
Положення 

про систему знижок на стиснений природний газ, що реалізується через 

мережу автомобільних газонаповнювальних компресорних станцій 

Дочірнього підприємства «УКРАВТОГАЗ» 

Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» 

за готівкові кошти або з використанням банківських карток 

та порядок надання знижки 

 

1. Загальні положення 

1.1. Це положення (далі за текстом – Положення) прийнято для збільшення обсягів 

реалізації стисненого природного газу (далі за текстом – СПГ) на автомобільних 

газонаповнювальних компресорних станціях (далі за текстом – АГНКС) Дочірнього 

підприємства «УКРАВТОГАЗ» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (далі за 

текстом – Підприємство), залучення нових клієнтів, підвищення ефективності діяльності 

Підприємства. 

1.2. Положення встановлює єдині вимоги щодо надання знижки на СПГ, що реалізується 

через мережу АГНКС Підприємства за готівкові кошти або з використанням банківських карток. 

1.3. Положення є обов’язковим для виконання всіма працівниками та посадовими особами 

Підприємства. 

1.4. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають такі значення: 

1.4.1. АГНКС – автомобільна газонаповнювальна компресорна станція Підприємства, на 

якій здійснюється відпуск стисненого природного газу. 

1.4.2. Анкетування – процес добровільного надання клієнтом Підприємства особової 

інформації з метою подальшої ідентифікації клієнта та надання йому знижки, з оформленням 

письмової згоди на збір, обробку та використання його персональних даних. 

1.4.3. Бонус – заохочувальна одиниця виміру, наявність якої (яких) дає право на 

отримання знижки, розмір якої залежить від наявної кількості бонусів та від можливої кількості 

їх використання на одиницю СПГ, що регулюється Наказом по підприємству. 

1.4.4. Знижка – зменшення ціни за одиницю СПГ, отриманого Клієнтом у Мережі 

АГНКС Підприємства за готівкові кошти або з використанням банківських карток, якщо при 

цьому були виконані умови отримання знижки. 

1.4.5. Ідентифікаційна картка (надалі – ІК) - це технічний засіб, пред’явлення якого дає 

можливість працівнику Підприємства ідентифікувати клієнта та за пред’явлення якого клієнт 

отримує право на знижку. ІК не є платіжним засобом, а є технічним засобом обліку операцій 

відпуску (передачі) СПГ клієнту на АГНКС Підприємства із застосуванням СЕККА. Кожна ІК 

має своє унікальне кодування. 

1.4.6. Ідентифікаційний особовий рахунок (надалі – ІОР) – рахунок, на якому 

фіксуються операції з відпуску СПГ Клієнту, нарахування та списання бонусів за отриманий 

СПГ. 

1.4.7. Квартал – період часу, що поєднує в собі три підряд повних календарних місяці в 

одному з наступних порядків: 

- січень, лютий, березень; 

- квітень, травень, червень; 

- липень, серпень, вересень; 

- жовтень, листопад, грудень. 

1.4.8. Клієнт – юридична або фізична особа, що здійснює розрахунок за СПГ, отриманий на 

АГНКС Підприємства, готівковими коштами або з використанням банківських карток, пройшла 

анкетування та має в наявності ІК. 

1.4.9. Мережа АГНКС – сукупність АГНКС, що підпорядковуються 

Підприємству. 

1.4.10. Наказ по Підприємству – наказ, згідно якого встановлюються умови надання 

знижок Клієнту відповідно до обсягів СПГ, кількості проведених заправок, розміру знижок та 

ціни СПГ з урахуванням знижок, а також наявності бонусів. Інформація, що міститься в Наказі 

по Підприємству, має обов’язково бути вчасно занесена до ПЗ. 



 

1.4.11. Програмне забезпечення процесу відпуску СПГ (надалі – ПЗ) – програмний 

продукт, який адмініструє процес відпуску СПГ Клієнту, нарахування бонусів та надання 

знижки. 

1.4.12. СЕККА – спеціальний електронний контрольно-касовий апарат, за допомогою 

якого відбувається фіксація відпуску СПГ на АГНКС Підприємства із супроводженням кожної 

операції з відпуску СПГ друком фіскальних чеків. 

1.4.13. СПГ – стиснений природний газ (метан) як моторне паливо для двигунів 

автотранспортних засобів. 

1.4.14. Фіскальний чек – розрахунковий документ встановленої форми, надрукований 

СЕККА при проведенні розрахунків за відпущений СПГ. 

1.4.15. Бонусний поріг – кількість бонусів (максимальне значення), для використання яких 

в якості знижки не потрібен код підтвердження. Величина бонусного порогу регулюється 

Наказом по підприємству. 

1.4.16. Код підтвердження – надісланий на номер телефона власника ІК у вигляді смс 

код, який необхідно вказати відповідальному працівнику АГНКС для зняття бонусів, якщо їх 

кількість до зняття більша за бонусний поріг. 

 

2. Умови отримання знижки 

2.1. Відповідно до цього Положення кожен Клієнт має право на отримання знижки за 

умови одночасного дотримання Клієнтом наступних умов: 

- СПГ отриманий Клієнтом у Мережі АГНКС за готівкові кошти або з використанням 

банківських карток; 

- наявність у Клієнта активованої ІК; 

- кількість отриманого Клієнтом СПГ відповідає умовам отримання знижки згідно Наказу 

по Підприємству. 

2.2. Для отримання ІК та проходження анкетування клієнт має звернутися до 

відповідального працівника АГНКС будь-якої АГНКС Підприємства. Відповідальний працівник 

Підприємства має право видавати ІК клієнтам з розрахунку «один автотранспортний засіб – одна 

ІК». 

2.3. Для проходження анкетування Клієнту разом з ІК видається бланк анкети (додаток до 

Положення), яка має бути власноруч заповнена Клієнтом, підписана та повернута 

відповідальному працівнику АГНКС будь-якої АГНКС Підприємства. 

2.4. Інформація, вказана Клієнтом в анкеті, відповідальним працівником Підприємства 

вноситься до ПЗ. 

2.5. Активація ІК Клієнта відбувається протягом 10 хвилин від моменту внесення 

відповідальним працівником Підприємства анкетних даних Клієнта до ПЗ. 

 

3. Види знижок 

Відповідно до цього Положення Клієнт при оплаті за отриманий СПГ готівковими 

коштами або з використанням банківських карток отримує право на знижку, наявність та розмір 

якої залежить від обсягу отриманого СПГ, що регулюється Наказом по Підприємству. 

 

4. Види бонусів 

4.1. Відповідно до цього Положення існують наступні механізми нарахування Клієнту 

бонусів на його ІОР: 

- бонуси при кожному придбанні СПГ, кількість яких залежить від обсягу придбаного 

СПГ, що регулюється Наказом по Підприємству; 

- бонуси за результатами придбання СПГ протягом кварталу, кількість яких залежить від 

обсягів придбання СПГ та кількості здійснення заправок автотранспортних засобів протягом 

кварталу, що регулюється Наказом по Підприємству. 

4.2. Зазначені в п. 4.1 механізми нарахування бонусів одночасно розповсюджуються на 

Клієнта. 



 

4.3. Значення кількості нарахованих бонусів є дробовим виразом з двома знаками після 

коми, бонуси нараховуються за фактично відпущену кількість СПГ. 

4.4. Використання бонусів при розрахунку Клієнтом за СПГ здійснюється за тарифом 1 

бонус = 1 гривня. 

4.5. Бонуси, нараховані Клієнту при придбанні СПГ, будуть доступні до використання 

Клієнтом при кожному наступному придбанні СПГ. 

4.6. Бонуси, нараховані Клієнту за результатами придбання СПГ протягом кварталу, 

будуть доступні до використання Клієнтом починаючи від 2-го придбання СПГ в наступному 

кварталі. 

4.7. Нараховані клієнту бонуси незалежно від механізму їх нарахування діють до 

завершення терміну дії бонусів або до їх повного використання (в залежності від того, яка подія 

наступить раніше) незалежно від існування на момент отримання СПГ системи знижок згідно 

даного Положення. 

4.8.* Термін дії бонусів становить 365 календарних діб від дати їх нарахування. Першою 

добою строку для використання бонусів вважається календарна дата їх нарахування. 

4.9. Зняття бонусів з ІОР Клієнта при розрахунку за СПГ відбувається в порядку давності 

їх нарахування від дати отримання СПГ: в першу чергу знімаються бонуси, що були більш 

давніше нараховані на ІОР Клієнта. 

4.10.** За відповідним письмовим зверненням Клієнта всі наявні на його ІОР бонуси 

можуть бути тимчасово заблоковані («заморожені»), що унеможливить як їх подальше 

використання до моменту їх розблокування, так і їх автоматичне списання з ІОР Клієнта по 

завершенню їх терміну дії. 

4.11.** За наявності на ІОР заблокованих бонусів Клієнт під час користування ІК матиме 

право на отримання Знижки, при цьому нарахування бонусів на його ІОР проводитись не буде. 

4.12. За відповідним письмовим зверненням Клієнта всі тимчасово заблоковані на його 

ІОР бонуси будуть розблокованими («розмороженими») та доступними до використання, термін 

дії розблокованих бонусів становить 60 календарних діб від дати, вказаної Клієнтом у 

зазначеному зверненні, незалежно від дати їх нарахування на ІОР клієнта. 

4.13. Про факт блокування та розблокування бонусів Клієнта буде поінформовано шляхом 

відправки текстового повідомлення на номер телефону, зазначений ним в анкеті. 

4.14. Розблоковані бонуси будуть першочергово зніматися з ІОР Клієнта як знижка при 

отриманні СПГ на АГНКС Підприємства. 

4.15.**Повторне тимчасове блокування бонусів, що вже один раз були заблоковані, є 

неможливим. При цьому Клієнт, після повного використання розблокованих бонусів, може 

повторно звернутися до Підприємства для тимчасового блокування бонусів, що були ним 

отримані з моменту розблокування попередньо «заморожених» бонусів. 

*- даний пункт вступає в дію з 01.10.2021 

**-даний пункт втрачає дію з 01.10.2021 

 

5. Порядок отримання знижки 

5.1. Клієнт для можливості отримання знижки надає відповідальному працівнику АГНКС 

свою активовану ІК. Відповідальний працівник АГНКС проводить звірку вказаної в ІК Клієнта 

інформації щодо державного номеру автотранспортного засобу із державним номером 

автотранспортного засобу Клієнта, розміщеного на заправній галереї АГНКС. У разі виявлення 

відповідальним працівником АГНКС неспівпадіння державних номерів автотранспортних 

засобів Клієнт позбавляється права на отримання знижки. 

5.2. Після підтвердження відповідності у наявного автотранспортного засобу Клієнта 

державного номера заявленому в ІК, відповідальний працівник АГНКС озвучує Клієнту кількість 

бонусів на його ІОР. 

5.3. Після визначення фактичної величини отриманого СПГ (завершення процесу 

заправлення автотранспортного засобу Клієнта) ПЗ визначає розмір знижки, яку Клієнт має 

право отримати за спожитий СПГ, а також визначає максимальну кількість бонусів, якими Клієнт 

має право скористатися при здійсненні розрахунку за щойно отриманий СПГ, з врахуванням 

вимог п.4.14 Положення. 



 

5.4. Відповідальний працівник АГНКС озвучує Клієнту сумарну вартість отриманого ним 

СПГ з врахуванням знижки та максимальну кількість бонусів, якими Клієнт має право 

скористатися при здійсненні розрахунку за щойно отриманий СПГ, з врахуванням вимог п.4.14 

Положення. 

5.5. Клієнт самостійно приймає рішення щодо необхідності використання наявних на його 

ІОР бонусів при розрахунку за щойно отриманий СПГ, з врахуванням вимог п.4.14 Положення. 

5.6. У разі прийняття Клієнтом рішення щодо використання бонусів при розрахунку за 

щойно отриманий СПГ, Клієнт озвучує відповідальному працівнику АГНКС кількість бонусів, 

якою він бажає скористатися при розрахунку за спожитий СПГ, з врахуванням вимог п.4.14 

Положення. При цьому озвучена Клієнтом кількість бонусів не має бути більшою за: 

- загальну наявну кількість бонусів на його ІОР; 

- максимальну кількість бонусів, визначену ПЗ після завершення процесу заправлення 

автотранспортного засобу Клієнта згідно п. 5.3. 

5.7. Відповідальний працівник АГНКС проводить розрахунок Клієнта з врахуванням його 

побажань щодо використання бонусів. 

5.8. На підтвердження факту здійснення Клієнтом розрахунку за отриманий СПГ 

відповідальним працівником АГНКС за допомогою СЕККА друкується фіскальний чек, в якому 

відображається наступна інформація: 

- вартість одного м3 СПГ, грн./м3; 

- кількість відпущеного СПГ, м3; 

- сумарна вартість відпущеного СПГ, грн.; 

- розмір знижки, отриманої Клієнтом згідно даних ПЗ, грн./м3 та/або грн.; 

- кількість бонусів (грн.): нарахованих за отриманий СПГ бонусів; бонусів, якими скористався 

Клієнт при розрахунку за отриманий СПГ; залишковий баланс бонусів після розрахунку за 

отриманий СПГ; 

- підсумкова вартість відпущеного СПГ з врахуванням знижки та бонусів, грн.; 

- номер ІК, що була задіяна при відпуску СПГ. 

 

6. Виконання та контроль  

6.1. Контроль за вчасністю та повнотою внесення інформації до ПЗ, затвердженої 

відповідними Наказами по Підприємству, здійснює управління адміністрування продажів 

Підприємства. 

 



 

АНКЕТА 

 

Ім’я: ______________________  по-Батькові: _______________________ Прізвище: ___________________________ 

 

Дата народження: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

Контактний мобільний телефон: + 3 8 (0 __ __ ) __ __ __ - __ __ - __ __ 

 

Електронна пошта (*): __________________________ @ ________________ 

 

Я планую надавати фіскальні чеки за отриманий СПГ до юридичної особи для подальшого отримання нею податкових 

накладних:  □ – так1;  □ – ні 

 
1Назва такої юридичної особи: _________________________________________________________________________ 

 
1ЄДРПОУ/РНОКПП: __________________________ 

 

Марка та модель транспортного засобу: ______________________________ 

 

Реєстраційний номер транспортного засобу: __  __  __  __  __  __  __  __ 

 

Інформація про наявне ГБО: 

 

 а) □ – заводське;   □ – встановлене 

 

 б) кількість балонів: ____ шт. 

 

 в) сумарний геометричний об’єм балонів: _____ літрів 

 

 г) дата проходження повірки балонів: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

Своїм підписом я, ___________________________________________________________________: 

- надаю згоду на збір, обробку та використання вказаних мною в анкеті персональних даних відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних»; 

- підтверджую те, що всі повідомлення від ДП «УКРАВТОГАЗ» на номер мобільного телефону, який вказаний в цій 

анкеті, є замовленими мною. Це підтвердження стосується також будь-якого іншого мобільного номеру телефону, 

який буде використовуватись мною для отримання повідомлень від ДП «УКРАВТОГАЗ». 
 

______________  Дата анкетування: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

       (підпис) 

 

*- за наявності 

- -  - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 

  

Номер ідентифікаційної карти: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

Дані працівника ДП «УКРАВТОГАЗ», що перевірив повноту та чіткість заповнення анкети та здійснив реєстрацію клієнта: 

 

Прізвище та ініціали: _______________________________ 

 

Назва АГНКС: _____________________________________ 

 

Посада: ___________________________________________ 

 

Підпис: ____________________ Дата: __ __ / __ __ / __ __ __ __ 

 

- -  - -  - -  - -  - -  - -  - - - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - - 

Правильність та повноту заповнення анкети підтверджую: 

 

Начальник АГНКС _______________  Підпис _______________ 
          (назва АГНКС) 
 

Прізвище та ініціали _______________  Дата  _______________  


