
ОФІЦІЙНІ  ПРАВИЛА   
БЛАГОДІЙНОЇ АКЦІЇ «ЛІГА ДОПОМОГИ» 

1. ОРГАНІЗАТОР ТА ВИКОНАВЕЦЬ АКЦІЇ  
1.1 Організатором проведення благодійної акції – «Ліга допомоги» (далі – Акція) є Благодійна організація 
"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЛІГА ДОПОМОГИ» (далі – фонд «Ліга допомоги»), зареєстрований за адресою: 
04080, Україна, місто Київ, вул. Костянтинівська, будинок 75, офіс 205, код ЄДРПОУ 44748002 (надалі за 
текстом – Організатор) та Виконавцем проведення Акції є 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕСТІ ФУД», ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА 
АДРЕСОЮ: 49010, М. ДНІПРО, ВУЛ. ЛАБОРАТОРНА, 45, КОД ЄДРПОУ 39016065; 
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «ГЛОБАЛЬНА РЕСТОРАННА ГРУПА – 
УКРАЇНА», ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА АДРЕСОЮ: 03049, КИЇВ, ВУЛ.СІЧЕСЛАВСЬКА, БУДИНОК 1 ,  КОД 
ЄДРПОУ 38321216; 
 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДТС-ХАРКІВ», ЗАРЕЄСТРОВАНЕ ЗА 
АДРЕСОЮ: 61102, УКРАЇНА, М. ХАРКІВ, ВУЛ. ДОСТОЄВСЬКОГО, БУД. 3, КОД ЄДРПОУ 34630809 
1.2.Акція проводиться з метою збору грошей для встановлення модульних будиночків та популяризації 
продукції мережі ресторанів швидкого обслуговування «KFC». 
2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ 
2.1. Брати участь в Акції мають змогу громадяни України, яким виповнилось 14 років, які постійно 
проживають на території України та в період Акції виконали умови Акції й дані Правила. Учасники, яким 
виповнилося 14 років, але які не досягли 18 років, мають право брати участь в Акції лише з дозволу батьків. 
Також, усі Учасники, які на момент участі в Акції не досягли 18 років (повноліття), зобов’язані 
проінформувати батьків або піклувальників про участь в Акції та отримати їх згоду. 
2.2. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних громадян здійснюється у порядку, встановленому 
чинним законодавством України. 
2.3. Учасники Акції під час участі в Акції зобов’язуються: 
- дотримуватися вимог даних Правил та норм чинного законодавства України; 
- не чинити дій, які ставлять під сумнів правомочність та добросовісність участі такого Учасника в Акції. 
3. ТЕРИТОРІЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
3.1. Акція проводиться з 07 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 23 год. 00 хв. 31 березня  2023 року 

включно (надалі – Період проведення Акції). Акція не сумується з іншими акційними пропозиціями.   
3.2. Акція проводиться на території мережі ресторанів швидкого обслуговування «KFC» розташованих 

за адресами зазначеними в п. 3.3. цих Правил. 
3.3. Перелік та графік роботи* мережі ресторанів швидкого обслуговування  «KFC» (надалі за текстом – 

ресторани «KFC») в яких проводиться Акція: 
№ Назва ресторану Адреса  ресторану**

1 «KFC Глінки» м. Дніпро, вул. Глинки, 19

2 «KFC МОСТ-Сіті» м. Дніпро, ТРЦ «МОСТ-Сіті центр», вул. Глинки, 2

3 «KFC Терра» м. Дніпро, пр. Б. Хмельницького 118Д

4 «KFC Павлоград» Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Шевченка, 67

5 «KFC Покровський» м. Дніпро, вул. Юрія Кондратюка, 8

6 «KFC Вокзал» м. Дніпро, пл. Вокзальна, 13

7 «KFC Тополь» м. Дніпро, вул. Панікахи, 11

8 «KFC Черрі» Київська обл., м. Вишневе, вул. Київська, 2-Л

9 «KFC Хрещатик» м. Київ, вул. Хрещатик, 13

10 «KFC Ретровіль» м. Київ, просп. Правди, 47

11 «KFC Лавина» м. Київ, вул. Берковецька, 6Д

12 «KFC Печерськ» м. Київ, бул. Лесі Українки, 26

13 «KFC Оазис» м. Київ, пр. Оболонський, 47/42

14 «KFC Гуллівер» м. Київ, вул. Еспланадна, 2а

15 «KFC Блокбастер» м. Київ, просп. С. Бандери, 36

16 «KFC Харківська» м. Київ, просп. Бажана, 40

17 «KFC Дерибасівська» м. Одеса, вул. Дерибасівська, 16

18 «KFC Поділ» м. Київ, вул. Сагайдачного, 41

19 «KFC Аркадiя» м.Одеса, Пляж Аркадiя, 37

20 «KFC Рів’єра» с. Фонтанівка, Одес. Обл., Південна дорога. 101 а
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* Графік роботи ресторанів розміщується на офіційному сайті мережі - www.kfc-ukraine.com .  
** перелік та графік роботи ресторанів «KFC» може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку, шляхом 
інформування будь-якими способами і методами, які застосовувалися при інформуванні про цю акцію. 

4. МЕТА ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ 
4.1. Акція організована з метою збору коштів на встановлення модульних будиночків для людей, які 
втратили домівки внаслідок військової агресії російської федерації проти України з 24 лютого 2022 р. 
4.2. Щоб стати Учасником Акції, необхідно відповідати вимогам визначеними пунктами 2.1. – 2.3 цих 
Правил та виконати одну з наступний дій: 

 4.2.1. придбати Чікенбургер у будь-якому ресторані «KFC» розташованому за адресам зазначеними в п. 
3.3. цих Правил в період проведення Акції відповідно до п. 3.1. Правил, або 
4.2.2. придбати «Купони донатера» у будь-якому ресторані «KFC» розташованому за адресам 
зазначеними в п. 3.3. цих Правил в період проведення Акції відповідно до п. 3.1. Правил. Вартість 
купону становить 5 (п’ять) гривень (за виключенням собівартості такої продукції та сум податків і 
зборів до бюджету), або 
4.2.3. придбати онлайн  «Купон донатера» на сайті www.help-league.com. Вартість купону становить 5 
(п’ять) гривень (за виключенням собівартості такої продукції та сум податків і зборів до бюджету). 

4.3. З кожного Чікенбургера або придбаної окремо товарної пропозиції - «Купони донатера» (офлайн чи 
онлайн*), мережа «KFC» перераховує 5 (п’ять) гривень (за виключенням собівартості такої продукції та сум 
податків і зборів до бюджету) у фонд «Ліга Допомога».   

21 «KFC Гагаріна» м. Кривий Ріг, пр.Гагаріна 54в

22 «KFC Проспект» м. Кривий Ріг, проспект 200-річчя 24

23 «KFC Чернігівська» м. Київ вул. Гната Хоткевича, 1-А

24 «KFC Вокзал Південний» м. Київ, вул. Січеславська, 1

25 «KFC Маяк» м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 44Б

26 «KFC Осокорки» м. Київ, пр. Миколи Бажана, 1е

27 «KFC Магелан» м. Київ, пр Академіка Глушкова, 13Б

28 «KFC Рив Гош» м. Київ, вул. Здолбунівська, 17

29 «KFC Смарт Плаза» м. Київ, пр. Перемоги, 24

30 «KFC Площа Перемоги» м. Київ, вул. Олеся Гончара, 96 А

31 «KFC Мінська» м. Київ, пр. Оболонский, 19

32 «KFC Городок» м. Київ, пр. Степана Бандери, 23

33 «KFC Васильківська» м. Київ, вул. Васильківська, 34

34 «KFC Познякофф» м. Київ, пр. Миколи Бажана, 16Д

35 «KFC Автовокзал» м. Київ, пр. Науки, 1/2, Центральний автовокзал Києва

36 «KFC Бровары» м. Бровари, вул. Київська, 241

37 «KFC Житомир Глобал» м. Житомир, вул. Київська, 77

38 «KFC Черкаси» м. Черкаси, б-р Шевченка, 207/1

39 «KFC Свободи» м. Львів, пр. Свободи, 19

40 «KFC Калина» м. Львів, пр. Червоної Калини, 60

41 «KFC Victoria Gardens» м. Львів, вул. Кульпарківська, 226 А

42 «KFC Суми» м. Суми, вул. Кооперативна, 1

43 «KFC Соборності» м. Полтава, вул. Соборності, 28/13

44 «KFC Мегамолл» м. Вінниця, вул. 600-річча, 17-Е

45 «KFC Кременчук» м. Кременчуг, вул. Соборна, 16/9

46 «KFC Рів'єра» Одеська обл,  Південна дорога, 101А

47 «KFC Севастопольська» площа Севастопольська, 5,

48 «KFC Холодна Гора» м. Харків, вул. Полтавський шлях , 144

49 «KFC Кінний» м. Харків, майдан Захисників України, 7/9

50 «KFC Хмельницький» м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 4/3

51 «KFC Французький Бульвар» м. Харків, вул. Академіка Павлова, 44-Б
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При цьому, у разі  придбання Чікенбургеру Учасник акції отримує "Купони донатера" в порядку «один 
Чікенбургер=один купон». Кількість придбання Чікенбургерів або «Купонів донатера»  - необмежена, за 
умови наявності продукції в ресторанах «KFC».  
*у разі придбання «Купона донатера» онлайн, Учасник Акції  має  право отримати його офлайн на будь-якому відкритому 
ресторані «KFC», показавши  підтвердження його придбання онлайн (чек)  

4.4. «Купони донатера» дають змогу Учаснику Акції придбати продукції ресторанів «KFC» за акційним 
пропозицією (зі знижкою до 25%), що діє в період проведення Акції відповідно до п. 3.1. Правил.  
«Купони донатера» складаються з 3(трьох) купонів з відповідним кодом акційної пропозиції: 

4.4.1. Купон 2401 передбачає «Лате 0,3+ Пиріжок із вишнею» за акційною ціною 70 грн.; 
4.4.2.Купон 2402 передбачає «Дабл чікен (гострий/оригінальний)+ картопля Фрі стандартна» за 
акційною ціною 140 грн.; 
4.4.3. Купон 2403 передбачає «9 нагетсів + картопля Фрі стандартна» за акційною ціною 115 грн.  

4.5. З метою придбання акційної пропозиції за «Купони донатера», Учасник Акції має повідомити на касі 
ресторану «KFC» відповідний код купону. Кількість використання «Купони донатера» необмежена в період 
проведення Акції відповідно до п. 3.1 Правил.  
4.6. Фактом участі Акції Учасник добровільно погоджується на вільне використання Виконавцем його імені, 
прізвища, фотографії або інших матеріалів про нього з рекламною / маркетинговою метою, в т. ч. на 
публікацію (у т. ч. його імені і/або фотографії) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо-та 
відеоматеріалах, соціальних мережах, інтерв'ю з представниками ЗМІ. 
4.7. Виконавець Акції залишає за собою право вносити зміни в графік роботи ресторанів «KFC», не 
передбачені цими Правилами. 
4.8. Неухильне дотримання всіх умов цих Правил є необхідною умовою для участі в Акції. 

5. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 
5.1. Беручи участь в Акції Учасник тим самим надає згоду на використання своїх персональних даних 
Виконавцем, що не потребує письмового підтвердження. 
5.2.  Акція не діє на доставку. 
5.3. Виконавець Акції не несе відповідальність за зміст інформації, наданої Учасниками. 
5.4. Виконавець не несе відповідальність за будь-які витрати, втрати або збиток, пред'явлені Виконавцю 
Учасником Акції, та що мали місце в результаті порушення даних Правил будь-яким Учасником Акції. 
Учасник Акції також погоджується з тим, що Виконавець не несе відповідальність за прямі або непрямі 
збитки (навіть у тому випадку, якщо Виконавець був попереджений про можливість збитку), зокрема за 
втрату прибутку, втрату репутації, втрату даних, нематеріальний збиток і витрати, які були понесені 
внаслідок прийняття участі в Акції. 
5.5. Виконавець залишає за собою право продовжувати Період Акції та/або змінювати дані Правила Акції на 
власний розсуд, при цьому опубліковуючи такі зміни в порядку, аналогічному оголошенню цих Правил. 
5.6. Виконавець не несе відповідальність у разі виникнення форс - мажорних обставин, таких як стихійні 
лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, в тому числі антитерористичні операції, блокади, 
активні бойові дії, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні 
контролю з боку Виконавця обставини. 
5.7. Всі авторські права, права на використання торгової марки та інші права на інтелектуальну власність, 
належать Виконавцю та/або його ліцензіарам. Авторські права, права на використання торгової марки або 
зображення Полковника Сандерса  належать мережі ресторанів швидкого обслуговування «KFC» та/або 
його ліцензіарам 
5.8. У разі виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цих Правил, та/або питань, 
неврегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Виконавцем відповідно до вимог 
чинного законодавства України. При цьому рішення Виконавця є остаточним і не підлягає оскарженню. 
5.9. Учасники Акції погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати. 
5.10. Виконавець не несе відповідальність за не ознайомлення Учасника з даними Правилами. Беручи 
участь в Акції, Учасник Акції тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції та 
свою повну і безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника від 
належного їх виконання (у т. ч. механізму, порядку та періоду проведення Акції та/або отримання будь-якого 
Заохочення, скидки тощо) вважаються відмовою Учасника від участі в Акції, при цьому така особа не має 
права на одержання від Виконавця Акції будь-якої компенсації. 
5.11. Виконавець не несе відповідальність за інші обставини, не залежні від їх волі. 
5.12. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції  Виконавець 
має право залучати будь-яких третіх осіб. 

6. ПОРЯДОК І СПОСІБ ІНФОРМУВАННЯ ПРО УМОВИ АКЦІЇ. 
6.1. Дані Правила Акції розміщуються у всіх відкритих ресторанах «KFC» визначених в п.3.3. цих 

Правил. 
2. Додаткова інформація щодо Акції надається представниками мережі ресторанів швидкого 

обслуговування  «KFC» згідно графіку їх роботи зазначеного в п.3.3. цих Правил. 
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