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ДОГОВІР №
постачання нафтопродуктів по обліковим картам через мережу АЗС
м. Полтава

__________ 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Надежда Ритейл 2017» платник податку
на прибуток на загальних умовах згідно Податкового кодексу України, названий у подальшому
„ПРОДАВЕЦЬ” в особі директора ТОВ «Надежда Ритейл 2017» Крачка О.Г., що діє на
підставі Статуту, з одного боку, та ___________________________названий у подальшому
„ПОКУПЕЦЬ” в особі директора ______________________________, що діє на підставі
статуту, платник податку на прибуток на загальних умовах згідно Податкового кодексу
України, з іншого боку, уклали цей договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язується через мережу АЗС, на підставі відпускних облікових карт,
передати у власність нафтопродукти нафтопродукти в асортименті: дизельне пальне, дизельне
пальне євро, бензини А-95, А-95-євро, А-95 ventus, А-92, а також газ пропан-бутан, газ
пропан-бутан євро (далі за текстом Товар), а ПОКУПЕЦЬ зобов’язується провести оплату та
прийняти нафтопродукти, по ціні визначеній в рахунку, на умовах цього договору.
1.2. Асортимент, кількість нафтопродуктів, визначаються Сторонами додатково та фіксуються в
рахунку на оплату.
1.3. Облікові картки мають обмежений термін дії для отримання нафтопродуктів по ним – один
календарний рік, з 1 січня по 31 грудня. Після закінчення зазначеного терміну дії облікової
картки, вона анулюється та відпуск нафтопродуктів по таким обліковим карткам припиняється.
Обміну та пролонгації відпускна облікова картка із закінченим терміном дії не підлягає.
1.3.1. Обмін відпускної облікової картки з простроченим терміном дії можливий лише за згодою
Сторін з обов’язковою зміною ціни Товару відповідно до роздрібних цін, що сформувалися на
нафтопродукти на день заміни таких відпускних облікових карток. Згода сторін у такому
випадку оформлюється шляхом підписання відповідної Додаткової угоди..
1.3.2.Продавець має право в односторонньому порядку приймати рішення про пролонгацію або
обмін облікових карток термін дії яких закінчився.
1.4. Покупець зобов’язується на протязі дії даного Договору не розповсюджувати третім особам
придбані за цим Договором відпускні облікові картки без письмового погодження Продавця.
1.5. Товар передається Продавцем для комерційного використання в господарській діяльності
Покупця.
2.УМОВИ, ТЕРМІНИ І ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
2.1. Нафтопродукти реалізуються через мережу АЗС на підставі відпускної облікової картки.
2.2. Відпускні облікові картки видаються Покупцю відповідно до виставлених рахунків та за умови
пред’явлення довіреності на отримання відповідного товару.
2.3. Відпуск нафтопродуктів здійснюється ПОКУПЦЮ, тільки після пред’явлення відпускної
облікової картки з дійсним терміном дії.
2.4. Перехід ризиків випадкового знищення або випадкового пошкодження товару відбувається в
момент передачі Товару від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ. Моментом передачі Товару за
кількістю та якістю Товару вважається дата підписання накладних про їх отримання
ПОКУПЦЕМ.
2.5. Право власності на переданий Покупцеві Товар переходить від Продавця до ПОКУПЦЯ з дати
повної оплати Товару.
2.6. Покупець зобов’язується отримати сплачені нафтопродукти протягом терміну дії облікової
картки.
3.ЦІНА, УМОВИ ОПЛАТИ.
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3.1. ПОКУПЕЦЬ здійснює 100% передоплату за нафтопродукти на протязі 2 банківських днів з
моменту отримання рахунку шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий
рахунок ПРОДАВЦЯ.
3.2. Датою оплати вважається дата зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок
ПРОДАВЦЯ.
3.3. Оплата нафтопродуктів здійснюється ПОКУПЦЕМ на підставі платіжного доручення, в якому
зазначається номер і дата рахунку, найменування нафтопродуктів.
3.4. Загальна сума договору складається з сум підписаних сторонами накладних про отримання
товару.
4.ЯКІСТЬ НАФТОПРОДУКТІВ.
4.1. Якість нафтопродуктів повинна відповідати встановленим стандартам та підтверджується
паспортом (сертифікатом) якості.
5.ГАРАНТІЇ
5.1. При підписанні цього договору ПРОДАВЕЦЬ гарантує відпуск нафтопродуктів цілодобово
через мережу власних АЗС на підставі відпускних облікових карток.
5.2. ПРОДАВЕЦЬ на підтвердження свого зобов’язання, яке виникає із умов цього договору, видає
ПОКУПЦЮ відпускні облікові картки на всю кількість сплачених нафтопродуктів.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За порушення умов даного Договору винна Сторона несе відповідальність в повному обсязі, яка
полягає у відшкодуванні спричинених нею витрат (збитків) іншій Стороні, у тому числі не
отриманий прибуток, в порядку передбаченому чинним законодавством України.
6.2. У випадку порушення ПОКУПЦЕМ термінів здійснення взаєморозрахунків, передбачених
Договором, ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ
від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу. Пеня нараховується на весь
період прострочення по день проведення розрахунків у відповідності з умовами Договору. У
випадку якщо термін прострочення ПОКУПЦЕМ проведення взаєморозрахунків перевищує 10
календарних днів, ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний сплатити ПРОДАВЦЮ штраф у розмірі 25% від
суми заборгованості, протягом 5 робочих днів із дня одержання відповідної письмової вимоги
ПРОДАВЦЯ.
6.3. У випадку прострочення ПОКУПЦЕМ терміну здійснення взаєморозрахунку передбаченого цим
Договором, ПОКУПЕЦЬ зобов'язаний на вимогу ПРОДАВЦЯ сплатити суму заборгованості з
урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також 30% (тридцять
відсотків) річних від простроченої суми за користування грошовими коштами.
6.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.
6.5. У разі порушення ПОКУПЦЕМ п.1.4. даного Договору, ПРОДАВЕЦЬ не несе відповідальність
за якість нафтопродуктів перед третіми особами, також ПРОДАВЕЦЬ не гарантує відпуск
нафтопродуктів цілодобово через мережу власних АЗС на підставі відпускних облікових
карток.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов’язань за
Договором, якщо це невиконання було спричинено діями непереборної сили: стихійні лиха,
пожежа, повінь, землетрус, розпорядження державних органів влади, чи інші обставини, які не
залежали від волі Сторін за умови, що данні обставини, безпосередньо вплинули на виконання
зобов’язань за Договором. В цьому випадку виконання сторонами своїх зобов’язань
відкладається у часі пропорційно тривалості дій непереборної сили.
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7.2. Сторона, в якої виникли обставини, передбачені в п. 7.1. Договору, повинна на протязі 5 діб
повідомити другу Сторону про неможливість виконання зобов’язань за Договором. Доказом
неможливості виконання зобов’язань є довідка Торгово-промислової палати України.
7.3. Якщо вказані в п.7.1. обставини будуть діяти більш 3-х місяців кожна із Сторін має право
письмово повідомити про припинення дії Договору. При цьому сторони зобов’язані провести
звіряння та повні розрахунки у відповідності до чинного законодавства.
8. РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори між сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються у відповідності до
законодавства України в Господарському суді.
9. ЗМІНА УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ
9.1. Умови Даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов’язковим
укладанням письмового документа, окрім випадків встановлених даним Договором.
9.2. Жодна із сторін не має права передавати свої права за Даним Договором третій стороні без
письмової згоди другої сторони.
9.3. Сторони у випадку зміни своєї адреси, банківських реквізитів, телефонних номерів зобов’язані
негайно повідомити письмово нові реквізити іншій стороні.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1 У випадку втрати або крадіжки відпускних облікових карток ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний
терміново повідомити про це ПРОДАВЦЯ.
10.2. Договір вступає в дію з моменту його підписання сторонами та обов’язкового скріплення
печатками сторін (за наявності) і діє до 31 грудня 2019 року, але в будь-якому разі до повного
виконання сторонами своїх зобов’язань по даному договору. Закінчення строку дії договору не
звільняє винну сторону від відповідальності за його невиконання.
Сторони визнають, що документи (у тому числі первинні та бухгалтерські), які складатимуться
сторонами в рамках виконання цього договору, повинні мати обов’язків реквізит – печатки
сторін (за наявності).
10.3 У випадку, якщо жодна із Сторін за 30 днів до закінчення терміну дії даного Договору не
попередила іншу Сторону про його розірвання Договір вважається пролонгованим (поновленим)
на строк та на умовах, які існували на момент закінчення дії даного Договору.
10.4. Всі доповнення, специфікації, до даного Договору є його невід’ємними частинами і вважаються
дійсними, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані уповноваженими представниками
сторін та скріплені печатками (за наявності).
10.5. Факсимільні копії договору, додаткових угод, та інших документів, які є невід’ємними
частинами договору, мають юридичну силу до моменту надання іншою стороною документів з
оригінальними печатками сторін.
10.6. Даний договір складено українською мовою в двох оригінальних примірниках, по одному для
кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.
10.7. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним цивільним
законодавством.
10.8.
Після підписання Даного Договору всі попередні переговори за ним, листування,
попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються Даного
Договору, втрачають юридичну силу.
10.9. Сторони підтверджують, що Договір підписаний уповноваженими на підпис представниками.
10.10. Сторони стверджують, що їх уповноважені представники, а також інші посадові особи, які
пов’язані із укладенням та виконанням умов даного договору, ознайомлені із діючими
нормативно-правовими актами, які регулюють порядок укладення та виконання таких
цивільно-правових угод і підтверджують відповідність цієї угоди діючому законодавству
України.
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10.11. З метою виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» Сторони
добровільно надають свою згоду на обробку своїх будь – яких персональних даних, які стали
відомими в результаті господарсько–правових відносин. Сторони погодили, що вся надана
інформація про них або їхніх представників за дорученням є персональними даними, тобто
даними, які використовуються для ідентифікації такого представника.
10.12. Покупець зобов’язаний у строки, встановлені законодавством України, зареєструвати
розрахунки коригувань вартісних та/або кількісних показників.
ПРОДАВЕЦЬ:

10. Місцезнаходження та банківські реквізити сторін.
ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Надежда Ритейл 2017»
Адреса: 36009, м. Полтава, вул. Зіньківська,
буд. 19-Б
Тел./факс: (0532) 62-99-11; 62-99-12
р/р 2600829428 в ПАТ «ПУМБ»
МФО 334851
Код ЄДРПОУ 41022256
Індив. Податковий № 410222516012

Директор__________________О.Г.Крачко

Затверджено:
Фінансовий директор
________________________
Від юридичного відділу
_________________________ Д.О. Тереховський
За службу ФЕБ
__________________________О.П. Цукан
Менеджер_________________ ____________

Директор _________ /___________/

