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ДОГОВІР комерційної концесії (франчайзингу) та надання послуг консультування з питань 

комерційної діяльності та управління №_____________ 

м. Івано-Франківськ                                                                            «____»_________20___ р. 

Повне товариство «ЛОМБАРД «Кеш Бокс» та компаній  «Скортекс»  і  «Полтаваінвестпром» 

(надалі іменується «Правоволоділець») в особі директора Бондара Олександра Валерійовича, що діє 

на підставі Засновницького договору, з одного боку та 

_________________________________________(ідентифікаційний код____________________) 

(надалі іменується «Користувач»), з другого боку, уклали цей Договір (надалі іменується «Договір») 

про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ТА СТРОК ДОГОВОРУ 

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Правоволоділець зобов'язується надати 

Користувачеві для надання останнім послуг ломбарду на території України на обумовлений цим 

Договором строк комплекс виключних прав на використання власної торговельної марки, фірмового 

найменування, комерційної інформації, а також комерційного досвіду та ділової репутації. 

1.2. Правоволоділець зобов’язується у порядку та на умовах, передбачених цим Договором, надавати 

Користувачу  комплекс інформаційних, консультаційних, бухгалтерських, юридичних, технічних 

послуг, здійснювати управлінське консультування, кадрове забезпечення і облік, надавати 

консультації стосовно організації діловодства і документообігу, а Замовник зобов'язується прийняти 

та оплатити послуги, що надаються Виконавцем за цим Договором. 

1.3. Отримані за результатами цього Договору Користувачем, інформація права та послуги згідно 

пунктів 1.1.- 1.2. Договору можуть  бути використані ним виключно для організації діяльності 

Користувача  за адресою (фактичним місцезнаходженням): _________________. Забороняється 

передача отриманих за цим Договором прав та/або інформації, а також будь-якої іншої 

конфіденційної інформації (в т.ч. відомостей, що містять комерційну таємницю), отриманої (такої, 

що може бути отримана) за цим Договором, третім особам, які не мають відношення до Виконавця та 

Замовника. 

1.4. Комерційна концесія за цим Договором діє на протязі одного року, з моменту набуття чинності 

цим Договором,   якщо раніше не буде припинена у порядку передбаченому цим Договором.  

2. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Відповідно до цього Договору Правоволоділець зобов'язаний: 

2.1.1. передати Користувачеві технічну і комерційну документацію та надати іншу інформацію, 

необхідну Користувачеві для здійснення наданих йому прав. 

2.1.2. провести інструктаж Користувача та його персоналу з питань, які пов'язані із здійсненням 

названих прав; 

2.1.3. надавати Користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння з питань діяльності, яка 

здійснюється на основі цього Договору; 

2.1.4. організувати навчання персоналу Користувача, на діючому ломбардному підрозділі. 

2.1.5. оформити один відокремлений підрозділ Користувача;  

2.1.6. зареєструвати та отримати всі дозвільні документи для відкриття відокремленого підрозділу 

Користувача;  

2.1.7.провести навчання персоналу Користувача по обов'язковій програмі ведення ломбардної 

діяльності;  
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2.1.8. надати Користувачеві програмне забезпечення по роботі з клієнтами, для формування та обліку 

операцій, що проводяться, та звітності відповідно до вимог Держкомфінпослуг, податкових органів 

та Комітету фінансового моніторингу;  

2.1.9. надати Користувачеві необхідну нормативну та юридичну базу для проведення фінансово-

економічної діяльності; правовстановлюючі типові договори і кредитні угоди та інші нормативні 

документи, що регулюють ломбардну діяльність;  

2.1.10. надавати Користувачеві іншу необхідну допомогу у його фінансово-економічній діяльності 

відповідно до податкового законодавства та Законів України про ломбардну діяльність; 

2.1.11. надавати Користувачеві юридичний захист його фінансово-економічної діяльності (надавати 

форми, правила, закони, тощо);  

2.1.12. за рахунок (кошти) Користувача проводити всі необхідні виплати, платежі та відрахування 

щодо забезпечення діяльності  відокремленого підрозділу Користувача та оплати його працівників ;  

2.1.13. за власний рахунок здійснювати відрахування до асоціації ломбардів, де відбувається захист 

інтересів Користувача в інвестуванні. 

2.1.14. проводити аудиторські перевірки фінансово-економічної діяльності Користувача; 

2.1.15. у необхідних випадках надавати письмові консультації, роз'яснення, оформлювати в інтересах 

Користувача  необхідні документи. Документи, письмові висновки або роз'яснення готуються 

Правоволодільцем  протягом 5 робочих днів, а у випадку, коли такі матеріали потребують 

ґрунтовного вивчення або аргументації — у строк до 15 робочих днів з моменту отримання усього 

пакету документів, які необхідні для формування такого висновку.  У випадках необхідності 

отримання Правоволодільцем  погоджень (дозволів, документів, реєстраційних відміток тощо) строк 

надання елементів послуг, які безпосередньо випливають із таких погоджень, продовжується на 

строк отримання таких погоджень. 

           У разі необхідності повернення підписаних Користувачем (або його посадовими особами) 

документів Правоволодільцеві, Користувач зобов'язаний належним чином надіслати такі підписані 

документи Прововолодільця  протягом 3 календарних днів з моменту отримання для підписання. 

2.2.Відповідно до цього Договору Користувач зобов'язаний: 

2.2.1. використовувати права, що надаються за цим Договором, вказаним у цьому Договорі способом; 

2.2.2.забезпечувати відповідність якості послуг, що надаються Користувачем на основі цього 

Договору, якості аналогічних послуг, які надаються безпосередньо Правоволодільцем: 

- друк договору,  

- видача чеків клієнту,  

- ведення книги КОРО, 

- ведення касової книги відокремленого підрозділу,  

- складання і ведення всіх документів, які пропонує облікова і реєструюча система,  

- ведення фінансового моніторингу відокремленого підрозділу; 

2.2.3. дотримуватися інструкцій, вказівок та нововведень Правоволодільця, які спрямовані на 

забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання прав, які надаються за цим 

Договором; 

2.2.4.не розголошувати комерційну таємницю та іншу конфіденційну інформацію, яку одержано від 

Правоволодільця відповідно до п. 1.2 цього Договору; 

2.2.5. сплатити Правоволодільцеві обумовлену Договором  винагороду; 

2.2.6. відмовитись від отримання по договорах комерційної концесії аналогічних прав у конкурентів 

(потенційних конкурентів) Правоволодільця; 
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2.2.7. не здійснювати продаж, або інше відчуження дорогоцінних металів і камінням (огранованого 

каменя) та виробів з них від імені Правоволодільця; здійснювати продаж від імені Правоволодільця 

дозволяється тільки у випадку наявності спеціальної облікової і реєструючої системи. 

2.2.8. до 5-го числа поточного місяця оплачувати (компенсувати Правоволодільцю) фонди заробітної 

плати (відпускні та інші платежі включаючи податкові відрахування, збори та соціальні внески) за 

попередній місяць з найманих працівників відокремленого підрозділу Користувача та його керівника 

включно. Оплата проводиться шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, зазначений у 

рахунку.  

2.2.9. до 5-го числа поточного місяця оплачувати (компенсувати Правоволодільцю) орендну плату, 

(витрати по договорах оренди), штрафні санкції по них, гарантійні платежі та інші витрати 

відокремленого підрозділу Користувача , які  сплачуються Прововолодільцем.  

Оплата послуг за користування орендною площею, охорони приміщення, а також видача 

заробітної плати персоналу відокремленого підрозділу Користувача, повинна здійснюватись з 

банківського рахунку Правоволодільця.  

2.2.10. письмово погоджувати з Правоволодільцем укладення фінансово-господарських договорів, 

відмінних від типових договорів  ломбарду. За відсутності такої згоди фінансово-господарські 

договори вважаються недійсними. Сумнівно укладені договори Користувачем, які не 

відображаються по його рахунку і в касі, вважаються недійсними. В разі, коли такі договори були і 

призвели до зобов'язань, збитків і штрафних санкцій для Правоволодільця, Користувач зобов'язаний 

відшкодувати ломбарду їх в повному обсязі; 

2.2.11. в повному обсязі відшкодовувати збитки, завдані Правоволодільцю неправомірними діями 

Користувача, що призвели до фінансових витрат Правоволодільця; 

2.2.12. при достроковому розірванні даного договору розірвати або припинити дію (в тому числі 

шляхом достроково виконання) всіх договорів (угод, правочинів) , які укладені відокремленим 

підрозділом Користувача (кредиту, позики, закладу, застави) або з метою забезпечення його 

діяльності (оренди, охорони, інші договори, укладені в процесі його діяльності); 

2.2.13. Виконувати норми законодавства, що стосується касової дисципліни та ломбардної діяльності. 

3. ЦІНА ДОГОВОРУ 

3.1. Винагорода Правоволодільця складається з: 

3.1.1. Первісного (одноразового) платежу (внеску) 0  гривень. 

Первісний (одноразовий) платіж (внесок) являє собою плату Користувача за надану можливість 

вступити у франчайзингове підприємство Правоволодільця. Первісний (одноразовий) платіж (внесок) 

сплачується в момент підписання даного договору. Сплачена сума первісного (одноразового) 

платежу (внеску) Користувачу не повертається. 

3.1.2. Щомісячних відрахувань, у сумі 2000 (дві тисячі) гривень у місяць за одне відділення 

Користувача. Періодичні (щомісячні) відрахування являють собою плату за консультаційні та  

управлінські послуги, що надаються Правоволодільцем. Періодичне (щомісячне) відрахування 

здійснюється кожен місяць не пізніше 5-го числа авансовим платижем за поточний місяць роботи, 

шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, що надає Правоволоділець.  

Періодичне (щомісячне) відрахування починає нараховуватися з моменту реєстрації відокремленого 

підрозділу у Національній комісії фінансових послуг.    

3.2. Користувач у момент підписання цього  договору вносить гарантійний платіж за передачу йому 

права надавати послуги ломбарду під торговельною маркою Правоволодільця у розмірі одного 

стандартного щомісячного  за кожне відділення відповідно до умов договору.  Даний гарантійний 

після  закінчення дії цього Договору зараховується як плата за останній місяць надання послуг.  У 
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разі безпідставного одностороннього розірвання Договору Користувачем та/або розірвання Договору 

у зв’язку з грубим порушенням Користувачем своїх обов’язків за Договором, гарантійний платіж 

повернення або зарахуванню в якості оплати за Договором  не підлягає.  

4. ПРАВА ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ НА ЗДІЙСНЕННЯ КОНТРОЛЮ 

4.1. Правоволоділець має право здійснювати контроль за якістю послуг, що надаються Користувачем 

на підставі цього Договору. 

4.2. Контроль за діяльністю Користувача, який здійснює Правоволоділець, не поширюється на його 

фінансову діяльність і полягає в консультативно-дорадчих та наглядових функціях виключно 

стосовно якості послуг, що надаються Користувачем на підставі цього Договору. 

4.3. У разі виявлення недоліків у діяльності Користувача, які впливають на якість послуг, або 

порушень Користувачем умов цього Договору Правоволоділець видає письмовий припис-

попередження з вимогою усунути виявлені недоліки. Грубі порушення ведуть за собою обов′язкове 

розірвання Договору. Грубим порушенням зокрема вважається не здійснення (прострочення) 

Користувачем  будь – яких передбачених цим Договором платежів протягом одного  місяця.   

4.4. Невиконання Користувачем названих у п. 4.3 заходів впродовж 1 (одного) місяця з дати 

винесення припису - попередження тягне за собою розірвання Договору.  

4.5. У разі розірвання Договору Прововолоділець  має право створити  Тимчасову адміністрацію та 

відсторонити  Користувача (керівництво, працівників відокремленого підрозділу Користувача)  від 

проведення операцій з надання фінансових послуг, для проведення внутрішнього аудиту 

матеріальних цінностей, предметів закладу, матеріально-відповідальних працівників. 

5. НАСЛІДКИ ЗМІНИ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ ПРАВОВОЛОДІЛЬЦЯ 

5.1. У разі зміни торговельної марки Правововолодільця, права на використання якої входять у 

комплекс прав за даним Договором, цей Договір зберігає чинність щодо нової торговельної марки 

Правоволодільця, якщо Користувач не вимагає розірвання Договору. 

5.2. Якщо в період дії Договору припинилося право, користування яким надане за цим Договором, 

дія договору не припиняється, окрім тих його положень, які стосуються припиненню прав. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

6.1. За порушення порядку одержання послуг, перевищення повноважень під час надання послуг, 

зловживання такими повноваженнями, а також невиконання чи неналежне виконання умов Договору 

Користувач  несе таку відповідальність: 

6.1.1.У разі несвоєчасної оплати послуг, Користувач сплачує Виконавцеві штраф у розмірі 10% від 

несплаченої суми поточного платежу за кожен день прострочення виконання зобов'язання. 

6.1.2. У разі пошкодження, втрати чи знищення документів Правоволодільця  з вини Користувача, 

він за власний рахунок вживає усіх заходів для відновлення таких документів, супроводжує 

отримання дублікатів та бере на себе обов'язок зі сплати усіх обов'язкових зборів і платежів, вартості 

адміністративних послуг з відновлення або отримання дублікатів таких документів. 

У разі неможливості відновлення втрачених документів або отримання їх дублікатів від 

Правоволодільця, Користувач  відповідає за супроводження та успішне проходження процедури 

отримання таких документів заново. 

6.1.3. За неправомірне використання або використання Користувачем не за призначенням 

торговельної марки, фірмового найменування та комерційної інформації,  що призвело до порушення 

охоронюваних прав Правоволодільця, Користувач сплачує на користь Правоволодільця штраф у 

розмірі 100 000,00 (сто тисяч) гривень. 

           При цьому Правоволоділець може ініціювати питання припинення діяльності Користувача та 

розірвання Договору. 

6.1.4.У разі вчинення дій або допущення бездіяльності Користувача під час надання ним фінансових 

та супутніх послуг ломбарду, що призвели до погіршення ділової репутації Правоволодільця, яка 



ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КЕШ БОКС» 
ТА КОМПАНІЙ «СКОРТЕКС»  І  «ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ» 

ЄДРПОУ 40164297,76006, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця В. Стуса, буд. 23 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Правоволоділець _______________________              5                       Користувач ____________________________ 

виразилась у реальних втратах та завданій шкоді, Користувач  сплачує Правоволодільцю  штраф та 

відшкодовує розмір реальних втрат і завданої йому шкоди. 

6.1.5. У разі умисного приховування порушень, які загрожують репутації Правоволодільця, або 

діяльності без дотримання обов'язкових вимог законодавства до роботи фінансової установи (в тому 

числі без використання облікової та реєструючої систем ломбарду, без реєстратора розрахункових 

операцій, ведення подвійної бухгалтерії тощо) Користувач сплачує Правоволодільцю штраф у 

розмірі 100 000,00 (сто тисяч) гривень та відшкодовує Правоволодільцю у повному обсязі суму 

завданих такими порушення законодавства збитків. Після цього Правоволодільцем приймається 

рішення про можливість подальшої роботи Користувача  або припинення його діяльності з 

розірванням Договору.  

6.1.6. За дотримання вимог, що висуваються Правоволодільцем  до якості безпосередньої діяльності 

Користувача  з надання фінансових та супутніх послуг, відповідальність несе виключно Користувач 

в особі керівника ломбардного відділення. 

6.1.7. За порушення законодавства, що стались внаслідок допуску Користувачем  до роботи зі 

спеціальним програмним забезпеченням третіх осіб (у тому числі без їх офіційного 

працевлаштування), до роботи з матеріальними цінностями, предметами закладу, зберігання 

архівних матеріалів, дотримання касової дисципліни, а також за будь-які відносини з цими особами, 

відповідальність несе Користувач. 

6.1.8. В разі невиконання Користувачем п. 2.2.9 даного Договору він зобов'язаний сплатити всі 

штраф і санкції, що будуть накладені на Правоволодільця. 

6.1.9. Невиконання Користувачем п. 2.2.7. та п. 2.2.11 даного Договору є грубим порушенням умов 

договору та тягне за собою накладення штрафу на Користувача в розмірі 17000,00 (сімнадцять тисяч) 

грн. 

6.1.10. Внесення чи вилучення Користувачем власних коштів в будь-якій сумі в/з касу/и без 

попереднього погодження з представником Правоволодільця вважається грубим порушенням, через 

що Правоволоділець має право стягнути з Користувача штраф у розмірі 17000,00 (сімнадцять тисяч) 

грн. 

6.2.  За інші порушення умов даного Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності до 

вимог чинного законодавства України. 

6.3. Сплата пені та/або штрафу не звільняє Сторони від належного виконання ними своїх 

зобов’язань, передбачених даним Договором. 

6.4. Правоволоділець та  Користувач  не відповідають по зобов’язанням один одного, які виникли з 

договорів, укладених ними самостійно. 

6.5. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо 

воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх, 

залежних від неї, заходів для належного виконання зобов'язання. 

6.6. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, його укладанням або такі, що виникають в процесі 

виконання умов цього Договору, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. 

Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за 

встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному відповідним 

чинним в Україні законодавством. 

7. ПРИПИНЕННЯ ДІЇ КОМЕРЦІЙНОЇ КОНЦЕСІЇ 

7.1. Дія комерційної концесії підлягає припиненню у випадках: 

-закінчення строку її дії, визначеного у п. 1.4. цього Договору; 

-припинення прав Правоволодільця, які надаються Користувачеві за цим Договором, без заміни їх 

новими аналогічними правами; 

- дострокового припинення (розірвання) цього Договору.  
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8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ  

8.1.  Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання і діє до повного виконання Сторонами 

своїх зобов'язань за цим Договором із урахуванням положень 1.4. цього Договору. 

8.2. Даний Договір підлягає достроково припиненню в таких випадках: 

8.2.1. оголошення однієї зі Сторін неплатоспроможною (банкрутом); 

8.2.2. вчинення Користувачем грубого порушення умов Договору, а саме, п.2.2.7-2.2.11., що 

призвело/може призвести до спричинення шкоди охоронюваним інтересам Правоволодільця. При 

цьому жодні платежі, сплачені Правоволодільцю, Користувачу  не повертаються. 

8.2.3. з ініціативи Правоволодільця, за умови письмового попередження про це за шість місяців.  

8.2.4. в інших випадках передбачених цим Договором.  

В разі розірвання Договору з ініціативи Правоволодільця, датою розірванню Договору, вважається 

дата зазначена в письмовому повідомленні Правоволодільця, яке надсилаються на адресу 

Користувача вказану в цьому Договорі.  

8.3. Користувач  має право в будь-який час відмовитися від даного Договору, повідомивши 

Правоволодільця  та про таку відмову за 2 (два) місяці. 

8.4. У разі припинення дії або розірвання даного Договору незалежно від підстав, Користувач 

зобов'язаний здійснити повний розрахунок з Правоволодільцем.  

8.5. У разі припинення дії або розірвання цього Договору незалежно від підстав, Користувач 

зобов'язаний негайно припинити діяльність та використання всіх документів та інших об’єктів чи 

будь-яких матеріалів із використанням відомостей Правоволодільця; негайно припинити показ, 

рекламу, просування, поширення чи будь-яке використання торговельних знаків і інших 

торговельних марок, логотипів, символів, знаків, процедур або методів, які ототожнюються або 

можуть ототожнюватися з Правоволодільцем.  

9. ІНШІ УМОВИ 

9.1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди 

та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають 

юридичну силу. 

9.2. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони оформлені в 

письмовому вигляді та підписані уповноваженими на це представниками Сторін. При цьому такі 

зміни, додатки і доповнення є невід'ємною частиною Договору.  

9.3. Сторони погодилися з тим, що зміст цього Договору та будь – яка інформація, що стала відомою 

Користувачу  в ході виконання цього Договору, є конфіденційною. У зв’язку із цим Користувач бере 

на себе зобов’язання про нерозголошення цієї інформації третім особам без попередньої письмової 

згоди Правоволодільця, окрім випадків коли обов’язок надання такої інформації прямо передбачений 

законодавством.  Умови конфіденційності зберігають силу протягом трьох років після завершення 

надання всіх послуг в рамках Договору. 

9.4. Сторони погодили, що не вважатися конфіденційною інформацією, інформація яка: 

- є або стала публічно відомою внаслідок не забезпечення Правоволодільцем  умов збереження 

її секретності; 

-  законно одержана від третьою особи без обмеження на її розголошення (за винятком 

отримання її від осіб, уповноважених Правоволодільцем); 

- дозволена до поширення письмовою згодою Правоволодільця; 

- законодавчо включена до переліку відомостей що не становлять комерційну таємницю. 

9.5. Обидві сторони (а також особи, що діють від їх імені) погодились, що підписанням даного 

Договору, відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних», дають однозначну згоду 

на обробку уповноваженими особами сторін, їхніх персональних даних.  Метою збору та обробки 



ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КЕШ БОКС» 
ТА КОМПАНІЙ «СКОРТЕКС»  І  «ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ» 

ЄДРПОУ 40164297,76006, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця В. Стуса, буд. 23 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Правоволоділець _______________________              7                       Користувач ____________________________ 

персональних наданих , у межах даного Договору, є забезпечення реалізації господарсько-правових, 

податкових відносин та збір персональних даних у комерційних цілях. 

9.6. Сторони (а також особи, що діють від їх імені) надають згоду на використання ними 

персональних даних виключно для виконання умов даного Договору, а також вимог діючого 

законодавства, що пов’язані з виконанням даного Договору. 

9.7. Правоволоділець є платником податків на загальних підставах .  

9.9. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього Договору і не 

врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України. 

9.10. Сторони зобов'язуються протягом 10 (десяти) календарних днів письмово повідомляти одна 

одну у випадку зміни поштових та/або платіжних реквізитів. Будь-яке повідомлення, необхідне або 

передбачене цим Договором, має бути здійснено у письмовій формі. Таке повідомлення 

оформлюється українською мовою та надсилається за адресами, вказаними у Договорі. 

9.11. Цей Договір складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, кожний з яких має 

однакову юридичну силу. 

10. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ 

1. Додаток 1 – Перелік вимог до документів для відкриття відокремленого підрозділу.  

3. Додаток  2 - Перелік та строки обов’язкового подання Замовником документів і відомостей 

Виконавцеві для обробки, підготовки та здачі звітності.  

11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ 

Повне товариство «ЛОМБАРД «Кеш 

Бокс» та компаній  «Скортекс»  і  

«Полтаваінвестпром»  

ЄДРПОУ 40164297 

  

КОРИСТУВАЧ 

_____________________________________

(ідентифікаційний код______________) 

Адреса: 

76006  м. Івано-Франківськ, 

 вул. В.Стуса, 23 

 

тел. 0979370854 

 

 

  Адреса 

реєстрації:________________________

__________________________________

__________________________________ 

Паспорт серії__________________, 

виданий 

__________________________________

____._____.20____ року 

Тел. ______________ 

 

Бондар О.В.________________ 

 

  /________________/______________ 
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Додаток  №1 

до Договору комерційної концесії 

(франчайзингу)  

№________ від «___» _______ 20___ р. 
 

 

 

Для реєстрації  ВП потрібна наступна техніка: 

 Принтер  

 Мобільний тел. 

 Комп’ютер+ монітор+клавіатура/ноутбук 

 

Для реєстрації ВП потрібні наступні документи: 

 Диплом про вищу освіту керівника і працівника, відповідального за ФМ 

 Трудова книжка керівника і працівника, відповідального за ФМ 

 

Для реєстрації ВП потрібні договори: 

 Оренди 

 На інтернет послуги 

 

ВИМОГИ ДО КЕРІВНИКА І ПРАЦІВНИКА, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЗА ФМ: 

 

КЕРІВНИК ВП: 

мати вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра, бакалавра) або для 

керівника відокремленого підрозділу ломбарду - професійно-технічну освіту; 

мати не менший ніж 2-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи на ринках 

фінансових послуг - не менший одного року або стаж роботи на керівних посадах не менший двох 

років; 

протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або головним 

бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової ліквідації або 

до якої було застосовано захід впливу за порушення законодавства, що регулює діяльність з надання 

фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та 

призначення тимчасової адміністрації; 

не мати не погашеної або не знятої судимості за умисні злочини, злочини у сфері господарської 

та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та займатися 

певною діяльністю; 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА ФМ: 

мати вищу освіту;  

мати досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб’єкта первинного 

фінансового моніторингу або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму. 

Якщо особа була керівником, членом керівного органу або головним бухгалтером юридичної 

особи - учасника ринку фінансових послуг та під час перебування цієї особи на вказаній посаді 

юридичну особу було визнано банкрутом чи до неї застосовано захід впливу (санкцію) органу, який 

здійснює регулювання відповідного ринку фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва 

від управління юридичною особою - учасника ринку фінансових послуг, анулювання ліцензії на 

здійснення відповідного виду діяльності і від цього моменту минуло менше десяти років, таку особу 

може бути призначено відповідальним працівником тільки за погодженням з відповідним суб'єктом 

державного фінансового моніторингу. 
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I. ОРЕНДА/СУБОРЕНДА 

1. Варіант: Договір оренди 

1.1. Для реєстрації відокремленого підрозділу «Відділення» ломбарду, Користувач повинен 

надати Правоволодільцю наступні копії документів для укладання Договору оренди: 

Якщо Орендодавець – Юридична особа 

 Свідоцтво про реєстрацію/Виписка/Витяг 

 Свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку (якщо таким являється) 

 Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (якщо таким являється) 

 Право установчі документи на приміщення 

Якщо Орендодавець – Фізична особа-підприємець 

 Свідоцтво про реєстрацію/Виписка/Витяг 

 Свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку (якщо таким являється) 

 Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (якщо таким являється) 

 Свідоцтво про 3-тю групу оподаткування 

 Повинен мати КВЕД на оренду 

 Паспорт 

 ІПН 

 Право установчі документи на приміщення 

Якщо Орендодавець – Фізична особа 

 Паспорт 

 ІПН 

 Право установчі документи на приміщення 

 

1.2. Для реєстрації відокремленого підрозділу «Відділення» ломбарду, Користувач 

повинен надати Правоволодільцю наступну інформацію для укладання Договору оренди: 

 Щомісячна сума оренди з/без комунальних платежів 

 Щомісячна сума оренди з/без комунальних платежів, враховуючи ПДФО (якщо 

Орендодавець - ФО) 

 Щомісячна сума оренди з/без комунальних платежів, враховуючи ПДВ (якщо 

Орендодавець – платник ПДВ) 

 Вартість приміщення 

 Строк оренди 

 Банківські реквізити Орендодавця, номер телефону, e-mail 

 Площа орендованого приміщення: повністю або його частина 

 З якого числа починає нараховуватися орендна плата 

 

 

 

2. Варіант: Договір суборенди 

2.1. Для реєстрації відокремленого підрозділу «Відділення» ломбарду, Користувач повинен 

надати Правоволодільцю наступні копії документів для укладання Договору суборенди: 

Якщо Суборендодавець – Юридична особа 

 Свідоцтво про реєстрацію/Виписка/Витяг 

 Свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку (якщо таким являється) 

 Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (якщо таким являється) 

 Провоустановчі документи на приміщення 

Якщо Суборендодавець – Фізична особа-підприємець 
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 Свідоцтво про реєстрацію/Виписка/Витяг 

 Свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку (якщо таким являється) 

 Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (якщо таким являється) 

 Свідоцтво про 3-тю групу оподаткування 

 Повинен мати КВЕД на оренду 

 Паспорт 

 ІПН 

 Провоустановчі документи на приміщення 

Якщо Суборендодавець – Фізична особа 

 Паспорт 

 ІПН 

 Провоустановчі документи на приміщення 

 

2.2. Для реєстрації відокремленого підрозділу «Відділення» ломбарду, Користувач повинен  

додатково надати Правоволодільцю наступні копії документів для укладання Договору суборенди: 

 Копію Договору оренди з пунктом права передачі в суборенду/Додатковою угодою про право 

передачі в суборенду або заяву – згоду орендодавця на суборенду  

 Копію Свідоцтва про реєстрацію/Виписки/Витягу Орендодавця, якщо Орендодавець ФОП або 

Юридична особа / Копію Паспорта та ІПН, якщо Орендодавець ФО 

2.3. Для реєстрації відокремленого підрозділу «Відділення» ломбарду, Користувач 

повинен надати Правоволодільцю наступну інформацію для укладання Договору суборенди: 

 Щомісячна сума суборенди з/без комунальних платежів 

 Щомісячна сума суборенди з/без комунальних платежів, враховуючи ПДФО (якщо 

Суборендодавець - ФО) 

 Щомісячна сума суборенди з/без комунальних платежів, враховуючи ПДВ (якщо 

Суборендодавець – платник ПДВ) 

 Вартість приміщення 

 Строк суборенди, згідно Договору оренди 

 Банківські реквізити Суборендодавця, номер телефону, e-mail 

 Площа суборендованого приміщення: повністю або його частина 

 З якого числа починає нараховуватися суборендна плата 

  

 

II. ІНТЕРНЕТ 

1.  Для реєстрації відокремленого підрозділу «Відділення» ломбарду, Користувач повинен знайти 

Інтернет-провайдера для укладання Договору на інтернет-послуги.  

2. Узгодити з Інтернет-провайдером: 

 Тарифний план 

 З якого числа нараховується плата за користування послугами 

 Вартість підключення Інтернету 

3. Направити Правоволодільцю в електронному вигляді для узгодження Договір на інтернет-послуги. 

4. Надати Правоволодільцю наступні копії документів Інтернет-провайдера: 

 Свідоцтво про реєстрацію/Виписка/Витяг 

 Свідоцтво про реєстрацію платника єдиного податку (якщо таким являється) 

 Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ (якщо таким являється) 

 

III. ТЕХНІКА 

1. Для реєстрації відокремленого підрозділу «Відділення» ломбарду, Користувач повинен 

придбати та/або надати інформацію про наступну техніку, яка буде на відділенні ломбарду:  
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 Принтер  

 Мобільний тел. 

 Комп’ютер+ монітор+клавіатура/ноутбук 

2. Надана інформація повинна містити наступні данні: 

 Марка 

 Модель 

 Серійний номер 

 IMEI (за наявності) 

 

IV. КЕРІВНИК ВІДДІЛЕННЯ ЛОМБАРДУ 

1. Надати копію диплому про вищу освіту керівника відділення в двох екземплярах (титульну та 

зворотну сторону) 

2. Надати копію трудової книжки в двох екземплярах (титульну та всі інші сторінки, де внесені 

записи) 

3. Надати копію паспорту 

4. Надати копію ІПН 

5. Керівник відділення ломбарду повинен відповідати наступним вимогам: 

 мати вищу освіту (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, магістра, бакалавра) 

або для керівника відокремленого підрозділу ломбарду - професійно-технічну освіту; 

 мати не менший ніж 2-річний загальний стаж трудової діяльності, з якого стаж роботи 

на ринках фінансових послуг - не менший одного року або стаж роботи на керівних посадах не 

менший двох років; 

 протягом останніх п’яти років не бути керівником, фінансовим директором або 

головним бухгалтером фінансової установи, визнаної банкрутом, підданої процедурі примусової 

ліквідації або до якої було застосовано захід впливу за порушення законодавства, що регулює 

діяльність з надання фінансових послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління 

фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації; 

 не мати не погашеної або не знятої судимості за умисні злочини, злочини у сфері 

господарської та службової діяльності, а також не бути позбавленим права обіймати певні посади та 

займатися певною діяльністю. 

 

IV. ВІДПОВІДАЛЬНА ОСОБА ЗА ФІНАНСОВИЙ МОНІТОРИНГ 

(Якщо відділення за межами м. Івано-Франківська) 

1. Надати копію диплому про вищу освіту працівника, відповідального за фінансовий 

моніторинг в двох екземплярах (титульну та зворотну сторону).  

2. Надати копію трудової книжки в двох екземплярах (титульну та всі інші сторінки, де внесені 

записи). 

3. Працівник, відповідальний за фінансовий моніторинг повинен відповідати наступним 

вимогам: 

 мати вищу освіту;  

 мати досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб’єкта 

первинного фінансового моніторингу або не менше одного року досвіду роботи у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

або фінансуванню тероризму; 

 якщо особа була керівником, членом керівного органу або головним бухгалтером 

юридичної особи - учасника ринку фінансових послуг та під час перебування цієї особи 

на вказаній посаді юридичну особу було визнано банкрутом чи до неї застосовано захід 

впливу (санкцію) органу, який здійснює регулювання відповідного ринку фінансових 

послуг, у вигляді відсторонення керівництва від управління юридичною особою - 

учасника ринку фінансових послуг, анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду 
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діяльності і від цього моменту минуло менше десяти років, таку особу може бути 

призначено відповідальним працівником тільки за погодженням з відповідним суб'єктом 

державного фінансового моніторингу. 

 

За наявності всіх документів та інформації, відповідно до Розділів  I, II, III, IV, Правоволоділець 

формує документи та подає їх на реєстрацію в Нацкомфінпослуг, Держфінмоніторинг, Міністерство 

фінансів України, ДПІ тощо. 

В процесі реєстрації керівнику відділення ломбарду та відповідальному працівнику за фінансовий 

моніторинг будуть надані сформовані Правоволодільцем документи для реєстрації (накази, довідки, 

кадрові документи), які необхідно підписати та повернути Правоволодільцю протягом 7 робочих 

днів. 

Податки на заробітну плату, заробітна плата, відпускні та інші платежі на найманих осіб, що 

працюють на відокремлених підрозділах Користувача також оренда, витрати по договорах оренди, 

штрафні санкції по них, гарантійні платежі та інші витрати відділення  оплачуються за рахунок 

Користувача на банківський рахунок, що надає Правоволоділець.  

 

ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ                                                       КОРИСТУВАЧ 

 

Повне товариство «Ломбард «Кеш Бокс» та             

Компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром»                                           

 

______________________ Бондар О.В.                           ______________________ /_____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «КЕШ БОКС» 
ТА КОМПАНІЙ «СКОРТЕКС»  І  «ПОЛТАВАІНВЕСТПРОМ» 

ЄДРПОУ 40164297,76006, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця В. Стуса, буд. 23 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

Правоволоділець _______________________              13                       Користувач ____________________________ 

 

Додаток  №2 

до Договору комерційної концесії 

(франчайзингу)  

№________ від «___» _______ 20___ р. 
 

Перелік та строки обов’язкового подання Користувачем документів і відомостей Праволодільцю для 
обробки, підготовки та здачі звітності 

Спеціалізація Відомості та документи Строки/періодич 

ність подання 

Примітка 

Кадровий 
облік 

Прийом нового працівника за основним місцем: 
Заява працівника. 
Копія паспорта (завізована особисто). 
Копія ідентифікаційного податкового номера -ІПН 

(завізована особисто). 

Копія документа про освіту - диплом (завізована 

особисто). 

Копія свідоцтва про одруження в разі зміни 

прізвища (завізована особисто). 

Копія свідоцтва про народження дітей - при 

наявності в родині неповнолітніх дітей (завізована 

особисто). 

Копія свідоцтва, що підтверджує зміну прізвищ, 

якщо була зміна: одруження, розлучення та ін. 

(завізована особисто). 

Копія посвідчення по інвалідності та довідка МСЕК 

якщо є інвалідність (завізована особисто). 

2 фото (3х4). 

Трудова книжка. 

Заява на соціальну пільгу. 

Не пізніше ніж за 1 

день до дати 

офіційного 

працевлаштування 

. 

Оригінали документів 

— за 

місцезнаходженням 

Виконавця 

Прийом нового працівника за зовнішнім 

сумісництвом: 
Заява працівника. 
Копія паспорта (завізована особисто). 
Копія ідентифікаційного податкового номера - ІПН 

(завізована особисто). 

Копія документа про освіту - диплом (завізована 

особисто). 

Копія свідоцтва про одруження в разі зміни 

прізвища (завізована особисто). 

Копія свідоцтва про народження дітей - при 

наявності в родині неповнолітніх дітей (завізована 

особисто). 

Копія свідоцтва підтверджуючого зміну прізвища, 

якщо зміна була: одруження, розлучення та ін. 

(завізована особисто). 
2 фото (3х4). 
Копія трудової книжки (завізована у відділі кадрів 

по основному місцю роботи). 

Не пізніше ніж за 1 

день до дати 

офіційного 

працевлаштування 

Звільнення працівника: 

2. Заява про звільнення. 

За 14 календарних 

днів до бажаної дати 

звільнення 
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Касова 

дисципліна 

Ксерокопії Книги обліку розрахункових операцій 

за попередній місяць, заповнені розділи 1,2,3,4, 

завірені печаткою Ломбардного відділення і 

підписом керівника відділення 

Щомісячно до 5 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

Оригінали — за місце 

знаходженням 

Виконавця 

Сканкопії заявки на нову книгу КОРО За 30 днів до дати 

закінчення старої 

 

Сканкопії заявки на нову РК (розрахункову 

книжку) 

Касові 

документи 
Видаткові касові ордери, які автоматично 

друкується при внесенні грошових коштів з 

центральної каси 

Щомісячно до 5 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

Оригінали — за місце 

знаходженням 

Виконавця 

Прибуткові касові ордери, який автоматично 

друкується при вилученні грошових коштів до 

центральної каси 

Підтвердження 

витрат 

ломбардного 

відділення 

Акти виконаних робіт (наданих послуг) з оренди 

приміщення, оренди обладнання/техніки, 

охорони та інших отриманих послуг, сплачених 

виключно з р/рахунку ломбардного відділення за 

описом 

Щомісячно з 5 до 10 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

Оригінали — за місце 

знаходженням 

Виконавця 

Прибуткові накладні на придбання ТМЦ 

(товарно-матеріальні цінності) та ОЗ (основних 

засобів) за описом 

Щомісячно до 5 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

Оригінали — за місце 

знаходженням 

Виконавця 

Проекти договорів та угод, які пропонується 

укладати, за описом 

За тиждень до 

підписання 

оригінали — за 

місцезнаходженням 

Виконавця 

Укладені договори та угоди за описом Протягом тижня 

після підписання 

Оригінали — за місце 

знаходженням 

Виконавця 

Додатково до акту виконаних робіт перелік 

інформаційно-консультаційних послуг, вартість 

яких перевищує 10 тис. грн. 

Щомісячно до 5 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

Оригінали — за місце 

знаходженням 

Виконавця 

Документи по 

інкасації та 

реалізації не 

викуплених з-під 

застави цінностей 

Акт прийому-передачі інкасаційного мішка та 

відомість на фактичне переміщення заставного 

майна до центрального сховища для подальшої 

реалізації 

На вибір керуючого Друкуються в 2-х 

екземплярах 

(скріплюються окремо: 

екземпляр ломбардного 

відділення і екземпляр 

ЦО), підписуються і 

надсилаються до ЦО 

Прибуткові накладні які формуються при 

переміщенні заставного майна на магазин для 

реалізації 

Щомісячно до 5 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

Друкуються в 2-х 

екземплярах 

(скріплюються окремо: 

екземпляр ломбардного 

відділення і екземпляр 

ЦО), підписуються і 

надсилаються до ЦО 
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Видаткові накладні по реалізації заставного 

майна (права звернення стягнення на предмет 

закладу) 

Щомісячно до 5 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

Оригінали — за місце 

знаходженням 

Виконавця 

ФМ 

(фінансовий 

моніторинг) 

Заява керуючого про відсутність операцій, які 

підлягають обов'язковому фінансовому 

моніторингу 

Щомісячно до 5 

числа місяця, 

наступного за 

звітним 

Оригінали — за місце 

знаходженням 

Виконавця 

Інформація про фінансову операцію, яка 

підлягає обов'язковому фінансовому 

моніторингу, у разі, якщо сума, на яку вона 

(операція) здійснюється, дорівнює або перевищує 

150 тисяч гривень 

В той же день Реєстрація операції та 

передача інформації 

(документи, що 

підтверджують 

ідентифікацію осіб) 

Виконавцю 

Квартальна 

інвентаризац 

ія 

Фінансові звіти за квартал До 5 числа місяця, 

наступного за 

звітним кварталом 

Оригінали — за місце 

знаходженням 

Виконавця 

Відомість інвентаризації каси та предметів 

застави (додаток до акту інвентаризації) 

Відомість інвентаризації товарів (журнал 

інвентаризації товарів) 

 

ПРАВОВОЛОДІЛЕЦЬ                                                       КОРИСТУВАЧ 

 

Повне товариство «Ломбард «Кеш Бокс» та             

Компаній «Скортекс» і «Полтаваінвестпром»                                           

 

______________________ Бондар О.В.                           ______________________ /_____________________/ 

 

 


