
ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР 
купівлі-продажу товарів з використанням смарт-карт 

м. Запоріжжя 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗОГ-РІТЕЙЛ», далі по тексту 

«Продавець», пропонує фізичним особам (далі по тексту «Покупець»), придбати 

нафтопродукти з використанням смарт-карт на пальне на умовах визначених даним 

Договором. 

1. ТЕРМІНИ І ПОНЯТТЯ 

1. АЗС - автозаправна станція/комплекс Користувача АЗС зі спеціально 

встановленим обладнанням - POS-терміналом, на якій здійснюється фактична передача 

Товару Покупцю. 

Перелік АЗС розміщується та оновлюється (змінюється в односторонньому 

порядку) Постачальником на ВЕБ-сайті. На вимогу Покупця, йому може надаватися 

перелік АЗС в письмовій формі, діючий на дату вимоги. 

2. Смарт-карта – технічний засіб отримання Покупцем (довіреною особою) у 

власність згідно умов даного Договору Товарів. Смарт-карта не є платіжним засобом. 

Наявність смарт-карти дозволяє її пред’явнику фактично отримати Товар на АЗС. Смарт-

карті присвоюється ідентифікаційний номер.  На смарт-картах розміщене наступне 

зображення та логотип "ZOG". 

3. Паливний гаманець – віртуальне (до моменту здійснення дійсної заправки на 

АЗС) пальне Покупця, яке оплачується ним на підставі виставленого рахунку 

Постачальника. 

4. Транзакція - операція фактичної передачі Товару Покупцю, яка 

здійснюється з використанням смарт-карти після попередньої авторизації смарт-карти. 

5. POS-термінал – встановлене на АЗС обладнання із відповідним програмним 

забезпеченням для зчитування даних смарт-карти та забезпечення здійснення операцій з 

передачі Товарів  Покупцю, шляхом використання смарт-карт. 

6.  Чек РРО – фіскальний чек, який засвідчує факт здійснення Транзакції з 

використанням конкретної смарт-карти. Сторони вважають чек РРО достатнім та 

належним доказом факту фактичної передачі Покупцеві Товарів, які вказані в чеку.  

7. Пошкодження смарт-карти – механічне та/або інше пошкодження, що 

спричиняє функціональну непридатність смарт-карти для вчинення операцій з нею. 

8. Блокування операції смарт-карти – заборона проведення фактичної передачі 

Товарів Покупцю з використанням смарт-карт через POS-термінали на АЗС. 

9. ВЕБ-сайт - вузол мережі Інтернет, за яким закріплена адреса: www.zog.ua 

або інша повідомлена Покупцю; набір зв'язаних між собою інформаційних онлайнових 

ресурсів, призначених для перегляду через мережу Інтернет за допомогою спеціальних 

програм — браузерів. 

10. Довірена особа Покупця – будь-яка особа, якій Покупець передав смарт-

карту і тим самим уповноважив її на вчинення дій по отриманню Товарів з використанням 

смарт-карти від імені та за рахунок Покупця. Сторони погоджуються вважати, що кожен, 

хто пред’являє смарт-карту є уповноваженим представником (повіреним) Покупця на 

отримання Товарів за цим Договором, отримання чеків РРО.  Дії пред’явника смарт-карт в 

цілях даного Договору визнаються діями Покупця. 

11. ОЦ – операційний центр - офіс Постачальника м. Запоріжжя, бульвар 

Шевченка, 28, де видаються (проводиться заміна, блокування) смарт-карти, здійснюється 

зміна добових (місячних) лімітів, обробляється інформація з таких карт. 

12. Добовий (місячний) ліміт Товару – гранична вартість (кількість) Товарів, яку 

Покупець (Довірена особа Покупця) може отримати відповідно протягом доби, місяця на 

будь-якій АЗС по конкретній смарт-карті. 



13. Оператор АЗС- працівник АЗС, який приймає смарт-карту та здійснює 

передачу Товарів на АЗС. 

14. Інформаційне табло АЗС – інформаційне табло, що розміщене при в’їзді на 

АЗС або біля оператора АЗС та містить інформацію про нафтопродукти в асортименті, що 

є в продажу, їх марки, сорт, роздрібна одиниця за одиницю ємкості. 

15. Звітний період – календарний місяць. 

16. Товар (и) – нафтопродукти в асортименті, скраплений газ, поставка яких 

здійснюється з використанням смарт-карт. 

17. Номери телефонів менеджера по обслуговуванню -        0503903579 

 

2. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ 

2.1.   Всі умови Договору, викладені в цій публічній оферті, є обов’язковими для 

Продавця та Покупця. Перед початком виконання умов даного Договору кожен Покупець 

зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору. 

2.2.  Договір укладається шляхом надання згоди Покупця на приєднання до 

запропонованого Договору в цілому, шляхом акцепту (прийняття) всіх істотних умов 

Договору, без підпису друкованого примірника Сторонами, Даний Договір має юридичну 

силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаним 

Сторонами. 

2.3.  Безумовний акцепт умов Договору відповідно до ст. ст. 205, 642 ЦК України 

полягає у здійсненні Покупцем першої оплати Товару шляхом перерахунку коштів на 

поточний рахунок Продавця, на підставі виставленого рахунку-фактури Продавцем за цим 

Договором, а також одержання Продавцем оплати відповідного рахунку-фактури. 

2.4.  Покупець, який вчинив дії щодо акцепту умов Договору, відповідно до п. 2.3. 

даного Договору) вважається ознайомленим та таким, що погоджується з усіма умовами 

даного Договору. 

 

 3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

3.1. Покупець зобов’язується оплатити вартість Товару, а Постачальник зобов'язується 

передати у власність Покупця (поставляти) нафтопродукти (бензин, дизельне пальне), газ, 

що наявні на АЗС, на умовах, передбачених даним Договором.  

Під партією Товару сторони розуміють Товари в кількості та асортименті, передані 

Покупцю на умовах даного Договору. 

3.2.  Якість Товарів повинна відповідати вимогам ДСТУ, ГСТУ, ТУУ, а саме ДК 

016:2010 код 19.20.2 паливо рідинне та газ; оливи мастильні (за кодом CPV за  ДК 

021:2015 - 09132100-4) та вимогам інших нормативних документів. 

3.3.  Передача Товарів Покупцю здійснюється з використанням смарт-карт. 

3.4. На виконання умов даного Договору Постачальник зобов’язується передати у 

користування Покупця смарт-карти з логотипом “ZOG”, а Покупець зобов’язується 

прийняти смарт-карти у користування на умовах даного Договору. 

 

4 .  УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТОВАРІВ  

4.1.  Постачання Товарів Покупцю здійснюється Постачальником цілодобово (за 

винятком технічних перерв) на АЗС, шляхом використання встановленого на АЗС POS-

терміналу, при умові: пред’явлення смарт-карти Покупцем (Довіреною особою). 

 Передача Товарів Покупцю здійснюється лише за умови фактичної наявності 

Товарів на АЗС на момент проведення Транзакції. 

 Передача нафтопродуктів в асортименті, скрапленого газу Покупцю здійснюється 

шляхом заправки транспортних засобів Покупця (довіреної особи Покупця) в кількості та 

асортименті, обраних Покупцем (довіреною особою) самостійно, в межах добового 

(місячного) ліміту Товарів, встановленого на смарт-карті. 



4.2.  Підтвердженням фактичного отримання Покупцем Товарів на АЗС в асортименті,  

кількості є чек РРО, що видається Покупцю. 

4.3.  Приймання-передача Товарів по кількості та асортименті здійснюється Покупцем 

(довіреною особою Покупця) на терміналі АЗС в момент передачі Товарів, згідно 

кількісних показників чека РРО, після чого претензії по кількості та асортименті Товарів 

Постачальником не приймаються.  

4.4.   Права власності на Товар та всі ризики пошкодження чи втрати Товару 

переходить до Покупця з моменту фактичного отримання Товарів на АЗС. 

4.5.   Фактична кількість, асортимент і ціна поставлених Товарів Покупцю визначається 

виходячи з даних, що фіксуються в чеках POS-терміналу наданих відповідною АЗС. 

 

5.  ЦІНА ТОВАРІВ ТА УМОВИ ОПЛАТИ  

5.1.   Ціна на Товари є динамічною і може змінюватись (визначатись та коригуватись) 

Продавцем в односторонньому порядку, залежно від зміни цін на ринку Товарів, індексу 

інфляції, зміни курсу грошової одиниці України - гривні-стосовно курсів іноземних 

валют, збільшення розміру податків, зборів, інших обов’язкових платежів, що включені 

при формуванні вартості Товару. 

5.2.   Загальна вартість (сума) цього Договору не обмежується та складається з вартості 

усіх Товарів, що були передані (надані) Покупцю через паливний гаманець на підставі 

цього Договору. 

5.3.  Здійснення розрахунків через паливний гаманець відбувається шляхом та на 

умовах 100% попередньої оплати шляхом перерахування грошових коштів на банківський 

поточний рахунок Продавця, вказаний в цьому Договорі. На грошову суму, внесену в 

якості передплати, Покупець має право отримати Товар відповідно до умов цього 

Договору. Моментом здійснення Покупцем оплати вважається момент надходження 

грошових коштів на поточний рахунок продавця.  

5.4.  Розрахунки за Товари здійснюються Покупцем в українській національній валюті –

– гривні, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Постачальника. 

5.5.  У разі відсутності на Рахунку Покупця коштів, достатніх для покриття вартості 

Товарів що замовляються, та оплати Товару з боку Покупця,  Продавець припиняє відпуск 

Товарів. 

5.6.  Сума оплати та їх періодичність визначаються Покупцем самостійно, або за 

зверненням Покупцю на підставі наданого Продавцем рахунку. 

5.7.  Продавець вправі без додаткового попередження у будь-який час протягом дії 

цього Договору зупинити передачу (надання) Товарів у випадку порушення Покупцем 

передбачених умовами Договору зобов’язань. Відновлення передачі (надання) Товарів 

Покупцю, можливо лише після усунення Покупцем порушень, які були підставою для 

припинення їх надання. 

 

6 .  ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН  

6.1. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний: 

6.1.1. Належно виконувати умови даного Договору, в т.ч. вчасно та в повному обсязі 

здійснювати оплату вартості Товарів у відповідності до умов Розділу 5,  

6.1.2. Ознайомитися та належно дотримуватися правил користування картою (розділ 6 

даного Договору). 

6.1.3. При фактичний вибірці Товарів на відповідній АЗС надавати оператору АЗС 

смарт-карту для проведення операцій з передачі Товарів. 

6.1.4. Виконувати вказівки Оператора АЗС під час отримання Товарів. 

6.1.5. Покупець (Довірена особа Покупця) після здійснення вибірки Товарів та 

отримання на АЗС чека РРО повинен відразу перевірити правильність проведення 

операції (асортимент та кількість переданих Товарів, загальну вартість та номер смарт-

карти). 



6.1.6. Здійснювати контроль за використанням смарт-карт. В обов’язки Постачальника 

чи Оператора АЗС по даному Договору не входить перевірка повноваження особи, що 

пред’явила смарт-карту. 

6.1.7. Протягом 3 (трьох) місяців зберігати чеки РРО, отримані після проведення 

операції смарт-карти через POS-термінали, встановлені на АЗС. 

6.1.8. Звертатись в Операційний центр Постачальника для отримання інформації, 

необхідної Покупцю для належного виконання умов даного Договору, зокрема щодо 

переліку АЗС, через які здійснюється передача Товарів, наявності на АЗС необхідних 

видів нафтопродуктів, а також порядку використання смарт-карт. 

6.1.9. Забезпечити схоронність смарт-карт, в інакшому випадку Постачальник не несе 

відповідальності за несанкціоноване користування смарт-картою та отримані по такій 

смарт-карті Товарів. 

6.1.10. У випадку крадіжки, втрати, знищення, пошкодження смарт-карти негайно в 

усній формі з подальшим письмовим підтвердженням повідомити про цей факт в 

Операційний центр Постачальника, або на номер служби підтримки Клієнтів (Гаряча 

лінія) "ZOG" з вказівкою номера викраденої, втраченої, знищеної, пошкодженої смарт-

карти. Повідомлення може бути направлене в Операційний центр Постачальника в робочі 

дні (з понеділка по п’ятницю, крім святкових, вихідних та неробочих днів) тільки з 9-00 

по 18-00. Письмове підтвердження Покупця повинно бути отримане Постачальником 

протягом 48 (сорока восьми) годин з моменту отримання повідомлення, що було 

здійснено в усній формі. 

6.2. ПОКУПЕЦЬ має право: 

6.2.1. Отримувати Товар в порядку та на умовах, що передбачені цим Договором. 

6.2.2. Самостійно визначати асортимент Товарів, кількість перед замовленням їх на 

АЗС. 

6.2.3. При фактичній вибірці Товарів через АЗС отримати чек РРО, що відображає 

асортимент, кількість Товарів та ціну за одиницю, суму вибраних Товарів (при умові 

розрахунку через платіжний гаманець) згідно пред'явленої смарт-карти. 

6.2.4. Отримувати інформацію щодо операцій з використанням смарт-карт у формі 

щомісячного звіту, де відображається місце передачі Товарів (вибірки), час передачі, 

асортимент, кількість, ціна та вартість переданих Товарів. У випадку виявлення Покупцем 

розбіжностей між операціями, вказаними у звіті і фактично проведеними (дані Покупця), 

то не пізніше 6 числа місяця наступного за звітним Покупець повинен письмово 

проінформувати про це Постачальника. У протилежному випадку звіт вважається 

прийнятим і подальші претензії не приймаються. Інформацію щодо операцій з 

використанням смарт-карт, Покупець може отримати шляхом звернення в Операційний 

центр Постачальника. 

6.2.5.  Звертатися в ОЦ Постачальника для отримання консультації щодо проведення 

операцій смарт-картою та умов користування нею. 

6.2.6. В разі необхідності вимагати від Постачальника проведення звірки 

взаєморозрахунків. 

 

6.3. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний: 

6.3.1. Передавати товари через мережу автозаправних станцій Покупця (пред’явнику 

смарт-карти) у відповідності з режимом роботи АЗС на умовах, визначених цим 

Договором та за умови наявності відповідних Товарів на АЗС. 

6.3.2. Вести облік асортименту та кількості переданих Товарів, облік коштів, 

отриманих від Покупця за Товари. 

6.3.3. У випадку одержання від Покупця усного повідомлення про крадіжку, втрату, 

знищення, пошкодження смарт-карти Постачальник зобов'язаний негайно, не довше 0,5 

години з моменту отримання такого повідомлення заблокувати операції по даній смарт-

карті.  



6.3.4. Надавати безкоштовні консультації Покупцю (Довіреній особі) за телефонами 

вказаними в п. 17  розділу 1 даного Договору, або за телефоном Служби підтримки 

Клієнтів (Гаряча лінія "ZOG"). 

6.3.5. Блокувати операції по смарт-карті (-ах) у випадках: 

▪ крадіжки, втрати, знищення, пошкодження смарт-карт при умові виконання 

Покупцем даного Договору.  

▪ закінчення добового ( місячного) ліміту Товарів; 

▪ отримання від Покупця заяви про тимчасове блокування операцій по смарт-

картам.  

 

6.4. ПОСТАЧАЛЬНИК має право: 

6.4.1. Заблокувати операції по смарт-карті (-ах) та припинити передачу Товарів 

Покупцю у випадках: 

▪ пред’явлення оператору АЗС пошкодженої смарт-карти, що не дозволяє здійснити 

по ній передачу Товарів; 

▪ виникнення між Сторонами спорів, неврегульованих між Сторонами, або 

переданих на розгляд суду; 

▪ припинення дії або дострокового розірвання даного Договору. 

6.4.2. У випадку технічної необхідності здійснити заміну смарт-карт, що знаходяться у 

Покупця. 

6.4.3. Залучати третіх осіб для належного виконання своїх зобов’язань за даним 

Договором. 

 

7 .  УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТА КОРИСТУВАННЯ СМАРТ -КАРТАМИ  

7.1.  Для досягнення максимального строку служби Покупець зобов'язаний 

дотримуватися серед іншого наступних норм збереження і використання смарт-карти: 

7.1.1. температура збереження – “- 20 С” – “+ 55 С”. 

7.1.2. робоча температура – “0 С” – “+ 50 С”. 

7.1.3. перекручування і вигин не більш 30 градусів в обидва боки. 

7.1.4. необхідно уникати забруднення карту, впливу на карту активного 

середовища (кислоти, розчинники, бензини і т.п.) та механічних 

пошкоджень, що псують карту. 

7.2. Передача Товарів на АЗС відбувається при пред’явлені Оператору АЗС смарт-

карти.  

7.3.  При неможливості Покупцем здійснювати вибірку Товарів чи з інших причин, 

Покупець має право звернутися в ОЦ Постачальника з письмовою заявою про 

заблокування операцій смарт-карти. Термін блокування вказується Покупцем в заяві. 

При цьому після закінчення погодженого терміну, операції смарт-карти розблоковуються 

через ОЦ Постачальника. 

7.4.  Заблокування операцій смарт-карти здійснюється Постачальником у випадку не 

проведення Покупцем операцій з смарт-картою протягом 6 місяців з моменту придбання 

смарт-карти або з моменту здійснення останньої операції смарт-карти. При цьому для 

розблокування смарт-карти Покупець зобов’язується повідомити про такий намір 

Постачальнику шляхом звернення до  ОЦ Постачальника. 

 

8 .  УМОВИ ПЕРЕДАЧІ СМАРТ -КАРТ У КОРИСТУВАННЯ ПОКУПЦЯ  

8.1. Смарт-карти являються власністю Постачальника і надаються Покупцю в 

тимчасове користування. 

8.2. Якість смарт-карт, що передаються Постачальником Покупцю за умовами даного 

Договору, повинна відповідати технічним умовам заводу-виробника, має забезпечувати 

їх повну придатність для використання. 



8.3. Кількість смарт-карт, що передаються Покупцю на умовах даного Договору, 

визначається згідно письмових заявок Покупця, погоджених Постачальником. 

8.4. Смарт-карти передаються Покупцю за адресою: м.Запоріжжя, бульвар Шевченка, 

28. Смарт-карти передаються в технічно придатному стані. Приймання-передача смарт-

карт проводиться згідно чинного законодавства України представниками обох Сторін в 

момент отримання смарт-карт.  

8.5. У разі знищення, пошкодження, втрати чи крадіжки смарт-карти Покупець 

повідомляє про такий факт Постачальнику шляхом надання письмової заявки на видачу 

нової замість знищеної, пошкодженої, втраченої чи вкраденої смарт-карти та компенсує 

вартість такої смарт-карти в розмірі 50,00 (п’ятдесят гривень 00 копійок) гривень. 

Постачальник надає рахунок на сплату компенсації та після надходження коштів на 

рахунок Постачальника видає нову смарт-карту. 

8.6. У разі закінчення дії цього Договору чи дострокового розірвання цього  Договору 

Покупець повертає Постачальнику надані йому в користування смарт-карти. 

 

9 .  ОСОБЛИВІ УМОВИ  

9.1. Постачальник звільняється від виконання своїх зобов’язань в частині передачі 

Товарів Покупцю (Довіреній особі) на тій чи іншій АЗС на строк реконструкції окремих 

АЗС, планових та поточних ремонтів, технологічних перерв, зливу нафтопродуктів з 

бензовоза, виходу з ладу обладнання, що використовується на відповідній АЗС, збоїв в 

роботі технічних та комп’ютерних систем, знеструмлення електромережі і інших причин 

які впливають на роботу відповідної (-их) АЗС. 

9.2. Режим роботи АЗС доводиться Покупцю шляхом розміщення відповідного 

повідомлення на конкретній АЗС. Сторони зобов’язуються дотримуватися вимог правил 

та інших нормативних документів, що регламентують питання технічної експлуатації і 

поводження на АЗС і їх торговельної діяльності. 

 

10 .  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

10.1. За невиконання чи неналежне виконання умов даного Договору Сторони несуть 

відповідальність згідно чинного законодавства України. 

10.2. Покупець несе відповідальність за належну експлуатацію смарт-карт відповідно до 

розділу 6 цього договору. 

10.3. Постачальник не несе відповідальності за використання третіми особами смарт-

карт Покупця у випадку, якщо він не був повідомлений Покупцем про їхню втрату, 

крадіжку, знищення, пошкодження у відповідності до п.6.3.3. даного Договору. 

 

11 .  ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ  

11.1. Сторони прийшли до згоди про те, що у випадку виникнення фоpс-мажоpних 

обставин (виникнення непереборної сили, яка не залежить від дії Сторін та які вона не 

могла передбачити, а саме: війни, військові дії, революції, бунти, блокади, громадські 

заворушення, пожежі, повені та інші стихійні лиха чи сезонні природні явища, зміни 

національного законодавства, обмеження, введені органами державної влади та/або 

органами місцевого самоврядування, дії Органів у зв'язку з надзвичайним станом у 

країні, аварії на АЗС і інші причини що впливають на роботу АЗС та перебувають поза 

обґрунтованим контролем Сторони, збої в роботі РОS-терміналу), які роблять 

неможливим виконання Сторонами своїх обов’язків, Сторони звільняються від 

відповідальності за невиконання своїх обов’язків на час дії вказаних обставин. Сторона, 

що не може виконати свої зобов'язання за цим Договором внаслідок дії форс-мажорних 

обставин, повинна повідомити про це іншу Сторону протягом 2 (двох) календарних днів 

з моменту настання таких обставин. У випадку недотримання умови про повідомлення, 

Сторона, що порушила дану умову, не зможе посилатися на ці обставини та їх наслідки. 



11.2.  У випадку, якщо дія вказаних обставин продовжується більш ніж 30 днів, кожна 

зі Сторін має право на розірвання Договору і не несе відповідальності за це при умові, 

що вона сповістила про це іншу Сторону не пізніше ніж за 7 календарних днів до дати 

розірвання Договору. 

11.3.  Достатнім доказом дій фоpс-мажоpних обставин є підтверджуючі документи 

уповноважених органів, установ. Виникнення вищевказаних обставин не є підставою для 

відмови Покупця від сплати за Товари, поставлений Покупцю до їх виникнення. 

 

12. РОЗГЛЯД СПІРНИХ ПИТАНЬ 

12.1. Всі суперечки, що виникатимуть між Сторонами при виконанні умов даного 

договору, будуть вирішуються шляхом рівноправних доброзичливих переговорів, а при 

не досягненні згоди – передаватимуться на розгляд компетентного суду в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 

 

13. СТРОК ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ 

13.1 Даний Договір публічно доводиться до відома усіх Покупців шляхом його 

розміщення (оприлюднення): 

13.1.1 на Офіційному веб-сайті Продавця: www.zog.ua (постійно доступний для 

ознайомлення) та/або в місцях поставки Товару. 

13.2 Цей Договір діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань згідно умов 

даного Договору. 

13.3 В ході його виконання в даний Договір можуть вноситися з ініціативи Продавця 

зміни та доповнення, які підлягають офіційному оприлюдненню шляхом розміщення 

таких змін (публікації) не менше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до їх введення 

в дію: 

- на Офіційному веб-сайті Продавця: www.zog.ua (постійно доступний для 

ознайомлення) та/або 

- в місцях поставки Товару. 

13.4. Якщо одне або декілька положень даного Договору будуть визнані судом, який має 

відповідні повноваження, незаконними, недійсними або неможливими до застосування, 

то такі положення ніяким чином не впливають на законність, дійсність та можливість 

застосування всіх та будь-яких інших положень даного Договору і тоді Договір повинен 

вважатися дійсним, як ніби такі незаконні, недійсні або неможливі до застосування 

положення ніколи не існували. При цьому Сторони погоджуються докласти 

максимальних зусиль, та в дусі доброї волі здійснити необхідні зміни до Договору, щоб 

відобразити початкові наміри Сторін цього Договору. 

 

14. ІНШІ УМОВИ 

14.1 Якщо в цьому Договорі не передбачено інше, будь-яке повідомлення або документ 

які передаються однією особою іншій згідно з цим Договором, повинні передаватися на 

адреси, зазначені в цьому Договорі, і вважаються прийнятими у випадку відправлення 

поштою, коли воно доставлено на вказану адресу, або через 5 (п’ять) календарних днів 

після його відправки поштою з оплаченою доставкою в конверті, на вказану адресу. 

14.2 Повідомлення або документ, які передаються Продавцю, вступають в силу лише 

після їх отримання Продавцем, та виключно у випадку, якщо вони безпосередньо 

адресовані до Продавця. 

 

15. КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ 

15.1. Будь-яка інформація про діяльність однієї із Сторін цього Договору, яка стане 

відомою іншій Стороні цього Договору у зв’язку з підписанням та/або використанням 

та/або припиненням цього Договору, а також доповнення та зміни до Договору, 



підписані Сторонами, є конфіденційною інформацією (надалі – «конфіденційна 

інформація»). 

14.2. Конфіденційна інформація не може бути передана жодній із Сторін цього Договору 

для ознайомлення та/або використання третіми особами без отримання попередньої 

письмової згоди на те іншої Сторони. 

14.3. Не є порушенням умов про конфіденційність надання будь-якою із Сторін цього 

Договору конфіденційної інформації в органи державної влади України, які наділені 

відповідними повноваженнями і чиї запити оформлені належним чином, або якщо це 

зумовлено захистом прав та інтересів сторони договору. 

 

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

16.1. Відносини між Сторонами, що не врегульовані положеннями (умовами) цього 

Договору, регулюються нормами чинного цивільного законодавства України. 

 

17. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                                                                           

«ЗОГ-РІТЕЙЛ» 

Юридична адреса: 69001, м. Запоріжжя, 

бул. Шевченка, буд.28 

ЄДРПОУ 41224168 

ІПН 412241608272 

UA413133990000026009055728416  

МФО 313399 ЗРУ КБ «Приватбанк» 

 

 


