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ДОГОВІР №  ______  с-к 
купівлі-продажу скрапленого газу за смарт-картками 

 
місто Харків                                                                                               «_____» _____________  2020 року  

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ», що є платником податку на 

прибуток на загальних умовах згідно з Податковим кодексом України та є платником ПДВ, назване в подальшому 

«Продавець», в особі директора Кравець Лілії Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та 

  _____________________________________________________________________________, що є платником 

___________________________________________________________, назване в подальшому «Покупець», в особі 

_________________________________________________________________________________, що діє на підставі 

_________________________________________, з іншого боку, 

надалі разом поіменовані «Сторони», уклали цей договір (надалі також – Договір) про таке: 

 

  1. Терміни, що використовуються в Договорі. 

1.1. Пальне - скраплений газ пропан-бутан (технічний або автомобільний). 

1.2. Устаткування - система спеціальних технічних і програмних засобів, встановлена на АГЗС, АГЗП (надалі – АГЗС) 

Продавця, що забезпечує процес обліку відпуску Пального Покупцю за допомогою Смарт-карток. 

1.3. Смарт-картка - технічний засіб обліку відпуску Пального на АГЗС Продавця, що представляє собою пластикову картку 

з вбудованим чіпом (мікропроцесором), що містить інформацію про кількість оплаченого Покупцем Пального, що може бути 

відпущене на АГЗС Продавця, а також іншу інформацію, необхідну для організації розрахунків. Смарт-картка не є платіжним 

засобом, натомість є засобом тривалого та багаторазового використання, що забезпечує внутрішній документообіг та систему 

безготівкового відпуску Пального з АГЗС.   

1.3.1. Вид смарт-карти. За Договором смарт-карта є грошовою, тобто на такій картці міститься інформація про суму грошових 

коштів, зарахованих на аналітичний субрахунок Покупця. Така картка дає можливість Покупцю одержувати Пальне виходячи 

з ліміту коштів. 

1.4. POS-термінал - обладнання, що встановлюється на АГЗС та дозволяє приймати до обслуговування смарт-картки з 

супроводженням кожної операції роздрукуванням інформаційних (термінальних) чеків та автоматизувати облік Пального, що 

відпускається з АГЗС по смарт-карткам. 

1.5. Лімітована смарт-картка – смарт-картка, на якій встановлюється добовий або місячний ліміт (в грошових коштах). За 

лімітованою смарт-картою Покупець може отримати Пальне, загальна вартість якого за добу або за місяць відповідно не може 

перевищувати встановлений ліміт. 

1.6. Добовий ліміт – максимальна сума коштів, в межах якої Покупець може отримати Пальне протягом доби (тобто, з 00-00 

годин до 24-00 годин поточного дня). Добовий ліміт встановлює Покупець на кожну картку в операційному центрі Продавця. 

1.7. Аналітичний субрахунок – рахунок аналітичного обліку приходу і витрат коштів Покупця, спрямованих ним на оплату 

Пального, а також кількості наданого Покупцю Пального по часу відпуску на АГЗС. 

1.8. Довірена особа Покупця – представник Покупця, який є держателем смарт-картки, уповноважений Покупцем на 

отримання Пального на АГЗС; у тексті Договору під Покупцем розуміється будь-яка довірена і повноважна особа Покупця. 

1.9. Лімітна схема – принцип роботи, за яким кошти знаходяться на Аналітичному субрахунку Покупця, а картки є 

інструментами доступу до рахунку. Такі картки не вимагають періодичного поповнення, але вони блокуються, тільки-но 

залишок коштів на аналітичному субрахунку досягає ліміту. 

1.10. Особистий кабінет Покупця – система віддаленого доступу Покупця до окремо визначених параметрів (умов) 

договірної співпраці, користування якою здійснюється Покупцем через спеціальний веб-сайт. 

 

2. Предмет Договору. 

2.1. Продавець зобов'язується передавати у власність Покупця Пальне в кількості, строки та в порядку, передбаченому 

Договором, а Покупець зобов'язується приймати Пальне у власність і вчасно здійснювати оплату на умовах Договору. 

2.2. Відпуск Пального здійснюється Продавцем на АГЗС при пред'явленні Покупцем смарт-картки та використанні 

встановленого на АГЗС POS-терміналу, у межах встановленого ліміту. 

2.3. З метою забезпечення продажу Пального Продавець надає Покупцю послуги з обліку, обробки і передачі інформації, 

пов'язаної з реалізацією Пального з використанням смарт-карток. Вартість обов'язкового набору послуг, передбачених 

Договором, враховується у вартості Пального, яке є предметом Договору. 

 

3. Кількість, асортимент та якість Пального. 

3.1. За Договором Продавець передає у власність Покупця Пальне виходячи з лімітів, встановлених Покупцем. 

3.2. Якість Пального повинна відповідати ДСТУ та ТУ на даний вид палива, і підтверджуватися сертифікатом якості чи іншим 

належним документом. Копія сертифіката якості чи іншого документа надається Продавцем на вимогу Покупця. 

 

4. Смарт-картка 

4.1. Смарт-картка є власністю Продавця і передається в користування Покупцю на весь термін дії Договору. 

4.2. Умови та порядок користування смарт-карткою наведені в Додатку № 2. 

4.3. Факт передачі/повернення смарт-картки засвідчується Сторонами шляхом складання двостороннього Акту передачі 

смарт-картки. Після підписання акт становить невід'ємну частину Договору. Форма Акту наведена у Додатку №1А.  

4.4. У випадку втрати Покупцем смарт-картки, він зобов’язаний негайно повідомити про це Продавця, зазначивши номер 

втраченої смарт-картки. У разі отримання повідомлення Покупця про втрату смарт-картки, Продавець вживає заходи щодо 

блокування операцій по смарт-картці за зазначеним у повідомленні номером не пізніше наступного робочого дня з моменту 

отримання ним такого письмового повідомлення. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок 

використання смарт-картки третіми особами, якщо Продавець не був повідомлений Покупцем про втрату смарт-картки, та у 
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разі використання такої втраченої смарт-картки третіми особами до завершення наступного робочого дня з моменту отримання 

повідомлення. 

 

5. Права та обов’язки Продавця. 

5.1. Продавець має право: 

5.1.1. відмовити Покупцеві (держателю дійсної смарт-картки) в фактичному отриманні Пального в таких випадках: 

- якщо технічний стан смарт-картки не дозволяє здійснити передачу по ній Пального; 

- в разі неналежного виконання Покупцем зобов'язань за Договором. 

5.1.2. в односторонньому порядку змінювати розмір та умови надання знижок, передбачених Додатком № 2  (Умови та порядок 

користування смарт-карткою) Договору, повідомивши Покупця не менше ніж за 7 (сім) календарних днів шляхом розміщення 

відповідного повідомлення на офіційному Інтернет-сайті Продавця та/або направлення відповідного текстового повідомлення 

в особистий кабінет Покупця та/або направлення відповідного повідомлення на адресу електронної пошти Покупця, зазначену 

у реквізитах Покупця. Такі зміни набувають чинності з 01 числа місяця, наступного за місяцем, у якому було здійснено 

повідомлення; 

5.1.3. за технічної необхідності провести обмін смарт-карток, що перебувають у Покупця, що не тягне обмеження (погіршення) 

прав Покупця; 

5.1.4. змінювати роздрібні ціни на Пальне без попереднього повідомлення Покупця. 

5.2. Продавець зобов’язаний: 

5.2.1 Забезпечувати цілодобовий безперебійний (за винятком технічних перерв) відпуск Пального за смарт-картками на АГЗС, 

зазначених у Додатку № 1Б, за наявності допустимого залишку грошових коштів на аналітичному субрахунку Покупця. 

5.2.2. Забезпечити передачу інформаційних чеків держателям смарт-карток за фактом відпуску Пального. 

5.2.3. Заблокувати здійснення операцій по смарт-картці не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання заяви 

Покупця; 

5.2.4. В разі розірвання, припинення, закінчення строку дії, визнання недійсним Договору, на підставі акту звірки 

взаєморозрахунків, повернути на поточний рахунок Покупця невитрачений залишок грошових коштів, перерахованих 

Покупцем Продавцю в рахунок оплати Пального за Договором. Повернення коштів здійснюється Продавцем протягом 5 

(п’яти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акту звірки взаємних розрахунків за Договором. 

5.2.5. У зв’язку з тим, що продаж пального  за Договором має ритмічний характер, відповідно до п.201.4 ст.201 Податкового 

Кодексу України, Сторони погодили, що Продавець зобов’язується один раз на місяць, не пізніше останнього календарного 

дня відповідного місяця, скласти зведену податкову накладну з урахуванням усього обсягу постачання пального протягом 

такого місяця та зареєструвати таку податкову накладну згідно з вимогами законодавства. 

5.2.6. Через спеціальний веб-сайт забезпечити можливість користування Покупцем Особистим кабінетом Покупця – системою 

віддаленого доступу Покупця до окремо визначених параметрів (умов) договірної співпраці. Користування Особистим 

кабінетом Покупця здійснюється після надання Покупцю доступу з використанням системи логінів та паролів.  

Покупець несе усю відповідальність за визначення осіб користувачами Особистого кабінету Покупця, за 

нерозголошення ними інформації щодо логінів та паролів для доступу в Особистий кабінет Покупця та за будь-які операції, 

що здійсненні в Особистому кабінетів Покупця будь-якими особами, які використали логін та пароль Покупця для отримання 

доступу до Особистого доступу Покупця. 

 

6. Права та обов’язки Покупця. 

6.1. Покупець має право: 

6.1.1. отримувати Пальне за смарт-картками на АГЗС, зазначених у Додатках; 

6.1.2. при неякісному виготовленні смарт-картки вимагати від Продавця її заміни, отримувати у Продавця додаткові смарт-

картки з оформленням відповідної заявки; 

6.1.3. щомісяця отримувати у Продавця накладні, рахунки-фактури та виписки про операції по смарт-карткам за місяць не 

пізніше 10 числа поточного місяця за минулий місяць; 

6.2. Покупець зобов’язаний: 

6.2.1. Своєчасно вносити попередню оплату за Пальне; 

6.2.2. Використовувати смарт-картки винятково відповідно до умов, передбачених Договором; 

6.2.3. Передавати смарт-картки своїм представникам, які мають повноваження на отримання Пального; 

6.2.4. Вести облік первинної звітної документації за операціями зі смарт-картками, забезпечувати її зберігання відповідно до 

чинного законодавства України; 

6.2.5. Отримувати інформаційні чеки за фактом отримання Пального на АГЗС; 

6.2.6. Підписувати та повертати Продавцю протягом 10 (десяти) календарних днів одержані від останнього в порядку п. 6.1.3 

Договору примірники документів (актів звірок, видаткових накладних тощо). У випадку порушення зазначеного терміну 

повернення документів Сторони визнають, що видаткові накладні і інші документи, підписані лише Продавцем, матимуть 

юридичну силу оригіналу і Покупець не матиме права посилатися на відсутність його підпису на таких документах. 

 

7. Умови та порядок продажу Пального. 

7.1. Покупець письмово повідомляє Продавця про бажану кількість смарт-карток, які будуть обслуговуватись Продавцем. 

7.2. Продавець протягом 2-х робочих днів з моменту укладання Договору передає Покупцю смарт-картки у кількості 

відповідно до заявки Покупця. У разі, якщо Покупець вимагає змінити кількість смарт-карток, які обслуговуються Продавцем 

на умовах Договору, Продавець забезпечує відповідні зміни протягом 2-х робочих днів з дня надходження відповідної заявки 

Покупця. Видача смарт-карток здійснюється безкоштовно. 

7.3. Передача смарт-карток проводиться уповноваженому представнику Покупця по пред'явленню ним відповідної 

довіреності, за умови наявності передоплати за Пальне. 

7.4. Відпуск (передача) Пального здійснюється шляхом вибірки Покупцем Пального по смарт-картці, що надає останньому 

право на отримання Пального на АГЗС. 

7.5. Перехід права власності на Пальне та ризику випадкової загибелі (псування, втрати) Пального відбувається в момент 
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передачі Пального особі, яка надала смарт-картку (повноваження своїх представників на отримання Пального Покупець 

контролює самостійно, Продавець не несе відповідальності за передачу пального невповноваженим представникам Покупця). 

Передача Пального здійснюється винятково шляхом заправлення автомобілів і інших механічних транспортних засобів 

Покупця безпосередньо на АГЗС. 

7.6. Продаж Пального здійснюється за цінами, що є чинними на момент фактичного одержання Пального Покупцем на АГЗС. 

Застосування знижок здійснюється відповідно до умов Договору. 

7.7. Передача Пального Покупцю здійснюється за умови пред’явлення смарт-картки на АГЗС в робочий час АГЗС. 

7.8. Оператор-касир АГЗС після завершення передачі Пального Покупцю (пред’явнику смарт-картки) зобов’язаний видати 

пред’явнику смарт-картки інформаційний (термінальний) чек POS-терміналу, в якому зазначаються дата та час 

обслуговування по картці, номер картки, кількість та вартість відпущеного Пального, залишок добового ліміту по картці. 

Такий чек друкується в двох примірниках, що мають однакову силу, при цьому один з примірників залишається у оператора-

касира АГЗС, а другий передається Покупцю. Покупець зобов'язаний перевіряти дані інформаційних чеків POS-терміналу та 

ставити підпис на примірниках чеків, що залишаються на АГЗС. 

7.9. Покупець зобов'язаний вести облік отриманого Пального на підставі інформаційних чеків POS-терміналів, що були 

одержані під час отримання Пального на АГЗС. До 10 (десятого) робочого дня поточного місяця Продавець надає всі дані по 

продажу Пального Покупцю за попередній календарний місяць у формі "Обіг по Клієнту" чи іншій погодженій Сторонами 

формі. Покупець відповідно до інформаційних чеків POS-терміналів проводить звірку даних. У випадку втрати інформаційних 

чеків Покупець має керуватися даними Продавця. Претензії щодо суперечностей у даних обліку Продавця та Покупця мають 

бути заявлені Покупцем в письмовому вигляді протягом 10 (десяти) календарних днів після закінчення календарного місяця, 

за який виявлена суперечність даних обліку Продавця та Покупця. Такі претензії мають бути розглянуті Продавцем протягом 

одного місяця з моменту отримання. 

Після закінчення календарного місяця в термін до 10 числа місяця, наступного за звітним, Продавець на підставі 

електронних звітів з терміналів формує підсумкову видаткову накладну.  

У підсумковій видатковій накладній, яка складається на придбане Пальне в рамках нової програми лояльності (тобто у 

випадках, коли на момент відпуску Пального у фіскальному чеку зазначається повна вартість Пального, а знижка надається за 

результатами місяця) Продавець зазначає, зокрема, вид Пального, його код як товару згідно з УКТ ЗЕД, загальну кількість 

Пального, одержаного протягом місяця, вартість Пального без знижки, суму знижки, загальну вартість одержаного Пального 

зі знижкою (в т.ч. ПДВ). 

7.10. Використання смарт-картки та ведення аналітичного субрахунку здійснюється Сторонами з врахуванням не 

знижувального залишку попередньої оплати за Пальне по смарт-карті, розмір якого затверджується Сторонами в Акті передачі 

смарт-карток, відповідно до форми Продавця, який після підписання становить невід'ємну частину Договору. 

7.11. Сторони встановлюють, що будь-яка особа, що фактично пред’являє смарт-картку, видану Продавцем Покупцеві на 

виконання Договору, є уповноваженим представником Покупця. При цьому ні Продавець, ні оператор-касир АГЗС не 

зобов'язані додатково перевіряти наявність відповідних повноважень у держателя смарт-картки. 

7.12. Продавець винятково з власної ініціативи може дозволити відпуск Пального Покупцю за відсутності позитивного сальдо 

розрахунків. У такому випадку Покупець зобов’язаний погасити заборгованість протягом трьох банківських днів, якщо інший 

строк оплати не зазначено у додатковій угоді, специфікації чи іншому документі, підписаному Продавцем. Продавець вправі 

зупинити відпуск Пального та надання послуг по смарт-картках з моменту виникнення заборгованості у Покупця. Відновлення 

відпуску Пального здійснюється протягом 1 робочого дня з моменту формування позитивного сальдо взаєморозрахунків між 

Сторонами (тобто за наявності передоплати від Покупця у достатньому об’ємі). 

 

8. Порядок розрахунків. 

8.1. Пальне оплачується Покупцем на умовах 100% передоплати, шляхом перерахування грошових коштів на поточний 

рахунок Продавця, виходячи з потреби в необхідній кількості Пального для заправки автотранспорту Покупця. 

8.2. Передоплата здійснюється Покупцем самостійно, або на підставі рахунків, виставлених Продавцем на вимогу Покупця. 

8.3. Кількість Пального, що може бути отримане Покупцем на АГЗС, визначається виходячи з залишку коштів на аналітичному 

субрахунку Покупця. 

 

9. Строк дії Договору. 

9.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками сторін, зазначеної у верхній 

частині першого аркушу Договору. 

9.2. Строк дії Договору складає 1 (один) рік з дати набрання ним чинності. 

9.3. Якщо за 20 календарних днів до закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не заявить про свої наміри розірвати 

Договір, він вважається пролонгованим на тих самих умовах на наступний календарний рік. Якщо до моменту закінчення 

строку дії договору Продавець запропонував Покупцю підписати Додатковий договір до Договору про встановлення нових 

умов взаємовідносин, і Покупець протягом десяти календарних днів не направив Продавцю протокол розбіжностей, Договір 

вважається пролонгованим на умовах, запропонованих Продавцем. 

9.4. Кожна із сторін має право відмовитись від Договору шляхом письмового повідомлення іншої Сторони за 30 календарних 

днів. До моменту припинення Договору Покупець зобов'язаний провести з Продавцем повний розрахунок. 

9.5. В момент припинення чинності Договору видані Покупцю смарт-карти припиняють свою дію. 

 

10. Вирішення спорів. 

10.1. Спори і розбіжності, що можуть виникнути між сторонами за Договором, підлягають вирішенню господарським судом 

згідно з чинним законодавством України, якщо попередньо Сторонами не досягнуто згоди шляхом переговорів. 

 

11. Відповідальність сторін. 

11.1. За невиконання або неналежне виконання умов Договору винна Сторона відшкодовує спричинені збитки у порядку та в 

розмірах, передбачених чинним законодавством України та Договором. 

11.2. За неналежне виконання грошових зобов’язань Покупець, крім відшкодування збитків, також сплачує Продавцю: 
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11.2.1. пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України, що діяла в період, за який 

нараховується пеня, від простроченої суми за кожний день прострочення виконання відповідного зобов’язання; 

11.2.2. у разі прострочення оплати за фактично одержане Пальне Продавець має право нарахувати і пред’явити до 

сплати Покупцю суму у розмірі 36% відсотків річних за користування чужими грошовими коштами від загальної суми 

простроченого платежу за весь час прострочення згідно з ч. 3 ст. 692 Цивільного кодексу України. 

11.3. У випадку неналежного виконання Покупцем грошових зобов’язань Продавець може відмовитись від виконання 

Договору в односторонньому порядку без додержання строків згідно з п. 9.4 Договору. 

11.4. Продавець не несе відповідальності за відмову від постачання Пального, яке не було попередньо оплачене. 

11.5. Позовна давність за вимогами про стягнення плати за одержане та не оплачене Пальне, а також за вимогами про стягнення 

штрафних санкцій складає 5 (п’ять) років. 

 

12. Форс-мажор. 

12.1. При неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін зобов'язань за Договором внаслідок обставин 

непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, війни (оголошеної чи не оголошеної, визнаної чи не визнаної), операції 

об’єднаних сил, урядових заборон, блокади, окупації або інших незалежних від Сторін обставин, термін виконання зобов'язань 

відсувається на такий термін, протягом якого будуть діяти обставини та їх наслідки. 

12.2. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань, повинна сповістити іншу сторону не пізніше 3-х 

робочих днів про настання і припинення обставин, що перешкоджають виконанню зобов’язань. 

12.3. Належним доказом наявності зазначених вище обставин і їхньої тривалості будуть служити документи, що видаються 

регіональними Торгово-промисловими палатами Сторін, іншими компетентними органами. 

12.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про настання або припинення форс-мажорних обставин позбавляє 

Сторону права на них посилатися. 

 

13. Прикінцеві положення. 

13.1. Сторони зобов’язані зберігати сувору конфіденційність щодо умов Договору та будуть застосовувати всі можливі засоби 

для запобігання розголошенню одержаної інформації. У разі порушення конфіденційності однією із Сторін, така Сторона 

відшкодовує іншій Стороні спричинені збитки. Дане обмеження не розповсюджується на випадки розголошення такої 

інформації юридичним радникам, аудиторам Сторін або державним органам на законні вимоги останніх. 

13.2. Зміни до Договору та тексти його додатків вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони вчинені у письмовій 

формі і підписані уповноваженими представниками обох Сторін. 

13.3. Все, що не обумовлено умовами Договору, регулюється чинним законодавством України. 

13.4. Сторони не вправі передавати свої права та обов'язки за Договором третій особі. 

13.5. З підписанням Договору всі попередні переговори і листування щодо його предмету втрачають силу.  

13.6. Сторони зобов'язуються в п'ятиденний термін повідомити одна одну про зміну місцезнаходження, банківських реквізитів, 

про реорганізацію (в т.ч. виділ) або ліквідацію. В разі реорганізації Сторони в п'ятиденний термін зобов'язуються укласти 

додаткову угоду, в якій буде зазначено про подальший порядок взаємовідносин між Сторонами. 

13.7. На момент підписання Договору Покупець повинен представити Продавцю документальне підтвердження повноважень 

представників Покупця на підписання Договору та додатків. Підписання видаткових накладних за Договором може 

здійснюватися Сторонами за допомогою факсиміле без додаткового підтвердження. 

13.8. Договір складено українською мовою в двох оригінальних примірниках, по одному примірнику для кожної Сторони. 

13.9. Перелік додатків до Договору: Акт передачі смарт-картки (Додаток 1А), Перелік автомобільних газозаправних станцій  

(Додаток 1Б), Умови та порядок користування смарт-карткою (Додаток 2). 
 

14. Місцезнаходження, реквізити та підписи Сторін 

ПРОДАВЕЦЬ: 

ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» 

 

Місцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ,  

вул. Євгена Коновальця, буд. 36, приміщення 45А 

Адреса для листування (офіс): 

61030, м. Харків, вул. Біологічна, 6-й 

тел.: +38 (057) 728-20-09, 728-20-06 (для юросіб) 

тел.: +38 (044) 585-42-52 (багатоканальний) 

Код ЄДРПОУ 41203184, ІПН 412031826558 

Поточний рахунок за системою IBAN: 

UA113005280000026006455036711 

в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 
Ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом від 01.07.2019 р., видані 
ГУ ДФС у Харківській обл. 

 

Директор                  __________ Л.О. Кравець 

                                  м.п. 

ПОКУПЕЦЬ: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Місцезнаходження: 

__________________________________________ 

___________________________________________ 

Адреса для листування: 

__________________________________________________ 
Тел. +380_________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________ 

п/р ______________________________________________ 

в ____________________________ 

МФО _________________  

ЄДРПОУ _______________ІПН __________________ 

 

   __________________ /___________________/ 

 

                                  м.п. 
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Додаток 1А 
до Договору купівлі-продажу 

скрапленого газу за смарт-картками 

№  ____ c-к від «___» _____________ 2020р. 

 

АКТ ПЕРЕДАЧІ СМАРТ-КАРТКИ 

 

місто Харків          «___» _________  2020 року 

 

Сторони Договору склали цей Акт про те, що Продавець передав, а Покупець -  прийняв Смарт-картки в 

кількості _______ шт. 

 

     

№ 

п/п 

Номер  

смарт-картки 

Схема роботи Додаткові дані Марка/модель 

авто 

1 2 3 4 5 

1                                   

Баланс рахунку 

№ авто                                                

2                                   № авто                                               

3                                   № авто                                               

4                                   № авто                                                

5                                   № авто                                                

6                                   № авто                                                

7                                   № авто                                                

8                                   № авто                                                

9                                   № авто                                                

10                                   № авто                                                

 

Графа 1. Номери заявлених смарт-карток, враховуючи попередні акти. 

Графа 2. При видачі заповнюються Продавцем. 

Графа 3. Схема роботи зі смарт-карткою. 

Графа 4. Додаткові дані про пред'явників, які будуть використовуватись для формування звітів. 

Графа 5. Зазначається марка та модель автомобіля. 

 

 

 

Продавець передав                     Покупець Прийняв 

 

_____________ Л.О. Кравець _____________ /________________/  
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Додаток 1Б 
до Договору купівлі-продажу 

скрапленого газу за смарт-картками 

№  ____ c-к від «___» _____________  2020р. 

 

 

Перелік автомобільних газозаправних станцій (пунктів) 
з зазначенням найменування, унифікованого номеру акцизного складу, а також номеру, дати видачі та строку дії 

Ліцензії на право роздрібної торгівлі паливом, виданої Продавцю ГУ ДФС у Харківській обл. 

 
Найменування 

акцизного 

складу 

Унифікований 

№ акцизного 

складу 

Адреса Тип 

об’єкту 

01_АГЗС 1003908 Харківська обл., Зміївський р-н, м. Зміїв, вул. Харківська, 79 
Ліцензія № 20090314201900204, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗС 

02_АГЗС 1003909 Харківська обл., Зміївський р-н, с. Лиман, вул. Андріївська, 90 
Ліцензія № 20090314201900196, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р.  

АГЗП 

03_АГЗС 1003910 м. Харків, Основ‘янський район, просп. Гагаріна, 223 
Ліцензія № 20380314201900201, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗП 

04_АГЗС 1003911 м. Харків, Немишлянський район, Салтівське шосе, 278 
Ліцензія № 20370314201900208, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗП 

05_АГЗС 1003912 Харківська обл., Дергачівський р-н., смт. Солоницівка, 

вул. Сумський шлях, 131А 
Ліцензія № 20110314201900203, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗП 

06_АГЗС 1003913 м. Харків, Основ‘янський район, вул. Біологічна, 6 
Ліцензія № 20380314201900199, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗП 

07_АГЗС 1003914 м. Харків, Московський район, просп. Льва Ландау, 241Б 
Ліцензія № 20340314201900197, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗП 

08_АГЗС 1003915 м. Харків, Основ‘янський район, просп. Гагаріна, 316-Ж 
Ліцензія № 20380314201900200, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗП 

09_АГЗС 1003916 м. Харків, Індустріальний район, просп. Московський, 275-Ж 
Ліцензія № 20360314201900202, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗП 

10_АГЗС 1003917 м. Харків, Московський район, вул. Дружби Народів, 246-Г 
Ліцензія № 20340314201900211, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗП* 

11_АГЗС 1003918 м. Харків, Київський район, вул. Валентинівська, 4 
Ліцензія № 20310314201900201, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗП 

12_АГЗС 1003919 м. Харків, Московський район, вул. Павлова Академіка, 18-А 
Ліцензія № 20340314201900206, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗС 

13_АГЗС 1003920 м. Харків, Шевченківський район, просп. Перемоги, 77-В 
Ліцензія № 20300314201900205, вид. 01.07.2019 р. ГУ ДФС у Харківській обл., строк дії до 01.07.2024р. 

АГЗП 

 

*- із магазином супутніх товарів. 

 

від Продавця:      від Покупця: 

  

 

_____________ Л.О. Кравець _____________ /________________/ 
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 Додаток 2 
до Договору купівлі-продажу 

скрапленого газу за смарт-картками 

№   ______ c-к від «___» __________  2020р. 
 

Умови та порядок користування смарт-карткою 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Смарт-картка – технічний засіб обліку відпуску Пального на АГЗС Продавця, на яких допущені до 

прийому смарт-картки, що представляє собою пластикову картку з PIN-кодом з вбудованим чіпом 

(мікропроцесором), що містить інформацію про кількість і асортимент оплаченого Покупцем Пального, яке може 

бути відпущене на АГЗС Продавця, а також іншу інформацію, необхідну для організації розрахунків.   

 Вид смарт-карти – грошова, тобто на такій карті міститься інформація про суму грошових коштів, 

зарахованих на аналітичний субрахунок Покупця. Така картка дає можливість Покупцю придбати Пальне, що 

реалізується на АГЗС Продавця виходячи з ліміту грошових коштів. 

1.2. Лімітна картка (ознака Смарт-картки)– картка, на якій встановлюється денний (тижневий) ліміт. По 

Лімітній карті Покупець може отримувати Пальне, загальна вартість якого за добу (тиждень) не може 

перевищувати встановлений ліміт незалежно від того, скільки літрів пального було отримано по Картці у попередні 

дні. 

1.3. Покупець отримує Смарт-картки у Продавця. Продавець має право відмовити у введенні нової Смарт-

картки, заміні чи поновленні існуючих Смарт-карток, а також призупинити їх дію через невиконання Покупцем 

своїх зобов'язань за Договором купівлі-продажу скрапленого газу та їх відпуску через смарт-картки, в тому  числі у 

випадку, коли смарт-картка не використовувалась Покупцем або використовувалась для одержання незначної 

кількості Пального. 

1.4. Пред'явник (держатель) Смарт-картки – особа, що пред'являє видану Покупцю Смарт-картку. 

 

2. ОФОРМЛЕННЯ СМАРТ-КАРТКИ 

2.1. Смарт-картки форматуються після зарахування попередньої плати за Пальне на поточний рахунок 

Продавця. 

2.2. На Лімітних картках встановлюються щоденні ліміти згідно з Додатком № 1. Кількість коштів на 

Аналітичному субрахунку Покупця повинна перевищувати вартість подвійного денного ліміту за всіма 

Лімітованими картками Покупця, прив’язаними до Аналітичного субрахунку. 

2.3. Смарт-картка може бути отримана тільки уповноваженим представником Покупця. 

 

3. ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ-КАРТКИ 

3.1.  Покупець відповідає за всі операції, проведені з використанням переданих йому Смарт-карток. 

3.2. Дії Пред'явника Смарт-картки регламентуються правилами користування смарт-карткою. 

Порядок отримання послуг: 

 пред’явіть картку оператору-касиру АГЗС; 

 назвіть необхідну кількість Пального; 

 оператор-касир на спеціальному обладнані перевіряє картку; 

 введіть PIN-код картки; 

 оператор-касир АГЗС здійснює операцію; 

 після здійснення операції з карткою оператор зобов’язаний повернути Вам карту и товарний чек, який 

підтверджує проведення операції; 

 після цього здійснюється відпуск Пального; 

3.3. Операція може бути зупинена терміналом з наступних причин: 

 вартість заданого обсягу Пального перевищує залишок на Смарт-картці чи денний ліміт; 

 смарт-картку заблоковано відповідно до п. 4.4 Договору. 

3.4. Оператор-касир АГЗС повинен видати Пред'явнику Смарт-картки чек терміналу, який підтверджує 

проведення операції. Покупець зобов'язаний перевірити правильність оформлення проведеної операції. 

3.5. Чек POS-терміналу є підставою для звірки проведених операцій. Покупець зобов'язаний зберігати всі 

документи по операціях з використанням Смарт-картки і пред'являти їх Продавцю при виникненні спірних 

питань. 

 

4. ПОПОВНЕННЯ КАРТОК 

4.1. Продавець здійснює поповнення Субрахунку Покупця протягом одного робочого дня з моменту 

надходження коштів від Покупця на поточний рахунок Продавця. 
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5. БАЗОВІ ДИСКОНТНІ УМОВИ 
5.1. Якщо загальний обсяг скрапленого газу, замовленого та отриманого Покупцем протягом відповідного 

поточного місяця (далі - звітний місяць), досягне позначки, зазначеної у графі 1 таблиці № 1, у наступному за 
звітним місяці Пальне буде відпускатися Продавцем Покупцю за цінами, зниженими на відповідний досягнутому 
обсягу розмір знижки.  Знижки, зазначені у графі 2 Таблиці 1, починають діяти на всі замовлення Покупця у 
наступному за звітним місяці (після досягнення у звітному місяці зазначеного у графі 1 обсягу скрапленого газу) 
та продовжують свою дію на кожний наступний місяць, за умови досягнення Покупцем зазначеного у графі 1 
таблиці № 1 відповідного обсягу скрапленого газу.   

 
Таблиця № 1 
Обсяг скрапленого газу, отриманого Покупцем у 

поточному (звітному) місяці, 
літри  

Розмір знижки до ціни скрапленого газу, чинної на 
момент відпуску Покупцю на АГЗС Продавця, 

гривень (з ПДВ) 
1 2 

0 – 1000    
1000 – 3000      
3000 – 5000  
5000 – 10000  
10000 – 20000  
20000 – 50000  

 
6. ПОШКОДЖЕННЯ, ВТРАТА І НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ СМАРТ-КАРТОК. 

6.1. Пред'явник (держатель) Смарт-картки зобов'язаний вжити всіх можливих заходів для запобігання 
пошкодженню, втраті і незаконному використанню Смарт-картки. 

6.2. Якщо Пред'явник (держатель) Смарт-картки виявив втрату Смарт-картки, він або Покупець зобов'язані 
сповістити про це за телефоном: 0 800 500 192. 

6.3. Будь-яке усне звернення Пред'явника (держателя) Смарт-картки про необхідність заблокувати Смарт-
картку повинне бути обов'язково підтверджене письмовою заявкою (у довільній формі) на блокування Смарт-
картки. 

6.4. Крім того, уповноважений Покупцем представник має право за допомогою спеціального програмного 
комплексу за умови наявності доступу до Internet здійснювати блокування, розблокування Смарт-картки, 
встановлювати ліміти і порядок використання Смарт-картки. 

6.5. Продавець забезпечує заміну втрачених (приведених у непридатний стан) смарт-карт протягом 2-х 
робочих днів з дня надходження відповідної заявки Покупця. Покупець одержує замінені Смарт-картки в офісі 
Продавця за адресою: м. Харків, вул. Біологічна, 6-Й в робочий час Продавця, або у іншому місці (в іншому 
порядку) за попереднім погодженням з Продавцем. 
  

від Продавця:      від Покупця: 
  
 
_____________ Л.О. Кравець _____________ /________________/ 

 

обговорюється індивідуально


