., м.Трускавець, вул. Мазепи, 25 б
Львівська обл., м Дрогобич, вул. Володимира Великого, 7/3
Львівська обл.,Стрийський р-н., с.Дуліби, вул.Заводська,37
м.Львів, вул. Кузневича,5
м.Львів, вул. Мазепи - Замарстинівська
Львівська обл.,Жовківський р-н, с.Річки, а/д М 09 (Львів - Рава - Руська, км
65 + 900м. Ліворуч)
Львівська обл.,Жовківський р-н,с. Річки (а/д М-09 Львів-Рава-Руська км
65+900 прав)
Львівська обл., м.Сокаль, вул.Героїв УПА, 19

АЗК "Шегині"

Львівська обл., Мостиський р-н., с.Баличі, вул. Львівська, 4.

АЗК "Мостиська"
АЗК "Краківець - 2"
АЗК "Гамаліївка"
АЗК "Сокільники"
АЗК "Самбірська"
АЗК "Городоцька" ЛП
АЗК "Великосілки"
АЗК "Солонка

Львівська обл., м.Мостиська, вул.Грушевського, 52
Львівська обл., Яворівський р - н, с. Глиниці.
Львівська обл., Жовківський р-н,с.Малі підліски,а/д Київ-Чоп 527+750км
Львівська обл. Пустомитівський р-н,с.Сокільники, вул.Стрийська,12
Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Самбірська, 51.
м.Львів, вул.Городоцька, 288
Львівська обл., Камянка-Бузький р-н с.Великосілки, вул. Львівська, 2.
Львівська обл., Пустомитівський р-н, с.Солонка, а/д Київ-Чоп, 539 км. + 350
м.
Львівська обл., Яворівський р-н,територія Краківецької с/р,біля а/д ЛьвівКраківець 67км + 230м праворуч
Львiвська обл., Пустомитівський р-н, с.Підгірне

АЗК "Борислав"
АЗК "Добряни"

203
АЗК "Ковирі"
204
АЗК "Рясне-Руська"
205
206
207
208
209
210
211
212
213
АЗК 'Річки 2'
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
АЗК "Краківець-3"
225
АЗК "Винники"
226
АЗК "Катерина"
227
АЗК "Зайчевське"Ольга
228
АЗК "Зайчевське" Інгул
229

Львівська обл., 553 км траси Київ-Чоп (мотель "Катерина") об"їзна дорога
м.Львова
Миколаївська обл., Жовтневий р-н с.Зайчевське 5 км Пд-Сх. об'їздної
дороги (кафе у Ольги)
Миколаївська обл., Жовтневий р-н с.Зайчевське Пн.-Сх. Об"зне шосе (кафе
Інгул)

АЗК "Липова"

м.Миколаїв вул. Липова, 40

АЗК "Чкалова"

м.Миколаїв вул.Чкалова, 23

АЗК "Возсіятське"
АЗК "Луначарського"
АЗК "Херсонське шосе"
АЗК "Баштанське шосе"
АЗК "Металургів"
АЗК "Героїв Сталінграду"
АЗК "Лупарево"

Миколаївська обл. Єланецький р-н. с.Возсіятське, вул.Кірова 70.
м.Миколаїв, вул.Луначарського,7
м.Миколаїв, вул.Херсонське шосе
13-й км.траси Миколаїв-Дніпропетровськ (на в'їзді в місто)
м.Миколаїв, вул.Металургів,281а. (проспект Жовтневий)
м.Миколаїв, вул.Героїв Сталінграду,22
м.Миколаїв,проспект Жовтневий,ліворуч при виїзді з Корабельного району
в напрямку с.Лупарево.
Миколаївська обл., Первомайський р-н, с.Мигія.
Миколаївська обл., автошлях Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв на в'їзді в
м.Баштанка
м.Миколаїв, вул.Індустріальна, 3а
Миколаївська обл. с.Криве озеро, ліва сторона автодороги Київ-Одеса

230
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235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

АЗК "Мигія"
АЗК "Баштанка"
АЗК "Індустріальна"
АЗК "Криве озеро 2"
АЗК "Криве озеро "
АЗК "Казанка"
АЗК "Первомайська"
АЗК "Очаківський
поворот"
АЗК "Сандора"
АЗК "Варварівка 1"
АЗК "Нова Одеса"
АЗК "Варварівка"
АЗК "Київська"
АЗК "Вознесенськ"
АЗК "Южноукраїнськ"
АЗК "Київська 2 "
АЗК "Баштанка 2 "
АЗК "Балківська№1"
АЗК "Люсдорфська
дорога№1"
АЗК "Корсунці"
АЗК "Люсдорфська
дорога№2"
АЗК "Тираспільське шосе"
АЗК "Дальницька"
АЗК "Фонтанська дорога"
АЗК "І.Рабіна"
АЗК "Люсдорфська дорога"
АЗК "Овідіопольське шосе"
АЗК "Отамана Головатого"
АЗК "Балківська№2"
АЗК "Грушевського"

Миколаївська обл. с.Криве озеро, права сторона автодороги Київ-Одеса
Миколаївська обл., смт.Казанка, вул. Васляєва, 64 Б
Миколаївська обл., м.Первомайськ, вул. Краснофлотська
Миколаївська обл., автодорога М-14,Одеса-Мелітополь-Новоазовськ,105
км. ліворуч
Миколаївська обл., траса Одеса -Мелітополь, біля заводу "Сандора"
Миколаївська обл., автодорога Одеса-Миколаїв-Новоазовськ М-14, 127 км.
праворуч.
Миколаївська обл., м.Нова Одеса, вул.Леніна, 50.
Миколаївська обл., автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ М-14, 127
км. ліворуч.
Миколаївська обл., а/д Р - 06, Ульянівка - Миколаїв, 224+998 км., ліворуч
Миколаївська обл., м.Вознесенськ, вул. Жовтневої Революції, 242 г.
Миколаївська обл., м.Южноукраїнськ, а/ш М-23 Ульянівка - Миколаїв
Миколаївська обл., а/д Р - 06, Ульянівка - Миколаїв, 224+998 км., праворуч.
Миколаївська обл., а/ш Н-11 Дніпропетровськ-Миколаїв 319, 538+131,
ліворуч.
м.Одеса,вул.Балківська,2
м.Одеса,вул.Люсдорфська дорога,55
Одеська область,Комінтернівський район,с.Корсунці,вул.Степова,16
м.Одеса,вул.Люсдорфська дорога,174-176
м.Одеса,вул.Тираспільське шосе,15
м.Одеса,вул.Дальницька,55
м.Одеса,вул.Фонтанська дорога,2а.
м.Одеса,вул.І.Рабіна,24
м.Одеса,вул.Люсдорфська дорога,137
м.Одеса, Овідіопольське шосе,3/1
м.Одеса, вул Отамана Головатого,161
м.Одеса, вул.Балківська,53
м.Одеса,вул,Грушевського,6
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289
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298
299
300
301
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АЗК "Бугаївська"
АЗК "Кучургани"
АЗК "Ізмаїл"
АЗК "Добровольського"
АЗК "№57 462-й км"
АЗК "Маяки"
АЗК "Южний"
АЗК 'Нерубайське'
АЗК "Супрунівка2"
АЗК "Говтвянчик"
АЗК "Кобеляки"
АЗК "Миргород"
АЗК "Миру"
АЗК "Велико -Тирнівська"
АЗК "Пирятин"
АЗК "Хорол"
АЗК "Полтава Серьогіна"
АЗК "Бармаки"
АЗК "Бранів"
АЗК "Зоря"
АЗК "Сюрприз"
АЗК "Здолбунів"
АЗК "Дубенська"
АЗК "Гоща"
АЗК "Серпанок"
АЗК "Привільне"
АЗК "Остріг"
АЗК "Опарипси"
АЗК "Біла Криниця"
АЗК "Баумана"
АЗК "Кременець"
АЗК "Почаїв"
АЗК "Заліщики"
АЗК "Дружба"
АЗК "Збаразьке шосе"
АЗК "С.Будного"

м.Одеса, вул.Бугаївська,58
Одеська обл., Роздільнянський р-н, с.Кучургани, вул.Одеська, 68 км. траси
Одеса - Кишинів
Одеська обл., м.Ізмаїл, проспект Суворова, 378
Одеська обл., Комінтернівський р-н, а\д Одеса-Мелітополь-Новоазовськ, км
18+100(праворуч)
Одеська обл., а\м Київ-Одесса 462-й км (Калина)
Одеська область, с.Маяки, 38 км. траси Одеса - Рені.
Одеська обл.,м.Южне вул.Будівельників,22
Одеська область,Біляївський р-н (с/р Нерубайська а/д ‘Київ - Одеса’
459ліворуч)
Полтавська обл.,Полтавськийи р-н,с.Супрунівка, вул.Київська,4в.
Полтавська обл.,Полтавськийи р-н,с.Говтвянчик,вул.Київське шосе,1, 335
км траси Харків-Київ,виїздна
Полтавська обл., м.Кобеляки, вул.Дніпропетровська, 11
Полтавська обл.,м.Миргород, вул.Камишанська
м.Полтава, проспект Миру, 8а
м.Полтава, вул.Велико -Тирнівська, 46
м. Пирятин, автодорога Київ-Харків-Довжанський 154 км. + 688 м. ліворуч
Полтавська обл., Хоролівський р-н (Староаврамівська с.р.)
м.Полтава,вул.Серьогіна,2а
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. В. Житин, вул. Польова, 2
Рівненська обл., Корецький р-н, с.Бранів, вул. Корецька, 8
Рівненська обл., Рівенський р-н, с.Зоря, вул.Жовтнева, 9
м. Рівне, вул. Мендєлєєва , 26
Рівненська обл., м.Здолбунів, вул.Коперніка, 49
м.Рівне, вул.Дубенська, 163/а
Рівненська обл., смт Гоща, вул. Рівенська 74а
Рівненська обл., м.Дубно,вул.Комунальна,2а.
Рівненська обл., Дубнівський р-н, с. Привільне
Рівненська обл., м.Остріг, вул. Незалежності,169
Рівненська обл., Радивилівський р-н., с.Опарипси, вул. Бродівська, 96а.
Рівненська обл., Рівненський р-н, с. Біла Криниця, а\д Чоп-Київ, 321км +600
(ліворуч)
м.Суми, вул. Баумана, 105.
Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Лятуринської,17
Тернопільська обл., смт. Почаїв вул. Кременецька, 27
Тернопільська обл., м. Заліщики вул.Степана Бандери,118
Тернопільська обл., Теребовлянський р-н., смт. Дружба, вул. Лесі Українки,
2а
м.Тернопіль, вул. 15 Квітня 2А
м.Тернопіль, вул.С.Будного,4а

304
АЗК "В.Березовиця"
305
АЗК "Бучач"
306

Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с.В.Березовиця вул.Микулинецька
127
Тернопільська обл., м.Бучач а/д КамянецьПодільський-ЧортківІв.Франківськ (км113+700) (вул. Галицька, б/н)

АЗК "Мислова"

Тернопільська обл., Підволочиський р-н, с.Мислова

АЗК "Байківці"

м.Тернопіль а/д Львів - Кіровоград - Знаменка (км.131+140)

АЗК "Обїзна 6+800 км"
АЗК "Обїзна 8км"
АЗК "Микулинецька"
АЗК "Текстильна"
АЗК "Збараж"
АЗК "ЛьвівЗнаменка"Довжав.
АЗК "Борщів"
АЗК "Ланівці"
АЗК "Чортків"

Тернопільська обл., с. В. Гаї, Об"їздна дорога м.Тернополя (км.6+800)
Тернопільська обл., с В.Гаї, Об"їздна дорога м.Тернополя
м.Тернопіль, вул.Микулинецька,114
м.Тернопіль, вул. Текстильна,28а
Тернопільська обл., м.Збараж, вул. Січових Стрільців, 1 б
Тернопільська обл., а/д Львів-Кіровоград-Знаменка (км. 120+710)
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308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325

АЗК "Бережани"
АЗК "Красноград"
АЗК "Гагаріна"
АЗК "Московська"
АЗК "Людвіка Свободи"
АЗК "Малопанасівський
в'їзд"
АЗК "50-річчя СРСР"
АЗК "Панцерника
Потемкіна"
АЗК "Білочка" (Коротич)

326
327

АЗК
"Тракторобудівельників"
АЗК "Черкаська-Лозова"

328
АЗК "Чувашська"
329
330
331
332
333
334

АЗК 'Шевченка'
АЗК 'Пісочин'
АЗК "Формула"
АЗК "Цюрупинськ"
АЗК "Нова Каховка"
АЗК "Молодіжне"

335
АЗК "Чорнобаївка"
336
337
338
339

АЗК "Хмельницький""
АЗК "Старокостянтинів"
АЗК "Кам'янецьПодільський"
АЗК "Смотрич"

Тернопільська обл., м.Борщів, вул.Степана Бандери, 146А
Тернопільська обл., м.Ланівці, вул. Тернопільська, 44
Тернопільська обл., м.Чортків, автодорога Доманове-Ковель-ЧернівціМамалига, км.405+100
Тернопільська обл., м.Бережани, вул. Тернопільська, 9
Харківська обл., Красноградський р-н, с.Піщанка, вул.Енгельса, 144-146.
м.Харків, проспект Гагаріна, 183 А
м.Харків, проспект Московський, 247 А
м.Харків,пр-т Людвіка Свободи,57-А
м.Харків, вул.Малопанасівський в'їзд,1
м.Харків, проспект 50-річчя СРСР, 2 В.
м.Харків, вул. Панцерника Потемкіна, 4.
Харківська обл., територія Пісочинської с\р,а/д Київ-Харків-Довжанський
км 464+850 ліворуч
м.Харків, вул.Тракторобудівельників,1А
Харкiвська обл., Дергачівськийр-н,с.ЧеркаськаЛозова,вул.пров.Променевий,29
м. Харків, вул.Чуваська,1
м.Харків, вул.Шевченка,41
Харкiвська область,Харківський р-н,с.Пісочин,вул.Пушкіна (поворот до
райоленівки)
м. Харків,пр. Московський,197/2
Херсонська обл., м.Цюрупинськ, вул. гвардійська, 162
Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Паризької Комуни, 81
Херсонська обл., c. Молодіжне, Антонівська с/р Дніпровського району
Херсону
Білозерський р-н (с/р Чорнобаївська, ад М-14 Одеса-МелітопольНовоазовск на Таганрог 207км+600м ліворуч)
м.Хмельницький, проспект Миру, на території Грузевицької сільської ради.
Хмельницька обл., м.Старокостянтинів, вул.1 Травня, 127
Хмельницька обл., м.Кам'янець-Подільський, Хмельницьке шосе,7в.
Хмельницька обл.,Кам'янець-Подільський р-н, с.Смотрич, вул.Леніна, 32

340
АЗК "Стуфчинці"
341

Хмельницька обл.,Хмельницький р-н,.,с. Стуфчинці, Старокостянтинівське
шосе, 1б.

342

АЗК "Західно-Окружна"
АЗК "Шаровечка"

343

344

АЗК
"Старокостянтинівське
шосе 2"
АЗК "Чернівецьке кільце"

м.Хмельницький, вул. Західно - Окружна, 5/2
Хмельницька обл.,а/дЛвів-Кіровоград-Знаменка, на території
Шаровечівської с/р
Хмельницька обл.,м.Хмельницький,вул..Строконстянтинівське шосе,2/1Н

346

АЗК 'Летичів'

Хмельницька обл.,Ружичнянський р-н (а/д М03 Траса Житомир-Чернівці
292км+60м)
Хмельницька область,с.Летичів (Автодорога М12 Стрий-ТернопільКіровоград-Знамянка 311км - 750м, до 312км - 00м)

347
348

АЗК 'Вінницьке шосе'
АЗК "Кам'янка"
АЗК "Нептун"

Хмельницька область,м.Хмельницький,вул.Вінницька,2/2
Черкаська обл., смт Кам 'янка, вул.Шевченка, 51а
Черкаська обл., м.Сміла, вул.Ржевського, 24

АЗК "Сміла"
АЗК "Аеропорт"

Черкаська обл., м.Сміла, вул. Комунарська, 141
м. Черкаси, Смілянське шосе, 6 км

АЗК "Кононівка"
АЗК "Тальне"

Черкаська обл.,с.Кононівка,автодорога Київ-Харків, 126+200км.
Черкаська обл., Тальнівський р-н,біля а/д Золотоноша-Черкаси-Умань км.
174-590 (ліворуч),с.Соколівочка
Черкаська обл.,Золотоноський р-н,автодорога Бориспіль-Дніпропетровськ,
108 км +800
Черкаська обл.,смт.Червона Слобода, вул.Жовтнева 16/4
Черкаська обл., м.Черкаси, вул.30 - річчя Перемоги, 7/1
Черкаська обл., м.Жашків, вул.Одеська, 50

345

349
350
351
352
353

АЗК "Новодмитрівка"
354
355
356

АЗК "Червона Слобода"
АЗК "30 - річчя Перемоги"
АЗК "Жашків"

357
АЗК "Полянецька "
358
359
360
361

362
363
364
365
366
367
368
369

АЗК "Умань 1 "
АЗК "Умань 2 "
АЗК "Смілянська"
АЗК
"Червоноармійська/Героїв
Майдану"
АЗК "Хотинська"
АЗК "Порубне"
АЗК "Порубне 2"
АЗК "Прилуки"
АЗК "Кіпті"
АЗК "Красне"
АЗК "Чернігів"

Черкаська обл., Уманський р-н., а/д Львів - Кіровоград - Знам'янка км.
528+463м. праворуч,за межами с.Полянецька.
Черкаська обл., м. Умань, вул. Леніградське шосе, 4 В.
Черкаська обл., м. Умань, вул. Леніградське шосе, 1 Б.
м.Черкаси, вул.Смілянська,78/4
м.Чернівці, вул.Червоноармійська (Героїв Майдану), 184-а

м.Чернівці, вул.Хотинська, 53-а
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Теребляче, вул. Головна, 134.
Чернівецька обл., Глибоцький р-н, с.Теребляче, вул. Головна, 151.
Чернігівська обл., м.Прилуки, вул. Котляревського, 101
Чернігівська обл., Козелецький р-н, с.Кіпті, вул.Слов'янська, 53-а
Чернігівська обл., Чернігівський р-н., с.Красне, вул.Дружби,1а.
м. Чернігів, проспект Миру, 231а

