
ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА  

Благодійної акції «Підтримай себе - підтримай Україну»  

(далі - Правила) 

 

1. Організатор та Партнер Благодійної Акції:  

1.1. Організатором благодійної акції «Підтримай себе – підтримай Україну» (далі - Акція) є 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Польфарма ЮА». Місцезнаходження: 04070, Київ, 

Іллінська 8, 11 під’їзд, 5 поверх, код ЄДРПОУ: 42781598 (далі - Організатор).  

1.2. Партнером Акції є: Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям сиротам «НАДІЯ». 

Місцезнаходження: 02091, Київ, Харківське шосе буд. 160, код ЄДРПОУ: 39888066 (далі - Партнер). 

1.3. Перелік партнерів може змінюватись. 

2. Мета проведення Акції  

2.1. Метою проведення Акції є підтримка народу України та допомога шпиталям. 

3. Учасники Акції та Акційний товар 

3.1. В Акції беруть участь всі покупці Добавки дієтичної Олідетрим 2000, капс. № 60, які придбали 

продукцію у період проведення акції. При цьому кожен учасник Акції може брати участь в Акції 

необмежену кількість разів. 

3.2. Під Акційним товаром вважається Добавка дієтична Олідетрим 2000, капс. № 60 EAN 

5907529465592. 

3.3. Учасники Акції - споживачі, які придбають впродовж Періоду проведення Акції Добавки 

дієтичної Олідетрим 2000, капс. № 60 

4. Період проведення та територія проведення Акції  

4.1. Акція триває з 15 серпня 2022 року до 30 вересня 2022 року включно (далі - Період проведення 

Акції), або до моменту досягнення суми продажів Акційного товару 7 400 000 грн (сім мільйонів 

чотириста тисяч грн) з ПДВ, в залежності від того, яка подія настане раніше  

4.2. Акція проводиться на території України (за виключенням тимчасово окупованих територій 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України) 

4.3. Термін проведення Акції та місце її проведення може бути змінено Організатором за його 

власним рішенням самостійно або у зв’язку з істотною зміною обставин, які не могли бути 

заздалегідь передбачені Організатором. Інформування учасників Акції про будь-які зміни 

проводиться шляхом розміщення інформації у глобальній мережі Інтернет за адресою 

https://olidetrim.com 

5. Умови участі в Акції  

5.1. З кожної упаковки Акційного товару відраховується 132,75 грн, що складає 50% від ціни з ПДВ 

зігідно прайс-листа Організатора станом на 01.08.2022  

5.2. Організатор перераховує 50% від суми продажу Акційного товару Партнеру Акції з метою 

покупки транспортних засобів медичного призначення для шпиталів.  

5.3. Під сумою продажів Акційного товару вважається показник SISO (SalesInSalesOutCount) в 

програмі Квадрасофт, який враховує продаж із пунктів продажу на кінцевого споживача згідно звітів 



аптечних мереж (Додаток 1, п.1) та решти пунктів продажу (Додаток 1 п.2) на основі відвантажень 

від дистриб’юторів, помножений на ціну з ПДВ, вказану в прайс-листі Організатора 

6. Порядок і спосіб інформування учасників Акції про проходження та підсумок Акції  

6.1. Інформування Учасників проводиться шляхом розміщення щоденних та щотижневих даних 

продажів з підсумків Акції у глобальній мережі Інтернет за адресами: www.olidetrim. Завантаження 

даних відбувається кожного понеділка та/або вівторка по попередньому тижню зі звітів, наданих 

мережами, згідно Додатку 1 п.1. та кожного робочого дня за 2 попередніх згідно даних ринкових 

продажів Моріон.  

6.2. Щоденні продажі - це дані продажів з аптек, які надаються ТОВ «Проксіма Рісерч Інтернешнл» 

в системі дослідження ринку «PharmXplorer». Дані використовуються для апроксимації кількості 

проданих упаковок для моніторингу накопичувальної суми  

6.3. Щотижневі продажі - це дані SalesInSalesOutCount, які відображають фінальні продажі та 

накопичування за період проведення Акції та є показником для розрахування суми благодійної 

допомоги. 

6.4. Організатор бере на себе зобов’язання розповсюдити інформацію серед всеукраїнських, 

загальних та профільних інтернет-медіа, а також на телебаченні та радіо, з метою інформування про 

початок Акції, механіку та цілі Акції, та після завершення Акції викласти у відкритий доступ  

глобальної мережі Інтернет звіт про виконання пункту 5.2 цих Правил., зокрема, розмістити такий 

звіт на сайті www.olidetrim.com.  

7. Персональні дані 

Під час проведення Акції збір персональних даних Організатором не проводиться.  

8. Інші умови  

8.1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими Правилами та зобов'язуються 

дотримуватися та виконувати їх. 

8.2. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або 

питань, не врегульованих цими Правилами, такі ситуації/питання тлумачяться на користь 

Організатора.  

8.3. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або доповнення в ці Правила, в тому числі 

змінювати строки дії Акції, шляхом розміщення відповідної інформації на сайті www.olidetrim.com. 

8.4. Додаток 1 з переліком ЄДРПОУ надається за запитом компетентних органів державної влади.  
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