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

 
місто Харків                 «_____» _____________  2021 року  

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

загальних умовах у відповідності до Податкового кодексу України та є платником ПДВ, та належить до суб’єктів середнього 

підприємництва відповідно до положень, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», далі за текстом – «Продавець», в особі директора Кравець Лілії Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з одного 

боку, та 

_____________________________________________________________________________, що є платником 

___________________________________________________________, далі за текстом – «Покупець», в особі 

_________________________________________________________________________________, що діє на підставі 

_________________________________________, з іншого боку, 

які далі за текстом іменуються разом – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали даний договір, далі за текстом  – 

«Договір», про наступне: 

 

1. ТЕРМІНИ Й ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДАНОМУ ДОГОВОРІ 

1.1. Для цілей цього Договору нижче наведені терміни вживаються у такому значенні: 

Аналітичний субрахунок – банківський рахунок Продавця, відкритий в установленому законом порядку, що використовується 

Продавцем для аналітичного обліку приходу і витрат коштів Покупця, спрямованих ним на оплату Пального, а також кількості 

наданого Покупцю Пального по часу відпуску у відокремлених підрозділах Продавця тощо. 

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 Смарт-картку. 

Довірена особа Покупця – представник Покупця, тобто будь-яка особа, якій Покупець передав Смарт-картку і тим самим 

уповноважив її на вчинення дій по отриманню Пального з використанням Смарт-картки від імені та/або від імені та за рахунок 

Покупця. Сторони дійшли згоди вважати, що передачею Смарт-картки вважається фактичне володіння/держання будь-якою 

особою такої Смарт-картки. Сторони погоджуються вважати, що кожна особа, яка пред’являє Смарт-картку є уповноваженим 

представником (Довіреною особою Покупця) на використання такої Смарт-картки, отримання Пального за даним Договором, 

отримання Чеків POS-терміналу тощо. 

Електронний платіжний засіб (далі за текстом – «ЕПЗ») – платіжна картка, мобільний платіжний інструмент, інший платіжний 

інструмент, що виконує функцію засобу ідентифікації/верифікації, за допомогою якого Покупець здійснює ініціювання переказу 

коштів з відповідного банківського рахунку або здійснює інші операції із застосуванням ЕПЗ у якості оплати тощо за даним 

Договором. 

Знижка – розмір грошової суми або зазначений відсотковий показник, на яку зменшується ціна/вартість Пального. Порядок та 

умови застосування/надання Знижки визначені в даному Договорі та/або у відповідному додатку до даного Договору.  

Квитанція – відповідний документ установленої форми, в письмовій та/або електронній формі, що надається Покупцеві в якості 

підтвердження факту оплати Покупцем Пального, що реалізується Продавцем та містить обов’язкові реквізити, встановлені 

відповідним нормативним актом Національного банку України, з урахуванням положень інших чинних нормативно-правових 

актів України. 

Лімітна схема – принцип роботи, за яким грошові кошти Продавця знаходяться на Аналітичному субрахунку, а Смарт-картки є 

інструментами доступу до такого рахунку. Такі Смарт-картки блокуються, тільки залишок грошових коштів на Аналітичному 

субрахунку досягає встановленого Продавцем ліміту. 

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. 

Овердрафт – визначена в грошових показниках максимальна сума, в межах якої здійснюється передача (поставка) Пального з 

використанням Смарт-картки, на умовах відтермінування оплати, у випадку, коли на Аналітичному субрахунку Покупця відсутні 

грошові кошти, достатні для покриття вартості такого Пального, що отримується Покупцем із використанням Смарт-картки. 

Сторони дійшли згоди, що грошові кошти, що надходять на Аналітичний субрахунок Продавця в першу чергу спрямовуються на 

погашення наявної заборгованості із Овердрафту. Рішення щодо надання Овердрафту встановлюється в односторонньому 

порядку Продавцем, з урахуванням побажання Покупця. 

Особистий кабінет Покупця – особиста веб-сторінка Продавця, яка розміщена на веб-сайті Продавця, доступ до якої 

здійснюється за допомогою логіна та паролю. Така веб-сторінка містить персоніфіковані дані Покупця та його об’єктів, відомості 

про обсяги витрачання грошових коштів та залишки, вартість Пального, поточний стан розрахунків за даним Договором, а також 

інші відомості. Адреса сторінки для входу до Особистого кабінету Покупця захищена логіном та паролем Продавця, який 

надається Покупцеві з можливістю зміни. Продавець не несе відповідальності за результати дій, що є наслідком хакерської або 

іншої кібератаки, розголошення та/або свідомого та/або з необережності, халатності тощо надання Продавцем та/або Довіреними 

особами Продавця відомостей третім особам для здійснення входу до Особистого кабінету. 

Пальне – нафтопродукти (в тому числі дизельне паливо, бензин А-95 тощо), скраплений газ, паливо моторне альтернативне, 

паливо моторне сумішеве, речовини, що використовуються як компоненти моторних палив, а також інші товари, що можуть бути 

зазначені у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 Податкового кодексу України тощо, роздрібний продаж яких здійснює 

Продавець. 

Платіжний термінал (POS-термінал) – технічний пристрій у вигляді платіжного терміналу, який дає змогу користувачеві 

здійснити операції з ініціювання переказу коштів, зчитування Смарт-карток, передачі авторизаційних запитів з метою здійснення 

функцій процесингу, здійснення операцій із надання послуг, передачі у власність (поставки) Пального, шляхом використання 
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Смарт-карток а також виконати інші операції згідно з функціональними можливостями цього пристрою. POS-термінал 

встановлюється у відокремлених підрозділах Продавця та дозволяє приймати до обслуговування Смарт-картки із 

супроводженням кожної такої операції роздрукуванням інформаційних (термінальних/фіскальних) чеків (чек POS-терміналу) та 

автоматизувати облік Пального, що реалізується у відокремлених підрозділів по смарт-карткам. 

ПІН-код Смарт-картки – персональний код доступу у вигляді цифрової комбінації, яка складається із чотирьох знаків, який 

присвоюється кожній Смарт-картці, використання якого дає можливість ініціювати проведення операцій із використанням 

Смарт-картки. ПІН-код Смарт-картки вводяться Покупцем та/або Довіреною особою Покупця на POS-терміналі по кожній 

отриманій Смарт-картці, після чого така Смарт-картка стає придатною для використання у відповідності до даного Договору. 

Присвоєні ПІН-коди Смарт-карток невідомі Продавцеві. В разі необхідності зміни ПІН-коду Смарт-картки, Покупець робить 

заявку Продавцеві, після чого, з використанням функцій процесингу та відповідного шифрування даних здійснюється операція 

зі зміни ПІН-коду Смарт-карти. Причому, при здійсненні операцій зі зміни ПІН-коду Смарт-картки здійснюється подвійне 

шифрування даних, при яких Продавцеві невідомо ПІН-код Смарт-картки. 

Чек POS-терміналу – письмовий обліковий документ POS-терміналу (Квитанція, що надається в письмовій формі), який 

засвідчує факт здійснення операції із надання (передача у власність) Пального Покупцеві, яка здійснюється з використанням 

Смарт-картки, при умові правильного введення паролю (ПІН-коду Смарт-картки), а також засвідчує факт здійснення таких 

операцій з використанням конкретної Смарт-картки, номер якої зазначений в такому документі, а також є підставою для звірки 

проведений операцій. Сторони дійшли згоди вважати чек POS-терміналу достатнім доказом факту надання (передачі) Покупцеві 

Пального, що вказано в Чеку POS-терміналу. Покупець зобов’язаний зберігати всі документи по операціях з використанням 

Смарт-картки і пред’являти їх Продавцю при виникненні спірних питань. 

Реєстр – ієрархічно побудована база даних за певний період часу у вигляді електронних таблиць, що містять інформацію про 

операції з використанням Смарт-картки, найменування товару, що придбається у Продавця, ціна за одиницю, кількість одиниць, 

знижка, платіжний ідентифікатор, тощо. Такий Реєстр ведеться Продавцем, в тому числі із можливістю залучення третіх осіб, та 

може використовуватися з метою здійснення звірок між Сторонами або використаний в інших цілях, визначених Продавцем 

самостійно, без попереднього погодження із Покупцем. 

Система – система спеціальних технічних, програмних засобів та засобів їх взаємодії, що встановлена у касах відокремлених 

підрозділів Продавця та забезпечує процес обліку відпуску Пального Покупцю за допомогою Смарт-карток. 

Смарт-картка – технічний засіб обліку відпуску Пального у відокремлених підрозділах Продавця, що представляє собою 

пластикову картку з вбудованим чіпом (мікропроцесором), що містить інформацію про кількість оплаченого Покупцем Пального, 

що може бути відпущене у відокремлених підрозділах Продавця, а також іншу інформацію, необхідну для організації 

розрахунків. За даним Договором Смарт-карта є грошовою, тобто на такій картці міститься інформація про суму грошових 

коштів, зарахованих на Аналітичний субрахунок Покупця. Така смарт-картка дає можливість Покупцю одержувати Пальне 

виходячи з ліміту коштів, що зберігаються на Аналітичному субрахунку Покупця. Смарт-картка не належить до платіжних 

засобів, призначена для фіксування в електронному вигляді заборгованості емітента Смарт-карти перед користувачем з 

урахуванням умов даного Договору, а також є засобом тривалого та багаторазового використання, що забезпечує внутрішній 

документообіг та систему безготівкового відпуску Пального у відокремлених підрозділах Продавця. Задля однакового розуміння 

визначення, Сторони підтверджують, що дія Постанови правління Національного банку України «Про здійснення операцій з 

використанням електронних платіжних засобів» №705 від 05.11.2014 року не поширюється на операції, що здійснюються з 

використанням Смарт-карток за даним Договором.  

Звітний період – проміжок часу, час початку та закінчення якого збігається та дорівнює проміжку часу початку та закінчення 

кожного поточного календарного місяця. 

1.2. Інші терміни, не визначенні п.1.1. даного Договору вживаються у відповідності до норм чинного законодавства, зокрема, 

але не виключно, у відповідності до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», Закону України «Про електронну комерцію», 

Закону України «Про електронні довірчі послуги», Податкового кодексу України, Закону України «Про запобігання та протидію 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення», Закону України «Про інформацію», Закон України «Про доступ до публічної інформації», Закон 

України «Про ціни та ціноутворення», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України тощо. 

1.3. Підписуючи даний Договір Сторони погоджуються із визначенням термінів, визначених у Розділі 1 даного Договору та їх 

застосуванням у процесі реалізації та виконання Сторонами їх прав та обов’язків у відповідності до даного Договору. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. В порядку та на умовах, визначених даним Договором, Продавець самостійно та/або із залученням третіх осіб, 

зобов’язується передавати у власність Покупця Пальне, що реалізується Продавцем у відокремлених підрозділах Продавця, в 

кількості, строки та в порядку, що визначаються даним Договором, а Покупець зобов’язується приймати Пальне, що реалізується 

Покупцем і своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату. 

2.2. Найменування, кількість, ціна за одиницю, загальна вартість Пального, що реалізується Покупцем зазначається у первинних 

документах Продавця, в тому числі у видаткових накладних які після підписання Сторонами мають юридичну силу специфікації 

в розумінні статті 266 Господарського кодексу України та є невід’ємною частиною даного Договору.  

2.3. Сторони дійшли згоди та визнають, що всі операції за даним Договором здійснюються у відповідності до наявного 

асортименту Продавця. Під таким асортиментом розуміється Пальне, яке є в фактичній наявності у відокремленому підрозділі 

Продавця (щодо кожного відокремленого підрозділу Продавця окремо), що реалізується Продавцем. Фактом підтвердження 

належної передачі та, відповідно, отримання Пального згідно асортименту Покупцем є чек POS-терміналу. Сторони дійшли 

згоди, що неможливість передачі Пального з підстав його відсутності у відповідному відокремленому підрозділу Продавця не є 

відмовою від надання такого Пального та виконання зобов’язань Продавця за даним Договором. 

2.4. Якість Пального повинна відповідати ДСТУ та/або ТУ тощо на даний вид пального, і підтверджуватися сертифікатом якості 

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

2.5. Сторони дійшли згоди, що обсяг закупівлі Пального (кількість), що придбається з використанням Смарт-картки, у 

відповідності до умов даного Договору, може бути зменшений в залежності від фактичного фінансування видатків.  
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2.6. З метою забезпечення роздрібного продажу Пального, Продавець, з використанням Реєстру, надає Покупцю послуги, в тому 

числі з обліку, обробки і передачі інформації, пов’язаної з реалізацією Пального з використанням Смарт-карток. Вартість такого 

обов’язкового набору послуг, передбачених Договором, враховується у вартості Пального. 

2.7. Покупець підтверджує, що укладення та виконання ним даного Договору не суперечить нормам чинного законодавства 

України та відповідає його вимогам (зокрема, щодо отримання усіх необхідних дозволів та погоджень, в тому числі щодо 

повноважень на вчинення значного правочину), а також підтверджує те, що укладання та виконання останнім даного Договору 

не суперечить цілям діяльності Покупця, положенням його установчих документів чи інших локальних актів. 

 

3. СМАРТ-КАРТКА 

3.1. З метою належного виконання Покупцем умов даного Договору, на період дії даного Договору, Продавець забезпечує 

виготовлення та передачу Смарт-карток за актом приймання-передачі Покупцеві Смарт-карток, що є невід’ємною частиною 

даного Договору, в кількості, необхідній Покупцеві з метою реального виконання умов даного Договору. Смарт-картки є 

власністю Продавця. Видача Смарт-карток здійснюється безкоштовно. 

3.2. З урахуванням умов даного Договору, Продавець забезпечує заміну втрачених (приведених у непридатний стан) Смарт-

карток протягом 2 (двох) робочих днів Продавця, з дня надходження та отримання Продавцем відповідної заявки Покупця. 

Покупець одержує зазначені Смарт-картки за зазначеною адресою (61030, Україна, Харківська область, місто Харків, вулиця 

Біологічна, будинок 6-Й) в робочий час Продавця, або у іншому місці (в іншому порядку) за попереднім погодженням з 

Продавцем. Передача Смарт-карток здійснюється уповноваженому представнику Покупця по пред’явленню останнім 

документів, що підтверджують його повноваження, за умови наявної передоплати за Пальне, згідно даного Договору. 

3.3. Продавець має право відмовити в емісії та введенні нової Смарт-картки, заміні чи поновленні існуючих Смарт-карток, а 

також призупинити, припинити їх дію через невиконання Покупцем своїх зобов’язань за даним Договором, а також у разі, коли 

Смарт-картка не використовувалась Покупцем або використовувалась для одержання незначної кількості Пального, що 

реалізується Продавцем за даним Договором. В даному випадку, при наданні відмови в емісії нової Смарт-картки Продавцем, а 

також вчинення інших дій, визначених даним пунктом, сторони дійшли згоди, що Продавець в односторонньому порядку може 

встановлювати та визначати кількість Пального, що є незначним в розумінні даного Договору. 

3.4. Сторони дійшли згоди та допускають, що Продавець в односторонньому порядку, або за зверненням Покупця може 

встановлювати та/або змінювати ліміт по Смарт-картці щодо здійснення відповідних операцій за обліковий період та/або Звітний 

період. Згідно встановленого ліміту, Покупець, з використанням Смарт-картки, може отримувати Пальне, що реалізується 

Продавцем, проте вартість/кількість тощо яких за обліковий та/або Звітний період не перевищує встановленого ліміту. 

3.5. Покупець на набуває права власності на отримані Смарт-картки Продавця, не вправі використовувати такі Смарт-картки в 

інших цілях, не пов’язаних з виконанням даного Договору і зобов’язується повернути Смарт-картки Продавцеві після розірвання, 

та/або з інших підстав, визначених умовами даного Договору.  

3.6. Покупець несе повну відповідальність за дотриманням порядку та умов користування Смарт-карткою, нерозголошення ПІН-

кодів Смарт-картки, здійснення будь-яких операцій із використанням Смарт-картки Покупцем та/або Довіреними особами 

Покупця. 

3.7. Покупець самостійно врегульовує відносини з Довіреними особами Продавця (пред’явниками Смарт-картки) щодо 

використання отриманих Смарт-карток та ПІН-кодів до них для здійснення операцій із відповідною Смарт-карткою. 

3.8. У випадку втрати, пошкодження, знищення Покупцем, Довіреними особами Покупця, або з будь-яких інших підстав, 

відповідної Смарт-карток, Покупець зобов’язаний негайно повідомити про це Продавця, зазначивши номер такої Смарт-картки, 

в тому числі шляхом сповіщення за зазначеним телефоном: 0 800 500 192. При чому, будь-яке усне звернення Покупця, 

Довірених осіб Продавця про необхідність заблокувати Смарт-картку  в обов’язковому порядку має бути підтверджене 

письмовою заявкою на блокування Смарт-картки (у довільній формі) із зазначенням номеру такої Смарт-картки. 

3.9. У разі отримання повідомлення Покупця про підстави, зазначені в п.3.8. даного Договору, Продавець вживає заходи щодо 

блокування операцій по такій Смарт-картці за зазначеним у повідомленні номером у строк – не пізніше наступного робочого дня, 

з моменту отримання Покупцем такого письмового повідомлення. Продавець не несе відповідальності за будь-які дії, а також 

шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок використання Смарт-картки третіми особами, якщо Продавець не був належним чином 

повідомлений Покупцем про таку втрату тощо Смарт-картки, та у разі використання такої втраченої тощо Смарт-картки третіми 

особами до завершення наступного робочого дня з моменту отримання повідомлення. 

3.10. З урахуванням п.3.8., п.3.9. даного Договору Покупець ознайомлений та підтверджує, що технічною можливістю 

Особистого кабінету Покупця передбачена можливість блокування Смарт-картки, відповідно, Покупець самостійно має 

можливість та може заблокувати таку Смарт-картку. В даному випадку Покупець особисто або уповноважена особа Покупця, що 

має право здійснювати вхід до Особистого кабінету та вчиняти відповідні дії, здійснює таке блокування Смарт-картки. Покупець 

зобов’язаний вжити всіх можливих заходів для запобігання пошкодженню, втраті, незаконному використанню, належної передачі 

Смарт-картки тощо, а також унеможливлення здійснення входу та вчинення відповідних дій в Особистому кабінеті. 

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

3.12. Сторони визначають наступний порядок використання Смарт-картки для цілей даного Договору: 

3.12.1. Пред’явити Смарт-картку відповідному уповноваженому працівнику Продавця; 

3.12.2. Назвати необхідну кількість Пального, що реалізується Продавцем та в отриманні якого є необхідність у Покупця; 

3.12.3. Відповідний уповноважений працівник Продавця з використанням Системи здійснює перевірку Смарт-картки та здійснює 

зчитування наданої Смарт-картки з використанням POS-терміналу; 

3.12.4. Покупець та/або Довірена особа Покупця здійснюють введення ПІН-коду Смарт-картки; 

3.12.5. Уповноважений працівник Продавця, з використанням Системи здійснює та проводить відповідну операцію з реалізації 

Пального; 

3.12.6. Після здійснення та проведення такої операції, відповідний уповноважений працівник Продавця повертає Покупцеві 

та/або Довіреній особі Покупця Смарт-картку та надає Чек POS-терміналу; 

3.12.7. Покупець та/або Довірена особа Покупця в обов’язковому порядку здійснює перевірку правильності оформлення 

проведеної операції; 

3.12.8. Уповноважений працівник здійснює відпуск Пального, що реалізується Продавцем та в отриманні якого є необхідність у 

Покупця. 
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3.13. Сторони усвідомлюють та погоджуються із тим, що відповідна операція із використанням Смарт-картки може бути 
зупинена/заблокована Системою з наступних причин: 
3.13.1. Вартість необхідної кількості Пального, що реалізується Продавцем та в отриманні якого є необхідність у Покупця, 
перевищує залишок на Аналітичному субрахунку та/або встановлений ліміт, та/або Овердрафт (за наявності). 
3.13.2. Смарт-картка пошкоджена, що виключає можливість її використання. 
3.13.3. Смарт-картка містить в собі очевидні ознаки підробки. 
3.13.4. З урахуванням умов даного Договору, Смарт-картку заблоковано. 
3.14. Термін дії Смарт-карток зазначається в акті прийому-передачі Смарт-карток, що є невід’ємною частиною даного Договору. 
У разі, якщо термін дії Смарт-карток не вказаний у відповідному акті прийому-передачі Смарт-карток, що є невід’ємною 
частиною даного Договору, в такому випадку термін дії Смарт-карток (справних) є безстроковим. 
3.15. У разі розірвання даного Договору, Смарт-картки, що видані Покупцеві, згідно умов даного Договору, припиняють свою 
дію в момент такого розірвання та підлягають поверненню Продавцеві. 
 

4. ЗНИЖКА 
4.1. Сторони дійшли згоди визначити Знижку для відповідного виду Пального, а саме – для скрапленого газу, що реалізується 
Продавцем. 
4.2. У разі, якщо загальний обсяг Пального (скраплений газ), придбаного Покупцем за даним Договором та протягом Звітного 
періоду, досягне відповідної позначки, зазначеної в нижченаведеній таблиці, то у наступному за Звітному періоді Пальне 
(скраплений газ) буде відпускатися Продавцем Покупцю за цінами, зниженими у відповідності до показників нижчезазначеної 
таблиці. 
4.3. З урахуванням п.4.2. даного Договору, Знижки, зазначені в нижчезазначеній таблиці, починають діяти на всі операції 
Покупця із придбання Пального (скрапленого газу) у наступному за Звітним періодом, в якому досягнуте первинного показника 
та продовжують свою дію на кожний наступний Звітний період, за умови досягнення Покупцем відповідного обсягу придбаного 
Пального (скрапленого газу).  
4.4. У разі досягнення показника придбаного Пального (скрапленого газу) у Звітному періоді, що є нижчим, ніж такий показник 
у попередньому Звітному місяці, Знижка, що надавалась в такому Звітному періоді не фіксується, а застосовується Знижка у 
наступному Звітному періоді, у відповідності до розміру придбаного Пального (скрапленого газу) в такому поточному Звітному 
періоді згідно нижчезазначеної таблиці. 
 

Обсяг Пального (скрапленого газу), придбаного Покупцем 
у поточному Звітному періоді, літри 

Розмір Знижки до ціни Пального (скрапленого газу), 
чинної на момент відпуску Покупцю, грн (в т.ч. ПДВ) 

0 – 1000,99  

1001 – 3000,99  

3001 – 5000,99  

5001 – 10000,99  

10001 – 20000,99  

20001 – 50000  

 
4.5. Сторони дійшли згоди визначити Знижку для відповідного виду Пального, а саме – для дизельного палива та бензину А-95, 
що реалізується Продавцем. 
4.6. У разі здійснення придбання Покупцем будь-якого об’єму Пального (дизельного палива та/або бензину А-95), що 
реалізується Продавцем за даним Договором, Сторони дійшли згоди та визначають, що розмір Знижки до ціни Пального 
(дизельного палива та/або бензину А-95), чинної на момент відпуску Покупцю, дорівнює 0 (нуль) гривень 30 (тридцять) копійок 
щодо кожного літру Пального (дизельного палива та/або бензину А-95). Розмір Знижки може бути переглянутий та/або змінений 
за угодою Сторін по спливу строку 3 (трьох) календарних місяців з моменту укладення Договору, шляхом укладення додаткової 
угоди до даного Договору та/або з урахуванням особливостей та умов, передбачених даним Договором.  
4.7. Сторони дійшли згоди та усвідомлюють, що Продавець, з урахуванням умов даного Договору, в односторонньому порядку 
та в будь-який момент може самостійно встановлювати, змінювати розмір, умови надання Знижки тощо, а також скасовувати 
Знижки на Пальне, в тому числі, але не виключно, шляхом розміщення відповідної інформації в Особистому кабінеті Покупця, 
таким чином належним чином повідомивши Покупця. Ціна Пального зменшується самостійно Продавцем на суму застосованої 
останнім Знижки. 
4.8. Сторони усвідомлюють та однаково розуміють, що в розумінні пункту 4.7. даного Договору, належним повідомленням 
Покупця вважається сам факт опублікування інформації щодо Знижки на офіційному Інтернет-сайті Продавця та/або факт 
надіслання (відправлення) відповідного текстового повідомлення в Особистий кабінет Покупця та/або факт надіслання 
(відправлення) відповідного текстового повідомлення на адресу електронної пошти Покупця, що зазначається в реквізитах даного 
Договору, або будь-яким іншим зручним для Продавця способом, проте за 7 (сім) календарних днів до внесення таких Змін. 
4.9. У разі якщо Покупець не ініціює розірвання даного Договору до моменту набрання сили змінами щодо Знижок, що 
запроваджуються Продавцем, з урахуванням п.4.7., п.4.8. даного Договору, а також Покупець продовжує здійснювати придбання 
Пального згідно даного Договору після набрання сили змін щодо Знижок, що запроваджуються Продавцем, з урахуванням п.4.7., 
п.4.8. даного Договору, в такому випадку вважається, що Покупець в повному обсязі визнає, погоджується та не має претензій 
щодо запроваджених Продавцем змін щодо Знижок. 
 

обговорюється індивідуально
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5. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

5.1. Усі розрахунки за даним Договором здійснюються в національній валюті України – гривні. 

5.2. Загальна вартість (ціна) даного Договору визначається у відповідності до загальної суми всіх видаткових накладних, що з 

урахуванням п.2.2. даного Договору, мають юридичну силу специфікації, та складається із загальної вартості Пального, що було 

придбано Покупцем з використанням Смарт-карток. 

5.3. Ціни на Пальне (мається на увазі за одиницю Пального), що реалізується Продавцем є вільними відпускними та 

динамічними, визначаються Продавцем в односторонньому порядку, без додаткового повідомлення Покупця, в залежності від 

зміни ціни на товарних ринках, в тому числі ринку нафтопродуктів, зміни індексу інфляції, курсової різниці, в тому числі на 

міжбанку України, збільшення розміру податків, зборів інших обов’язкових платежів тощо. 

5.4. Сторони погодили, що належним повідомленням Покупця про ціну Пального, визначеного Продавцем в односторонньому 

порядку, є опублікування такої ціни на інформаційних табло та/або стендах тощо, що знаходяться у відокремлених підрозділах 

Продавця. Така інформаціє щодо ціни Пального є публічно доступною та розміщується у відведених місцях відокремленого 

підрозділу Продавця, з можливістю для ознайомлення із нею необмеженої кількості осіб. 

5.5. Сторони дійшли згоди, що з урахуванням п.5.3., п.5.4. даного Договору, при здійсненні реалізації Пального з урахуванням 

умов даного Договору, ціною на Пальне визначається така ціна, що визначена та повідомлена Продавцеві та є чинною на момент 

фактичного одержання Пального Покупцем у відокремленому підрозділі Продавця. 

5.6. Сторони усвідомлюють та погоджується, що у разі запровадження/здійснення державного регулювання ціни на Пальне, з 

урахуванням положень Господарського кодексу України, а також Закону України «Про ціни та ціноутворення», а також інших 

чинних законних та підзаконних нормативно-правових актів, такі ціни на Пальне також можуть змінюватися. 

5.7. Оплата згідно даного Договору здійснюється Покупцем шляхом здійснення 100% (сто відсоткової) передоплати, шляхом 

перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця, виходячи з потреби в необхідній кількості Пального.  

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

5.8. Сторони дійшли згоди, що у якості передоплати вбачається за можливе придбання у касах відокремлених підрозділів 

Продавця послуги із поповнення Смарт-картки із отриманням фіскального чеку. Таке придбання можливо здійснити Покупцем 

та/або Довіреною особою Покупця (держателем Смарт-картки) при пред’явленні такої Смарт-картки, як з використанням 

готівкових коштів, так і ЕПЗ. 

5.9. Моментом здійснення Покупцем попередньої оплати вважається момент надходження грошових коштів на розрахунковий 

рахунок Продавця або готівки в касу відповідного відокремленого підрозділу Продавця. 

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

розрахунків та визначити суму Овердрафту. У такому випадку Покупець зобов’язаний погасити заборгованість протягом 3 

(трьох) банківських днів, якщо інший строк оплати не зазначено у додатковій угоді, видатковій накладній чи іншому документі, 

підписаному Продавцем. Продавець вправі зупинити відпуск Пального по Смарт-картках з моменту виникнення заборгованості 

у Покупця. Відновлення відпуску Пального здійснюється протягом 1 (одного) робочого дня Продавця, з моменту формування 

позитивного сальдо взаєморозрахунків між Сторонами (тобто за наявності передоплати від Покупця у достатньому об’ємі). 

5.11. Сторони усвідомлюють та дійшли згоди, що грошові кошти, отримані Продавцем у якості передоплати, у відповідності до 

умов даного Договору, включають в себе ПДВ, а також інші обов’язкові платежі згідно чинного законодавства України. Окрім 

того, на таку суму грошових коштів, не нараховуються і не сплачуються проценти у відповідності до статті 536 Цивільного 

кодексу України. 

5.12. У будь-який час, коли виникне необхідність у Продавця, останній проводить звірку взаєморозрахунків з Покупцем шляхом 

надіслання акту звірки взаєморозрахунків, далі за тексту – «Акт звірки» Покупцеві. Одержавши Акт звірки, Покупець розглядає 

його упродовж 3 (трьох) робочих днів з моменту його отримання, підписує та одразу після підписання Акту звірки, повертає один 

екземпляр такого Акту звірки Продавцеві.  

5.13. У разі, якщо Покупець упродовж 5 (п’яти) робочих днів з моменту отримання Акту звірки не підпише та не відправить такий 

Акт звірки або не надасть Продавцеві свої вмотивовані (обґрунтовані) та документально підтверджені заперечення, в такому 

випадку, Сторони дійшли згоди, що Акт звірки, підписаний лише Продавцем, по спливу строку, визначеного в даному пункті 

вважається повністю погодженим обома Сторонами в редакції Продавця. 

5.14. Сторони дійшли згоди, що Продавець в праві здійснювати самостійно в односторонньому порядку зарахування однорідних 

вимог по різних договорах та/або грошових зобов’язаннях шляхом надсилання відповідної заяви та/або повідомлення Покупцю. 

Зарахуванню підлягають зустрічні однорідні вимоги (зобов’язання), строк виконання яких настав на дату зарахування, строк 

виконання яких не встановлений (в такому випадку він визначається датою пред’явлення повідомлення (заяви) про зарахування). 

При цьому, належним повідомленням Сторони вважають сам факт здійснення відправлення такого повідомлення Продавцем. 

5.15. Сторони дійшли згоди, що всі платежі, що здійснюються Покупцем Продавцеві, у разі наявності заборгованості тощо будуть 

зараховуватись та використовуватися в порядку наступної черговості:  

5.15.1. У першу чергу – сплата неустойки (у вигляді пені), нарахованої за порушення Покупцем зобов’язань за даним Договором. 

5.15.2. У другу чергу – сплата неустойки (у вигляді штрафу), нарахованої за порушення Покупцем зобов’язань за даним 

Договором.  

5.15.3. У третю чергу – за рахунок придбаного (поставленого) Пального згідно даного Договору. 

5.16. У випадку перерахування Покупцем грошових коштів за даним Договором у порушення черговості, передбаченої п.5.15.1.-

п.5.15.3. даного Договору, Продавець має право самостійно перерозподілити отримані від Покупця кошти, у відповідності з 

черговістю, передбаченою п.5.15.1.-п.5.15.3. даного Договору, шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок тощо, 

а Покупець надає власну згоду, підписуючи даний Договір. 

5.17. У разі, якщо після розподілення коштів, отриманих від Покупця, згідно черговості, передбаченої п.5.15.1.-п.5.15.3. даного 

Договору, частина коштів залишається нерозподіленою, вона зберігається на Аналітичному субрахунку та спрямовується 

виключно на придбання Пального за Смарт-картками згідно умов даного Договору. 

 

6. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ПАЛЬНОГО 

6.1. Відпуск (передача) Пального здійснюється Продавцем в робочий час Продавця та безпосередньо на території 

відокремленого підрозділу Продавця (щодо кожного відокремленого підрозділу окремо), перелік яких зазначається в додатках 

до даного Договору, винятково шляхом заправлення автотранспортних засобів Покупця тощо при пред’явленні Покупцем або 

Довіреною особою Покупця Смарт-картки та використанні встановлених у відокремленому підрозділу Продавця, визначених в 
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додатках до даного Договору, Системи та POS-терміналу, у межах встановленого ліміту, а також Овердрафту (за наявності), 

безпосередньо такій особі, що пред’явила Смарт-картку. 

6.2. Перехід права власності на Пальне та ризику випадкової загибелі (псування, втрати, пошкодження тощо) Пального 

відбувається в момент передачі Пального особі, яка надала Смарт-картку. Повноваження своїх представників на отримання 

Пального Покупець контролює самостійно, Продавець не зобов’язаний додатково перевіряти наявність відповідних повноважень 

у держателя Смарт-картки та не несе відповідальності, за несприятливі наслідки, що настали та/або можуть настати в результаті 

здійснення відповідних дій (в тому числі зі Смарт-картками) такими особами. 

6.3. Сторони дійшли згоди та усвідомлюють, що кількість Пального, що може бути отримане Покупцем та/або Довіреними 

особами Покупця (держателями Смарт-карток), визначається виходячи із залишку грошових коштів на Аналітичному 

субрахунку, з урахуванням встановленого ліміту та/або Овердрафту (за наявності), з особливостями, визначених даним 

Договором.  

6.4. За результатами здійснення реалізації Пального Покупцеві за Смарт-картками, згідно умов даного Договору, в кожному 

Звітному періоді Продавцем складається та надається Покупцеві зведена видаткова накладна (яка має юридичну силу акту 

приймання-передачі у кожному такому Звітному періоді), далі за текстом – «зведена видаткова накладна», до 10 (десятого) числа 

календарного місяця, що слідкує за поточним Звітним періодом, за який складено зведену видаткову накладну. Така зведена 

видаткова накладна може складатися на підставі відомостей із Реєстру. 

6.5. Покупець, із використанням Чеків POS-терміналу (а у разі втрати, знищення тощо таких Чеків POS-терміналу, з 

використанням та керуючись даними Продавця) проводить звірку даних та зобов’язується підписувати зведену видаткову 

накладну до 15 (п’ятнадцятого) календарного числа відповідного календарного місяця, що слідкує за Звітним періодом, за який 

складено таку зведену видаткову накладну та, відповідно, зобов’язується надсилати такі зведені видаткові накладні одразу після 

їх підписання. 

6.6. Претензії щодо невідповідності та/або суперечності тощо даних обліку Продавця та Покупця мають бути заявлені Покупцем 

Продавцеві в письмовому вигляді протягом 5 (п’яти) календарних днів після закінчення Звітного періоду, за який виявлена така 

невідповідність та/або суперечність тощо даних обліку Продавця та Покупця. Такі претензії мають бути розглянуті Продавцем 

протягом одного місяця з моменту отримання такого повідомлення в письмовому вигляді від Покупця. 

6.7. У разі, якщо Покупець до закінчення зазначеного п.6.5. даного Договору терміну не підпише та не відправить (в тому числі 

в паперовому вигляді) Продавцю надіслану Продавцем зведену видаткову накладну, або не звернеться до Продавця із своїми 

вмотивованими (обґрунтованими) та документально підтвердженнями запереченнями проти змісту зведеної видаткової 

накладної, або не надішле Продавцю письмове повідомлення про неотримання зазначених документів від Продавця, Сторони 

дійшли згоди вважати таку зведену видаткову накладну, що підписана тільки Продавцем, повністю узгодженою Сторонами в 

такій редакції Продавця. Проте, не підписання та/або не надіслання зведеної видаткової накладної Продавцю, не звільняє 

Покупця від такого обов’язку. 

6.8. У зв’язку із тим, що реалізація Пального за даним Договором має ритмічний характер, відповідно до п.201.4 ст.201 

Податкового Кодексу України, Сторони погодили, що Продавець зобов’язується 1 (один) раз на місяць, не пізніше останнього 

календарного дня Звітного періоду, скласти зведену податкову накладну з урахуванням всього обсягу постачання Пального 

Покупцеві протягом такого Звітного періоду та зареєструвати таку податкову накладну згідно з вимогами законодавства. 

6.9. У разі, якщо податкові накладні не складалися на кожну попередню оплату Покупця, протягом Звітного періоду та станом 

на останній день календарного місяця, сума грошових коштів, що надійшла на поточний рахунок Продавця у якості передоплати 

за даним Договором, перевищує вартість фактично поставлених протягом такого Звітного періоду Пального, то таке перевищення 

вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна не пізніше останнього календарного 

дня кожного поточного Звітного періоду. 

6.10. У разі порушення відповідною Стороною свого зобов’язання щодо своєчасної реєстрації податкової накладної, розрахунку 

коригування до податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, винна Сторона сплачує на користь іншої Сторони 

пеню (у вигляді штрафу) у розмірі, що є еквівалентним сумі податку на додану вартість, що відображена або повинна була бути 

відображена в податковій накладній та/або розрахунку коригування до податкової накладної, який нараховується щодо кожного 

такого випадку окремо. Зазначена в даному пункті пеня (у вигляді штрафу) підлягає оплаті винною Стороною протягом 10 

(десяти) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги іншої Сторони. 

6.11. Нарахування пені (у вигляді штрафу) за прострочення виконання зобов’язання (щодо кожного окремо), з урахуванням 

п.7.10. даного Договору, не припиняється через шість місяців від дня, коли таке зобов’язання мало бути виконано.  

6.12. За одностороннім рішенням Продавця та повідомленням Покупця, будь-яким зручним способом для Продавця, не менше як 

за 10 (десять) календарних днів до моменту запровадження такого рішення, нарахування пені (у вигляді штрафу) може бути 

замінено на пеню (у вигляді неустойки), що становить 0,2% (нуль цілих два десятих відсотків) від суми податку на додану 

вартість, що відображена або повинна була бути відображена в податковій накладній та/або розрахунку коригування до 

податкової накладної. Зазначена в даному пункті пеня (у вигляді неустойки) нараховується щоденно, до моменту погашення такої 

заборгованості включно та підлягає оплаті протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги 

Продавця. 

6.13. Сторони дійшли згоди та усвідомлюють, що у разі виникнення заборгованості перед Продавцем в наслідок прострочення 

виконання зобов’язань, непогашення суми заборгованості з Овердрафту, настання несприятливих наслідків для Продавця з вини 

Покупця з підстав не складення та/або нездійснення реєстрації податкових накладних, розрахунків коригувань до податкових 

накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних тощо, Продавець в односторонньому порядку, без попередження та у будь-

який час протягом дії даного Договору, Продавець має право зупинити передачу Пального, Смарт-карток тощо. 

 

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

7.1. Продавець має право: 

7.1.1. В односторонньому порядку визначати перелік відокремлених підрозділів Продавця, де здійснюється реалізація 

(передача) Пального згідно даного Договору. 

7.1.2. Відмовити Покупцеві та/або Довіреній особі Покупця (держателю Смарт-картки) в фактичному отриманні Пального, з 

урахуванням особливостей та умов, визначених даним Договором, в тому числі неналежного виконання Покупцем зобов’язань 

за даним Договором. 
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7.1.3. В односторонньому порядку, без будь-якого повідомлення та погодження, залучати третіх осіб з метою належного 

виконання умов даного Договору 

7.1.4. З урахуванням розділу 4 даного Договору встановлювати, змінювати Знижки тощо. 

7.1.5. Належним чином виконувати умови даного Договору; 

7.1.6. Нести інші обов’язки, передбачені умовами даного Договору та чинним законодавством України. 

7.2. Продавець зобов’язаний: 

7.2.1. З урахуванням умов даного Договору здійснювати реалізацію/поставку та передачу Палива Покупцеві. 

7.2.2. Забезпечити надання Покупцеві Смарт-карток, з урахуванням умов даного Договору. 

7.2.3. Забезпечити надання Покупцеві та/або Довіреним особам Покупця (держателям/пред’явникам Смарт-карток) Чеків POS-

терміналу після здійснення реалізації/передачі Палива за Смарт-картками згідно даного Договору. 

7.2.4. З урахуванням умов даного Договору, вживати заходи щодо блокування операцій по Смарт-карткам, в тому числі у 

випадку втрати, пошкодження, знищення таких Смарт-карток. 

7.2.5. Здійснювати звірку взаєморозрахунків із Покупцем. У разі розірвання даного Договору та виникнення обов’язку із 

повернення грошових коштів Покупцеві після підписання Акту звірки, Продавець, на підставі такого підписаного Акту звірки, 

зобов’язаний повернути такі грошові кошти Покупцеві протягом 10 (десяти) робочих днів Продавця з моменту підписання 

Сторонами Акту звірки за даним Договором. 

7.2.6. Забезпечити можливість користування Покупцем Особистим кабінетом. Користування Особистим кабінетом 

здійснюється після надання Покупцеві доступу з використанням логіну та паролю. 

7.3. Покупець має право: 

7.3.1. Приймати оплачене Пальне з урахуванням умов даного Договору. 

7.3.2. При виготовленні та отриманні Смарт-картки та виявлення дефектів, несправностей та/або будь-яких інших підстав, що 

перешкоджають нормальне використання Смарт-картки за призначенням, вимагати від Продавця її заміни, отримувати у 

Продавця додаткові Смарт-картки. 

7.3.3. Ініціювати та проводити із Продавцем звірку взаєморозрахунків. 

7.3.4. Самостійно визначати кількість, асортимент тощо Пального перед здійсненням придбання Пального у відокремлених 

підрозділах Продавця. 

7.3.5. Користуватися Особистим кабінетом. 

7.3.6. З урахуванням умов даного Договору, у випадку втрати, пошкодження, знищення Покупцем, Довіреними особами 

Покупця, або з будь-яких інших підстав, відповідної Смарт-картки, Покупець зобов’язаний негайно повідомити про це Продавця, 

зазначивши номер такої Смарт-картки. 

7.4. Покупець зобов’язаний: 

7.4.1. Використовувати придбане згідно даного Договору Пальне виключно для заправлення власних та/або орендованих 

транспортних засобів (в тому числі на умовах договору фінансового лізингу) Покупця та/або афілійованих осіб Покупця.  

7.4.2. На вимогу Продавця та у встановлений останнім строк надати підтвердження належності виконання зобов’язання, 

передбаченого п 7.4.1. даного Договору, а саме пропорційно до кількості отриманих Смарт-карток за даним Договором, надати 

копії реєстраційних документів (свідоцтва про реєстрацію) на відповідні транспортні засоби Покупця та/або афілійованих осіб 

останнього, для яких отримано і використовуються Смарт-картки згідно даного Договору. Афілійованість Покупця з 

відповідними особами має підтверджуватися документально Покупцем. Невиконання Покупцем зобов’язань даного пункту, 

підтверджує наявність порушення Покупцем п.7.4.1. даного Договору та є підставою для розірвання даного Договору Продавцем 

в односторонньому порядку. 

7.4.3.  Своєчасно та в повному обсязі здійснювати всі належні розрахунки, платежі, вносити попередню оплату за Пальне, 

сплачувати пеню, у вигляді штрафів та неустойки, (у разі наявності) тощо Продавцеві, з урахуванням умов даного Договору.  

7.4.4. Використовувати Смарт-картки виключно відповідно до умов, передбачених даним Договором. 

7.4.5. Вести облік первинної звітної документації за всі операції зі Смарт-картками, забезпечувати її зберігання відповідно до 

умов даного Договору, а також положень чинного законодавства України. 

7.4.6. Не посилатися на відсутність підпису Покупця на таких документах як Акт звірки, протокол розбіжностей, видаткова 

накладна, зведена видаткова накладна тощо, у разі недотримання обов’язку щодо своєчасного підписання та повернення таких 

документів Продавцеві, з урахуванням особливостей та умов, визначених даним Договором. 

7.4.7. Отримувати Чеки POS-терміналу по факту отримання Пального та забезпечувати їх збереження. 

7.4.8. Шляхом здійснення входу в Особистий кабінет здійснювати щоденний моніторинг на предмет внесення змін, 

запровадження Знижок тощо. 

7.4.9. Визначити перелік осіб-користувачів Особистого кабінету, здійснювати заходи щодо недопущення та нерозголошення (в 

тому числі з умислу та/або необережності) Продавцем та визначеними останнім осіб-користувачів, по відношенню до третіх осіб, 

зокрема, але не виключно, інформації щодо логінів та паролів для доступу в Особистий кабінет Покупця, щодо будь-яких 

операцій, що здійсненні в Особистому кабінетів, щодо інформації ПІН-коду Смарт-карток, щодо інформації, яка складає 

комерційну та конфіденційну інформацію згідно умов даного Договору, тощо а також нести відповідальність за таке 

розголошення, а також будь-які несприятливі наслідки, що можуть виникнути внаслідок таких дій. 

7.4.10. Належним чином виконувати умови даного Договору; 

7.4.11. Нести інші обов’язки, передбачені умовами даного Договору та чинним законодавством України. 

 

8. СТРОК, ПОРЯДОК ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДАНОГО ДОГОВОРУ 

8.1. Даний Договір вважається укладеним та таким, що набув чинності з моменту його підписання Сторонами. 

8.2. Сторони дійшли згоди, що даний Договір укладається строком на 1 (один) календарний рік і діє до ___.___.2021 року 

(включно) з можливістю необмеженої кількості пролонгації. 

8.3. Сторони погоджуються, що якщо на дату закінчення строку дії даного Договору які-небудь зобов’язання Сторін не виконані, 

вони залишаються чинними до моменту їх повного виконання. 

8.4. У разі, якщо за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення строку дії даного Договору жодна зі Сторін у письмовій формі 

не заявить іншій Стороні про його припинення, даний Договір продовжується на той самий строк, що передбачений п.8.2. даного 

Договору та на тих самих умовах, без обмеження кількості такої пролонгації. 
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8.5. Сторони дійшли згоди, що допускають розірвання даного Договору в односторонньому порядку лише на умовах та з 

особливостями, передбаченому даним Договором 

8.6. Розірвання Договору в односторонньому порядку, за виключенням випадків, передбачених даним Договором, допускається 

лише за умови досягнення взаємної згоди Сторонами. Для цього Сторона, яка ініціює зміну та/або розірвання Договору в 

односторонньому порядку надсилає іншій Стороні письмове повідомлення з інформуванням про бажання щодо зміни та/або 

розірвання Договору в односторонньому порядку, але не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати такої 

зміни та/або розірвання. 

8.7. До моменту зміни та/або розірвання тощо даного Договору з будь-яких підстав, з урахуванням умов даного Договору, 

Сторони зобов’язані провести повний взаєморозрахунок, шляхом підписання Акту звірки. 

8.8. Розірвання Договору в односторонньому порядку оформлюється підписанням відповідної додаткової угоди про припинення 

Договору із відповідним актом прийому-передачі Смарт-карток Продавцеві. Дана угода оформлюється у тій самій формі, що і 

даний Договір, після досягнення Сторонами взаємної згоди, з урахуванням п.8.6. даного Договору. 

8.9. Цей Договір і Додатки до нього, з урахуванням особливостей та умов даного Договору, можуть бути у будь-який час змінені 

або доповнені за взаємною згодою Сторін. Зміни та/або доповнення до даного Договору оформлюються письмово українською 

мовою в формі додаткових угод, підписуються обома Сторонами та скріплюються їх печатками і є невід’ємними частинами 

даного Договору. 

8.10. Сторони дійшли згоди та усвідомлюють, що Продавець вправі здійснювати односторонню зміну умов даного Договору, про 

що Продавцем надсилається повідомлення та/або протокол розбіжностей, та/або додаткову угоду до даного Договору Покупцеві 

за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до моменту внесення та застосування таких змін, далі за тестом – «Зміни». 

8.11. З урахуванням п.8.10. даного Договору, у разі, якщо Покупець, до закінчення строку із якого вносяться та застосовуються 

Зміни, не заявив про свою незгоду із внесеними Змінами до даного Договору (шляхом надіслання офіційного листа в письмовій 

формі) та/або вчиняє дії, що спрямовані на продовження та/або продовжує виконання зобов’язань за даним Договором після 

внесення та застосування Змін, Покупець своїми діями виявив згоду зі Змінами. Сторони дійшли згоди вважати такі Зміни 

чинними, а протокол розбіжностей та/або додаткову угоду до даного Договору, що підписано лише Продавцем повністю 

узгодженою в такій редакції. Проте, даний факт не звільняє Покупця від обов’язку із підписання Покупцем та надіслання 

Продавцеві підписаний екземпляр протоколу розбіжностей та/або додаткової угоди до Договору, що була попередньо підписана 

та надіслана Покупцеві. 

8.12. У разі незгоди Покупця зі Змінами, з урахуванням умов даного Договору, Сторони додатково вирішують та узгоджують 

питання, стосовно яких виникла така незгода шляхом перемовин. У разі недосягнення такої згоди шляхом перемовин між 

Сторонами, Сторони дійшли згоди вважати, що Покупець ініціює розірвання даного Договору, при чому в даному випадку не 

вимагається від Покупця письмового повідомлення про бажання щодо розірвання Договору, а одразу проводиться звірка 

взаєморозрахунків шляхом підписання Акту взаєморозрахунків. 

8.13. Сторони дійшли згоди, що у разі надіслання незгоди Покупця, з урахуванням п.8.10.-п.8.12.даного Договору, проте 

вчинення дій, що спрямовані на продовження та/або продовжує виконання зобов’язань за даним Договором після внесення та 

застосування Змін, Покупець своїми діями виявив згоду зі Змінами та така незгода не розглядається Продавцем. 

 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

9.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за даним Договором Сторони несуть відповідальність відповідно до 

чинного законодавства України та умов даного Договору. В такому випадку винна Сторона зобов’язана відшкодувати спричинені 

збитки у порядку та в розмірах, передбачених чинним законодавством України та даним Договором. 

9.2. У разі порушення однією із Сторін строку попередження другої Сторони про зміну даних, вказаних в даному Договорі, 

зокрема, але не виключно, вказаних в реквізитах даного Договору, що призведе до неправильного перерахування грошових 

коштів, всю відповідальністю за наслідки порушення строків такого попередження несе винна Сторона. 

9.3. За неналежне виконання грошових зобов’язань Покупець, крім відшкодування збитків, також сплачує Продавцю: 

9.3.1. 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; 

9.3.2. 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. 

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

9.5. Сторони дійшли згоди, що позовна давність за вимогами про стягнення плати за одержане та не оплачене Пальне, а також 

за вимогами про стягнення неустойки (у вигляді пені, а також штрафу) складає 5 (п’ять) років. 

9.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язуються 

завчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну та/або намір зміни таких реквізитів у письмовій формі, а у разі неповідомлення 

несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків. 

9.7. У разі виявлення Продавцем порушення зобов’язань Покупця, визначених п.7.4.1. даного Договору, зокрема, але не 

виключно, факту перепродажу чи відчуження будь-яким іншим способом або пропонування третім особам Пального (зокрема, 

але не виключно через Інтернет), що було отримано Покупцем за даним Договором, Продавець вправі в односторонньому 

порядку та без додаткового попередження зупинити реалізацію/поставку Пального за даним Договором, заблокувати Смарт-

картки, видані Покупцеві та/або розірвати даний Договір в односторонньому порядку. У разі одностороннього розірвання із 

підстав, визначених даним пунктом, Сторони дійшли згоди вважати дату розірвання даного Договору 5 (п’ятий) робочий день з 

дати відправлення відповідного повідомлення Продавцем Покупцеві, або дата отримання Покупцем відповідного повідомлення 

Продавця, якщо вона настане раніше вказаного терміну. В такому разі Покупець зобов’язується відшкодувати збитки, що завдані 

в якості таких дій в повному обсязі, а також усвідомлює, що уся сума передоплати (попередньо сплачених грошових коштів) за 

даним Договором, які залишилися на Аналітичному субрахунку, зараховується Продавцем у якості неустойки за порушення 

Покупцем зобов’язань, передбачених п..7.4.1. даного Договору, при чому така неустойка обчислюється в розмірі 100% (сто 

відсотків) від суми передоплати (попередньо сплачених грошових коштів) за даним Договором, які зберігаються на Аналітичному 

субрахунку та не були використані. 

9.8. Сплата неустойки (штрафу, пені), передбаченої умовами даного Договору, не звільняє Сторони від виконання своїх 

зобов’язань за даним Договором, а також від відшкодування заподіяної шкоди та понесених збитків. 
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9.9. Нарахування неустойки (штрафу, пені), передбаченої умовами даного Договору, за прострочення виконання зобов’язання 

нараховується протягом всього періоду існування такого прострочення. 

 

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання умов цього Договору, якщо це відбулося 

внаслідок дії обставин непереборної сили, які Сторона не могла ані передбачити, ані запобігти розумними заходами (далі по 

тексту – «форс-мажорні обставини»). До таких форс-мажорних обставин відносяться: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, 

пожежі, війни, страйки, військові дії, громадські безпорядки, дії з боку державних органів, що забороняють або обмежують 

здійснення Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором. 

10.2. Термін виконання зобов’язань Сторонами автоматично відкладається на весь період дії форс-мажорних обставин. 

10.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань за цим Договором, повинна не пізніше 1 (одного) 

календарного дня в письмовій формі сповістити інші Сторони про настання таких обставин та про передбачувану дату 

припинення даних обставин. Дане повідомлення одночасно дублюється відповідним листом на електронну пошту інших 

Сторони. 

10.4. Факт настання форс-мажорних обставин має бути підтверджено висновком Торгово-промислової палати України, який 

Сторона, для якої склалися форс-мажорні обставини, повинна надіслати упродовж 3 (трьох) календарних днів іншим Сторонам. 

10.5. Сторони дійшли до згоди, що якщо у зв’язку із форс-мажорними обставинами та/або їх наслідками, виконання даного 

Договору є тимчасово неможливим і така неможливість триває протягом будь-якого проміжку часу і не виявляє ознак 

припинення, то за таких підстав даний Договір не може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною. 

 

11. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

11.1. Сторони гарантують повну конфіденційність умов даного Договору та додатків до нього (у разі їх наявності), за винятком 

таких умов, які Сторони за взаємною згодою згодні оприлюднити, або за винятком випадків, прямо передбачених чинним 

законодавством України. 

11.2. Сторони зобов’язуються забезпечити конфіденційність інформації, яка становить комерційну цінність. До вказаної 

інформації належать відомості, що стосуються умов виконання договірних зобов’язань; ціни даного Договору; відомостей щодо 

Знижок; відомостей, що включають практичний досвід спеціалістів, що беруть участь в реалізації даного Договору.  

11.3. Сторони виконають усі необхідні заходи для того, щоб запобігти повному або частковому розголошенню зазначених 

відомостей або ознайомленню з ними третіх осіб без взаємної згоди та/або домовленостей Сторін, окрім випадків, передбачених 

даним Договором.  

11.4. Обмеження відносно розголошення інформації не належать до загальнодоступної інформації або інформації, що стала такою 

як наслідок для третьої особи, а також у випадку якщо конфіденційна інформація надана однією зі Сторін державним 

контролюючим органам. 

11.5. Даний Договір, усі додатки до нього, а також додаткові угоди до нього (у разі наявності), а також будь-яка документація, 

дані та будь-яка інша інформація, що надається за даним Договором та є його невід’ємною частиною, становить конфіденційну 

інформацію. 

11.6. Для цілей даного Договору інформація та її зміст не вважатимуться конфіденційними, якщо така інформація є 

загальнодоступною у момент її надання або згодом стане загальнодоступною не з вини Сторони, яка одержала інформацію, а 

також у випадку, коли відповідні дані стали відомі Стороні до того, як їх було надано іншою Стороною. 

11.7. Кожна Сторона зобов’язується використовувати конфіденційну інформацію виключно з метою виконання своїх зобов’язань, 

передбачених даним Договором та додатками до нього (у разі їх наявності), і докладати всіх розумних зусиль для забезпечення 

збереження інформації від неправомірного доступу з боку третіх осіб. 

11.8. Конфіденційна інформація може бути розголошена третім особам без попередньої згоди Сторони, про яку дана інформація 

розкривається, у наступних випадках: 

11.8.1. Надання Стороною конфіденційної інформації, отриманої в процесі виконання даного Договору, з метою запобігання 

неправомірних дій у будь-яких осіб. 

11.8.2. Надання Стороною конфіденційної інформації, отриманої в процесі виконання даного Договору, на підставі обов’язкової, 

на підставі чинного законодавства України, вимоги правоохоронних та інших уповноважених державних органів, а також в інших 

випадках, передбачених чинним законодавством України. 

11.9. Сторона, яка отримала конфіденційну інформацію, може передавати її своєму уповноваженому персоналу (працівникам) 

та/або третім особам, залучених Стороною на підставі договорів або у інший спосіб, не заборонений чинним законодавством, без 

попередньої згоди іншої Сторони, тільки якщо це необхідно для належного виконання своїх зобов’язань за даним Договором і в 

об’ємі, відповідному для належного виконання умов даного Договору, з урахуванням положень даного Договору про 

нерозголошення вищенаведеної інформації третіми особами. 

 

12. ЗАХИСТ ТА ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ 

12.1. Сторони усвідомлюють, що в рамках реалізації прав та виконання зобов’язань за цим Договором, вони можуть 

обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб. 

12.2. Сторони зобов’язуються при укладенні, виконанні та після припинення даного Договору дотримуватися вимог 

законодавчих та інших нормативно-правових актів України у сфері захисту персональних даних, в тому числі щодо отримання, 

обробки, зберігання, видалення персональних даних тощо. 

12.3. Сторони обумовили та дійшли згоди про те, що Покупець надає дає згоду на обробку Продавцем своїх персональних даних, 

тобто вчинення таких дій: збір, систематизація, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, 

розповсюдження (у тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, а також всі вищенаведені 

дії по відношенню до уповноважених представників та/або Довірених осіб Покупця, їх керівників та інших посадових осіб 

Покупця, а також Продавець дає згоду на обробку Покупцем своїх персональних даних, в межах та в об’ємі, необхідному для 

виконання умов даного Договору. 

12.4. Сторони підтверджують, що вони проінформовані про свої права як суб’єктів персональних даних, визначених Законом 

України «Про захист персональних даних», попередньо ознайомленні з цілями обробки даних, способом обробки, переліком 

персональних даних, на обробку яких дається згода, метою обробки і їм відомі особи, яким такі дані передаються та мета даної 



 

10 
 

передачі. Сторони дійшли згоди, що дана згода на обробку персональних даних, передбачена п.12.3. даного Договору, не 

обмежена терміном дії. У зв’язку з цим, Сторони не потребують подальшого письмового інформування про вказані вище 

обставини. 

 

13. ІНШІ УМОВИ 

13.1. Покупець підтверджує: 

13.1.1. Що Покупець має необхідний обсяг правоздатності та дієздатності для укладення даного Договору та належного 

виконання зобов’язань за даним Договором. 

13.1.2. Всі відомості, які представлені Продавцеві Покупцем і містяться в даному Договорі або інших документах, наданих 

Продавцю є правдивими і точними. 

13.1.3. Покупцем здійснюється придбання Пального, що реалізується Продавцем у роздріб та визначається як роздрібна торгівля. 

Відповідно, Покупець є кінцевим споживачем Пального, придбаного за даним Договором. 

13.1.4. Даний Договір укладається належним чином Покупцем у повній відповідності до всіх вимог чинного законодавства 

України, а також укладення та виконання Покупцем даного Договору не суперечить положенням жодного правочину Покупця із 

третіми особами, чинному законодавству України, судовим рішенням чи іншим документам будь-якого характеру, що 

встановлюють юридичні обов’язки Покупця. 

13.1.5. Покупець підтверджує що даний правочин не є значним для останнього, а в разі такої зміни, останній зобов’язується 

надати підтвердні документи, щодо повноважень укладення такого правочину. 

13.2. Покупець зобов’язаний дотримуватись власних підтверджень, передбачений п.13.1.1.-п.13.1.5. даного Договору, протягом 

усього Строку даного Договору. Такі підтвердження вважаються такими, що повторюються Покупцем щодня протягом Строку 

даного Договору.  

13.3. У разі, якщо у будь-який час протягом Строку даного Договору, будь-які із підтверджень, передбачених п.13.1.1.-п.13.1.5. 

даного Договору, виявляться або стануть неточними або такими, що не відповідають дійсності, Покупець зобов’язується 

відшкодувати Продавцеві усі збитки, що виникли у Продавця внаслідок надання неправдивих підтверджень. 

13.4. У відповідності до Закону України «Про електронні довірчі послуги» Сторони дійшли згоди про те, що документи 

(повідомлення тощо), які Сторони надсилають одна одній в електронній формі задля виконання умов даного Договору, 

підписуються електронним підписом (печаткою) Сторони, яка сформувала та направила такий документ. Для перевірки 

справжності підпису Сторони обмінюються відкритими ключами електронних підписів (печаток) уповноважених представників 

Сторін, уповноважених на таке підписання. Факт такого обміну відкритими ключами електронних підписів (печаток) 

підтверджується актом прийому-передачі відкритих ключів електронних підписів (печаток), що є невід’ємною частиною даного 

Договору. 

13.5. Сторони погоджуються використовувати при здійсненні своєї діяльності електронні документи та призначений для цього 

електронний підпис (печатку). Сторони визнають будь-які документи, складені та надані будь-якою Стороною іншій в 

електронному вигляді із застосуванням електронно- підпису (печатки) засобами телекомунікаційного зв’язку або на електронних 

носіях, як оригінали, що мають юридичну силу. 

13.6. Сторони визнають, що електронний підпис (печатка) за правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису та 

печатки (за наявності) Покупця та/або Продавця у разі одночасної наявності наступних умов:  

13.6.1. Електронний підпис (печатка) підтверджено з використанням посиленого сертифіката ключа за допомогою надійних 

засобів цифрового підпису. 

13.6.2. Під час перевірки використовувався посилений сертифікат ключа, чинний на момент накладення електронного цифрового 

підпису. 

13.6.3. Особистий ключ такого підписанта відповідає відкритому ключу, зазначеному у сертифікаті. 

13.7. Сторони даного Договору визнають рівну юридичну силу власноручного підпису та факсимільного відтворення підпису за 

допомогою засобів механічного копіювання на Договорі, додаткових угодах до Договору, договорах про внесення змін до цього 

Договору, а також на всіх документах, які мають значення для виконання, зміни та/або припинення даного Договору, в тому числі 

Актах звірки, видаткових накладних, зведених видаткових накладних, а також будь-яких інших первинних документів тощо. 

13.8. Сторони узгодили та затвердили перелік підписантів та зразки їх факсимільного підпису:  

13.8.1. Від Продавця – директор Кравець Лілія Олександрівна, зразок факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів 

механічного копіювання: 

 

 

 

 

 

 

 

 
13.8.2. Від Покупця – ______________________________________________, зразок факсимільного відтворення підпису за 

допомогою засобів механічного копіювання: 
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14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

14.1. Даний Договір вважається укладеним та вступає в силу з моменту його підписання та проставлення печаток (за наявності) 

Сторонами або уповноваженими представниками Сторін. 

14.2. Усі правовідносини, що виникають з даного Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, 

виконанням, зміною та припиненням даного Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або 

порушення умов даного Договору регламентуються даним Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, 

а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та 

справедливості. 

14.3. Якщо будь-яке з положень цього Договору буде визнано судом чи іншим уповноваженим державним органом недійсним чи 

таким, що суперечить чинному законодавству України, то визнання такого положення недійсним не тягне за собою наслідки у 

вигляді визнання недійсним інших положень даного Договору та даного Договору в цілому. 

14.4. Листування, пов’язане з виконанням даного Договору може здійснюватися рекомендованими листами (в тому числі цінними 

листами з описом-вкладенням) та/або електронними листами (з обов’язковим виконання умов даного Договору щодо 

використання електронного підпису (печатки)), факсимільним, електронним чи кур’єрським зв’язком за підписом керівників 

Сторін або інших уповноважений осіб Сторін та проставленням печатки (за наявності) Сторони за реквізитами, вказаними в 

даному Договорі, з урахуванням умов, визначених в даному Договорі. 

14.5. Після підписання даного Договору Сторонами, всі попередні домовленості, листування, угоди та протоколи про наміри з 

питань, які так чи інакше стосуються даного Договору, втрачають юридичну силу. 

14.6. Підписанням даного Договору Покупець одночасно підтверджує, що останній отримав один екземпляр оригіналу даного 

Договору та відповідних додатків до нього. 

14.7. Якщо в додатках до даного Договору відсутня форма документу, що необхідна Сторонам з метою виконання даного 

Договору, то такий документ складається в довільній формі.  

14.8. Всі суперечки, спори та розбіжності, що виникли та/або можуть виникнути між Сторонами під час виконання даного 

Договору підлягають вирішенню шляхом переговорів між Сторонами, з обов’язковим використанням засобів досудового 

регулювання спору. Будь-які інші питання, не врегульовані в даному Договорі, вирішуються Сторонами способом проведення 

між ними переговорів на рівноправній основі та/або будь-яким іншим способом, що, зазвичай, використовується для вирішення 

подібних питань. 

14.9. У випадку, якщо Сторони на зможуть дійти згоди щодо врегулювання спірного питання, усі суперечки та розбіжності 

підлягають врегулювання в судовому порядку, з врахуванням відповідності інстанції, юрисдикції та територіальної підсудності, 

в межах та у спосіб, передбачений чинним законодавством України. 

14.10. Сторони дійшли згоди, що керуючись ст.516, 520 Цивільного кодексу України, Покупець, шляхом підписанням даного 

Договору надає власну добровільну згоду Продавцеві в односторонньому порядку здійснювати у будь-який момент заміну особи 

Продавця, як Сторони в Договорі, в тому числі із переходом всіх зобов’язань за даним Договором, на іншу особу, шляхом 

надсилання письмового повідомлення Покупцю із вказанням даних про нову особу (нову Сторону в зобов’язанні замість 

Продавця), її поштові, розрахункові, податкові реквізити та дати з якої така зміна відбувається. Таке повідомлення має бути 

підписане Продавцем (первісним Продавцем) та новою особою, яка набула статусу Продавця (новим Продавцем) згідно даного 

Договору. З дати зазначеної у повідомленні до особи, яка набула статусу Продавця (новий Продавець), переходитиме весь обсяг 

прав та зобов’язань Продавця (первісного Продавця), існуючих на дату заміни Сторони Продавця в даному Договорі. 

14.11. У разі зміни найменування, реорганізації та/або інших змін кожної із Сторін, Сторони повинні повідомляти одна одну про 

такі зміни упродовж 3 (трьох) календарних днів. В разі реорганізації Сторони в п'ятиденний термін зобов'язуються укласти 

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

14.12. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними в даному Договорі реквізитів та зобов’язуються 

завчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну та/або намір зміни таких реквізитів у письмовій формі, а у разі неповідомлення 

несуть ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків. 

14.13. Сторони підтверджують, що даний Договір не є удаваним; зміст даного Договору не суперечить положенням чинного 

законодавства України, особи, що укладають даний Договір мають необхідний обсяг цивільної дієздатності, волевиявлення 

Сторін є вільним і відповідає їх внутрішній волі; даний договір укладено у формі, встановленій чинним законодавством України; 

укладення даного Договору спрямоване на реальне настання правових наслідків, що обумовлені даним Договором; Сторони 

досягли згоди щодо всіх істотних умов Договору і жодна із них не буде посилатися в майбутньому після укладення даного 

Договору на недосягнення згоди по істотним умовам Договору як на підставу для визнання його неукладеним або недійсним. 

14.14. Даний Договір укладено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою в двох 

автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із Сторін. 

14.15. Усі додатки та додаткові угоди до даного Договору є невід’ємними частинами даного Договору.  

14.16. На день укладання даного Договору в ньому містяться наступні додатки: 

14.16.1. Додаток №1 «Акт приймання-передачі Смарт-карток». 

14.16.2. Додаток №2 «Перелік відокремлених підрозділів Продавця». 

 

15. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 
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ПРОДАВЕЦЬ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

 «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» 

 

Місцезнаходження: 01133, Україна, Київська область, місто 

Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36, приміщення 45А 

Адреса для листування: 61030, Україна, Харківська область, 

місто Харків, вулиця Біологічна, будинок 6-й 

Тел.: +38 (057) 728-20-09, 728-20-06 (для юридичних осіб) 

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

Код ЄДРПОУ: 41203184 

ІПН: 412031826558 

IBAN: UA113005280000026006455036711 

в АТ «ОТП Банк» в місті Києві 

 

 

 

М.П. (підпис уповноваженої особи, ПІБ) 

ПОКУПЕЦЬ 

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

Місцезнаходження:                                                                         

                                                                                                            

Адреса для листування:                                                                   

                                                                                                            

Тел.: +380:                                                                                         

Тел.: +380:                                                                                         

Код ЄДРПОУ: :                                                                                 

ІПН: :                                                                                                  

E-mail: :                                                                                              

IBAN: :                                                                                              

в :                                                                                                       

 

 

М.П. (підпис уповноваженої особи, ПІБ) 
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  Додаток №1 

до Договору №  ____ c-к  

купівлі-продажу за смарт-картками 

від «___» _____________ 2021р.  

 

АКТ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ СМАРТ-КАРТОК 
 

місто Харків                  «_____» _____________ 2021 року 

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

загальних умовах у відповідності до Податкового кодексу України та є платником ПДВ, та належить до суб’єктів середнього 

підприємництва відповідно до положень, передбачених Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», далі за текстом – «Продавець», в особі директора Кравець Лілії Олександрівни, що діє на підставі Статуту, з одного 

боку, та 

_____________________________________________________________________________, що є платником 

___________________________________________________________, далі за текстом – «Покупець», в особі 

_________________________________________________________________________________, що діє на підставі 

_________________________________________, з іншого боку, 

які в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», на підставі Договору №  ____ c-к купівлі-

продажу за смарт-картками від «___» _____________ 2021р, далі за текстом – «Договір», уклали даний акт прийому-передачі 

Смарт-карток, далі за текстом – «Акт», про наступне: 

 
1. Продавець передав, а Покупець - прийняв Смарт-картки в кількості _______ штук, з урахуванням відомостей, що містяться в 

нижчезазначеній таблиці. 

 

№ 

п/п 

Номер 

Смарт-картки 
Додаткові дані 

Марка/модель 

авто 

1                                   № авто                                                

2                                   № авто                                               

3                                   № авто                                               

4                                   № авто                                                

5                                   № авто                                                

6                                   № авто                                                

7                                   № авто                                                

8                                   № авто                                                

9                                   № авто                                                

10                                   № авто                                                

 
2. Даний Акт складено при повному розумінні Сторонами умов Договору, та особливостей, визначеному в даному Акті, а також 

термінології, українською мовою у 2 (двох) автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику 

для кожної із Сторін 

 
ПРОДАВЕЦЬ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

 «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» 

 

Місцезнаходження: 01133, Україна, Київська область, місто 

Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36, приміщення 45А 

Адреса для листування: 61030, Україна, Харківська область, 

місто Харків, вулиця Біологічна, будинок 6-й 

Тел.: +38 (057) 728-20-09, 728-20-06 (для юридичних осіб) 

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

Код ЄДРПОУ: 41203184 

ІПН: 412031826558 

IBAN: UA113005280000026006455036711 

в АТ «ОТП Банк» в місті Києві 

 

 

 

М.П. (підпис уповноваженої особи, ПІБ) 

ПОКУПЕЦЬ 

                                                                                                            

                                                                                                            

                                                                                                            

Місцезнаходження:                                                                         

                                                                                                            

Адреса для листування:                                                                   

                                                                                                            

Тел.: +380:                                                                                         

Тел.: +380:                                                                                         

Код ЄДРПОУ: :                                                                                 

ІПН: :                                                                                                  

E-mail: :                                                                                              

IBAN: :                                                                                              

в :                                                                                                       

 

 

М.П. (підпис уповноваженої особи, ПІБ) 
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Додаток №2 

до Договору №  ____ c-к  

купівлі-продажу за смарт-картками 

від «___» _____________ 2021р. 

ПЕРЕЛІК ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРОДАВЦЯ 

 

Найменування 

акцизного 

складу 

Уніфікований 

№ акцизного 

складу 

Адреса відокремленого підрозділу 

Ліцензія на право 

роздрібної торгівлі 

пальним, № 

Строк дії ліцензії 
Тип 

об’єкту 

01_АГЗС 1003908 

Харківська область, Зміївський 

район, місто Зміїв, вулиця 

Харківська, будинок 79 

20090314201900204 
з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗС 

02_АГЗС 1003909 

Харківська область, Зміївський 

район, село Лиман, вулиця 

Андріївська, будинок 90 

20090314201900196 
з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗП 

03_АГЗС 1003910 
Харківська область, місто Харків, 

проспект Гагаріна, будинок 223 
20380314201900201 

з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗП 

04_АГЗС 1003911 

Харківська область, місто Харків, 

вулиця Салтівське шосе, будинок 

278 

20370314201900208 
з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗП 

05_АГЗС 1003912 

Харківська область, Дергачівський 

район, селище міського типу. 

Солоницівка, вулиця Сумський 

шлях, будинок 131А 

20110314201900203 
з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗП 

06_АГЗС 1003913 
Харківська область, місто Харків, 

вулиця Біологічна, будинок 6 
20380314201900199 

з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗП 

07_АГЗС 1003914 
Харківська область, місто Харків, 

проспект Льва Ландау, будинок 241Б 
20340314201900197 

з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗП 

08_АГЗС 1003915 
Харківська область, місто Харків, 

проспект Гагаріна, будинок 316-Ж 
20380314201900200 

з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗП 

09_АГЗС 1003916 

Харківська область, місто Харків, 

проспект Московський, будинок 

275-Ж 

20360314201900202 
з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗП 

10_АГЗС 1003917 

Харківська область, місто Харків, 

вулиця Дружби Народів, будинок 

246-Г 

20340314201900211 
з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗП 

11_АГЗС 1003918 
Харківська область, місто Харків, 

вулиця Валентинівська, будинок 4 
20310314201900201 

з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗП 

12_АГЗС 1003919 

Харківська область, місто Харків, 

вулиця Академіка Павлова, будинок 

18-А 

20340314201900206 
з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗС 

13_АГЗС 1003920 
Харківська область, місто Харків, 

проспект Перемоги, будинок 7-В 
20300314201900205 

з 01.07.2019 року 

по 01.07.2024 року 
АГЗП 

14_АЗС 1014784 

Харківська область, Харківський 

район, село Нестеренки, вулиця 

Полтавський шлях, будинок 1-А 

20230314202000070 
з 01.07.2020 року 

по 01.07.2025 року 
АЗК 

 
ПРОДАВЕЦЬ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  

 «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» 

 

Місцезнаходження: 01133, Україна, Київська область, місто 

Київ, вулиця Євгена Коновальця, будинок 36, приміщення 45А 

Адреса для листування: 61030, Україна, Харківська область, 

місто Харків, вулиця Біологічна, будинок 6-й 

Тел.: +38 (057) 728-20-09, 728-20-06 (для юридичних осіб) 

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

Код ЄДРПОУ: 41203184 

ІПН: 412031826558 

IBAN: UA113005280000026006455036711 

в АТ «ОТП Банк» в місті Києві 

 

 

 

М.П. (підпис уповноваженої особи, ПІБ) 

ПОКУПЕЦЬ 

                                                                                                            

                                                                                                           

                                                                                                            

Місцезнаходження:                                                                         

                                                                                                            

Адреса для листування:                                                                   

                                                                                                            

Тел.: +380:                                                                                         

Тел.: +380:                                                                                         

Код ЄДРПОУ: :                                                                                 

ІПН: :                                                                                                  

E-mail: :                                                                                              

IBAN: :                                                                                              

в :                                                                                                       

 

 

М.П. (підпис уповноваженої особи, ПІБ) 

 

 


