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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" надалі Постачальник, в особі Бухгалтера Заржицької 
Ольги Юріївни, що діє на підставі Довіреності №124 від 02.01.2019р., з однієї сторони, з однієї сторони,
та АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, надалі іменоване Покупець, в особі начальника архівного 
відділу Гонтар Віти Олексіївни , що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення про 
архівний відділ, затвердженого рішенням Криворізької міської ради від 22.11.2017 №2206, надалі іменовані "Сторони", уклали 
цей договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник приймає на себе зобов'язання передати Покупцю у власність Товари, а Покупець зобов'язується сплатити і 

прийняти вказаний Товар.
1.2 Найменування Товару: Бензин А-95.згідно накладних на товар .
1.3. Одиниця вимірювання: літр.
1.4. Кількість: 10 літрів, згідно накладних на товар.
1.5. Відпуск Товару з АЗС здійснюється за довірчими документами (скретч-картки) на отримання товару відповідно "Правил 

роздрібної торгівлі нафтопродуктами" затверджених Постановою Кабінету Міністрів України № 1442 від 20.12.1997.
2. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ, РОБІТ ЧИ ПОСЛУГ

2.1. Товар вважається переданим Постачальником і прийнятим Покупцем по кількості і якості з моменту фактичного
отримання Товару згідно умов Договору.

2.2. Якість Товару повинна відповідати дійснім на дату отримання Товару ДСТУ.
3. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна 1 літра Товару: 27,50грн. згідно накладних на товар.
3.2. Загальна сума Договору: 275,00 грн (Двісті сімдесят п'ять гри.00 коп.), у тому числі ПДВ 45,83 грн.

4. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
4.1. Умови оплати: оплата Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом 

перерахування коштів на рахунок Постачальника в день виписки рахунку-фактури та накладної на Товар. Ціна одного 
літру товару вказується у рахунку-фактурі та накладної і дійсна протягом дня їх виписки.

4.2. Оплата Товару здійснюється Покупцем в національній валюті України в безготівковій формі, шляхом перерахування 
коштів на вказані в рахунку-фактурі реквізити Постачальника.
Постачальник звільняється від своїх обов’язків стосовно партії товару оплата якої здійснена на інші реквізити.

4.3. При ненадходженні оплати у термін, вказаний в п.4.1 Договору, Постачальник здійснює поставку товару за цінами, які 
діють в день зарахування коштів за Товар на розрахунковий рахунок Постачальника з наступним переоформленням 
відповідної видаткової накладної. У разі відмови Покупця отримати товар за новими цінами, Постачальник повертає 
отримані кошти на розрахунковий рахунок Покупця, а Договір з такої дати вважається розірваним.

4.4. Постачальник зобов'язується видати довірчі документи та видаткову накладну на товар представнику Покупця, за умови 
надання представником довіреності на отримання товару із зазначенням:ПІБ довіреної особи, паспортні дані, 
ідентифікація підпису, номенклатура та кількість ТМЦ, що скріплена підписом керівника Покупця та печаткою Покупця та 
при наявності в нього паспорту,

5. ПОСТАШ. ТОВАРУ
5.1. Строк поставки товарів - до закінчення терміну дії довірчого документу (скретч-картки).
5.2. Місце поставки (передачі) товарів:

5.2.1. Передача Покупцю товару за цим Договором здійснюється на АЗС Постачальника шляхом заправки автомобілів 
Покупця при пред'явленні довіреними особами Покупця ккретч-картки.

5.2.2. Скретч-картка є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об'єму і марки товару, після чого всі обов'язки 
сторін по погашених скретч-картках вважаються виконаними, при цьому Постачальник не може передати Покупцю 
товар іншої марки чи в кількості меншій, ніж зазначено в сгретч-картці.

5.3. Умови постачання Товару -  самовивезення. Покупець зобов'язується отримати Товар на АЗС до закінчення терміну дії 
довірчого документу, який зазначений на довірчому документі.

5.4. Постачальник не несе відповідальності та звільняється шд зобов'язань за Договором, у разі неотримання Покупцем 
товару на АЗС до закінчення терміну дії довірчого докумеїп у. який зазначений на довірчому документі.

6. ПРАВА ТА ОБС ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Покупець зобов'язаний: своєчасно та в повному обсязі сп щупати кошти за поставлені товари; приймати товар згідно 

умов даного договору.
6.2. Покупець має право: достроково розірвати цей Договір у разі невиконання Постачальником своїх зобов'язань за 

договором, повідомивши про це Постачальника за 5 календ них днів до його розірвання; контролювати поставку товарів
у строки, встановлені цим Договором;

6.3. Постачальник зобов'язаний: забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим Договором; забезпечити поставку 
товарів, якість яких відповідає умовам, установленим розді м 2 цього Договору;

6.4. Постачальник має право: своєчасно та в повному обсязі гримувати плату за поставлені товари; у разі невиконання 
зобов'язань Покупцем Постачальник має право достроког ; розірвати цей Договір, повідомивши про це Покупця за 5 
календарних днів до його розірвання

7. ВІДПОВІДАЙ:. СТЬ СТОРІН
7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, 

передбачену законодавством України та цим Договором.
7.2. Види порушень та санкції за них. установлені Договором:

За невиконання чи неналежне виконання зобов’язань за цим  договором, сторони несуть відповідальність шляхом сплати 
пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми нони-- паното стороною зобов'язання за кожний день прострочення.

8. ОБСТАВИНИ н: Г ЕБОРНОЇСИЛИ
8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (аб >мнним законодавством України відповідальності за повне чи

часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що гаг порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, 
визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання : . ..єнідчено у визначеному цим Договором порядку.

8.2. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються непереборна сила та випадок;
8.2.1.Під непереборною силою у цьому Договорі розуміє чьей будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін 

характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею „о всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови 
вжиття звичайних для цього заходів передбачити тл не можна при всій турботливості та обачності відвернути 
(уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихій явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, 
руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біт и чого, техногенного та антропогенного походження (вибухи,

стр



пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя 
(війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а 
також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, 
інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання 
Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.2.2. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим 
Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають 
без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для 
цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути). Не вважаються 
випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку 
товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

8.3. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.
8.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей 

технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс- 
мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

8.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання 
цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.

8.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання 
цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення неможливості 
виконання цього Договору.

9.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
9.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою 

підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до законодавства Україні.

10.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту підписання Сторонами та його скріплення печатками 
Сторін (за умови наявності печатки у сторони).

10.2. Даний договір діє до 31 грудня 2019 року.
10.3. Цей договір може бути розірваний достроково за ініціативою однієї із сторін за умови письмового повідомлення іншої 

сторони за відсутності заборгованості. Договір вважається розірваним з моменту отримання письмового повідомлення. У 
випадку отримання письмового повідомлення про розірвання договору укладання додаткової угоди про розірвання не 
потребується.

11.1. Договір складено у двох примірниках, кожний із яких має однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
11.2. Постачальник має право ініціювати обмін бланків довірчих документів, попередивши Покупця шляхом розміщення об'яви 

про умови такого обміну на сайті www.avias.ua не пізніше ніж за один календарний місяць до його початку. Термін обміну 
бланків довірчих документів не може бути меншим ніж календарній місяць.

11.3. Постачальник не має права пред'являти до Покупця ніяких грошових вимог, пов'язаних з обміном бланків довірчих 
документів та вимагати інші документи крім тих, які надавались Покупцем в якості підтвердження законності отримання 
бланків, та документів, ідентифікуючих Покупця.

11.4. Постачальник не несе ніякої відповідальності у разі не звернення Покупця у термін встановлений в об'яві, означеної в 
п.11.2. Договору, недодержання Покупцем умов означеної об'яви та не буде мати жодних зобов'язань за довірчими 
документами, які не були обміняні.

11.5. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно чинного законодавства України.
116. Умови даного Договору можуть бути змінені за взаємною згодою сторін з обов'язковим складанням відповідної додаткової 

угоди до цього Договору.
117. У випадках, не передбачених Даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

11. ІНШІ УМОВИ

12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

ПОСТАЧАЛЬНИК ПОКУПЕЦЬ

ТОВ "ЛІВАИН ТОРГ"
49000, м Дніпро,
вул. Мандриківська буд 47, офіс 503 
50031, м.Кривий Ріг 
Вул.Січеславська.З 
р/р 26003324673570 
в ПАТ "Ощадбанк"
МФО 305482 
ЄДРПОУ 41449359 
ІПН 414493504633

АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНКОМУ 
КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
50084, м.Кривий Ріг,
вул.Співдружності, 107а
р/р 35422248052775
Державна казначейська служба
України, м.Київ
МФО 820172
ЄДРПОУ 34339654

іа О.Ю./

стр. 2 из 2

http://www.avias.ua


Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАИН ТОРГТОВ ЛІВАИН ТОРГ м. Кривий Ріг, вул. 
Січеславська, З
Р/р 26003324673570 в ДОУ АТ "Ощадбанк” м. Дніпро МФО 305482 
ЄДРПОУ 41449359, ІПН 414493504633, номер свідоцтва
Адреса: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, БУДИНОК 47, ОФІС 503

Місце складання: 50031, Дніпропетровська обл.,м.Кривий Ріг, Покровський р-н„ вул.Січеславська, З 
Тел./факс: 0988992107 , 0564064740

Видаткова накладна М°0017/0000880 від 09.04.2019
Одержувач: АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ , код ЄДРПОУ: 34339654

Адреса: вулиця Співдружності, будинок 107А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50084 
Через: Яровець В.П. довіреність № 2 від 09.04.2019 

Підстава:Договір поставки №405 від 09.04.2019 
Форма проведених розрахунків: оплата з поточного рахунку

№
п/п Найменування Код товару 

УКТЗЕД
Регіон дії 

скретч-карт* Од. К-сть Ціна без
п д в Ціна з ПДВ Сума без ПДВ п д в Сума з ПДВ

1 Бензин А-95 2710124512 Україна літр 10.00 22.916667 27.5000 229.17 45.83 275.00

Загалом: 10.00 229.17 45.83 275.00

Разом з ПДВ(прописомк/івісті сімдесят п'ятьлотень 00 копійок
В т.ч. ПДН (20% )їсоаок п'ять гривень 83 копійки

О-
/гГ .ч У

и

ВІДПЇ Ш Ш і Ш ї
ВідваЬажив'(лагБухПал!т

,  N9
%% 'ї'о

% 74491і-У и ЛДД г\'А
Ж

О.Ю.Заржицька

Виписав(ла)

Отримав(ла)

1. Відпуск Товару з АЗС^дійснїО^^сфза.^довірчими документами (скретч-карти) на отримання товару відповідно "Правил роздрібної торгівлі нафтопродуїаагбй" затвір^еШі5ГІ^останбвою^а'бінету
Міністрів України № 1442 6ід-20Ї12?І997р. ;7 «а -  /  |  К  і  А  І \  ^
2. Скретч-карта є підставою для видачі (заправки) з АЗС вказаного у карті об"єму і марки товару, після чого всі обов'язки сторін по погашених скретч-картах вважаються виконаними, при уьр -іу
Постачальник не може передати Одержувачу товар іншої марки чи в іншій кількості, ніж зазначено в скретч-карті.
З.Одержувач зобов'язується отримати Товар до закінчення терміну дії довірчого документу який зазначений на довірчому документі.
4. Постачальник має право ініціювати обмін бланків довірчих документів, попередивши Одержувача шляхом розміщення об"яви про умови такого обміну-^Іа сайті V
календарний місяць до його початку. ^ 4 -  ""
5. Постачальник не несе ніякої відповідальності у разі не звернення Одержувача у термін встановлений в об"яві, недодержання Одержувачем умов означеної об'ЯвиТ^аі^будумати жод
зобов'язань за довірчими документами, які не були обміняні. ^ К Р А \ \ \  ̂

(Жг) а^ Угвж /-
А  ^  Г



TOB "ЛІВАЙН ТОРГ'ТОВ ЛІВАЙН ТОРГ м. Кривий Ріг, вул. Січеславська, З

Специфікація №0017/0000880-С
відпущених скретч-карток на нафтопродукти по купюрах 
до видаткової накладної № 0017/0000880 від 09.04.2019

Одержувач: АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ, код ЄДРПОУ: 34339654

№ Найменування нафтопродуктів
• '

Вид талонів Купюри Кількість
скретч-карток

Кількість в 
літрах

1 2710124512 Бензин А-95 Скретч-картка УкрА95 10л. 10 1 10
Всього: Бензин А-95 1 10

Р азом : 1 10

Бензин А-95,Скретч-картка УкрА95 10л., номінал 10 л.: 303514644240

Відвантажив(ла) Бухгалтер О.Ю.Заржицька Яровець В.П.



СУ) _
_________________________________________________ с / ї / і '

Будьте уваж н і...при оф орм ленні пл ат іж них  д о кум е нт ів ! ^ $  /& - ’£ /
У випадку надходження грошових коштів на інший розрахунковий рахунок, замість вказаного в рахунку,скретч-карти 
відпускатись не будуть

Р ахунок-ф актура  №0017/0000804 від 09.04.2019
Постачальник: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ", ТОВ ЛІВАЙН ТОРГ м. Кривий Ріг, вул. 
Січеславська, З
Р/р 26003324673570  в Д0У АТ "Ощадбанк" м. Дніпро 
МФО 305482 ЄДРПОУ 41449359
Адреса: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, М.ДНІПРО, ВУЛИЦЯ МАНДРИКІВСЬКА, БУДИНОК 47, ОФІС 503
Місце складання: 50031, Дніпропетровська обл.,м.Кривий Ріг, Покровський р-н., вул.Січеславська, 3 (Скретч карти)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ" є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно чинного
законодавства У к р а ї н и . __________________________________________________________________________________________
ІПН: 414493504633 
тел.: 0988992107

св.№
Факс 0564064740

Покупець: АРХІВНИЙ ВІДДІЛ ВИКОНКОМУ КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Платник: той самий _____________________________
тел.: 0564408734 Факс: 096434/550 Код ЕДРПОУ (ідей, код) 34339654
Підстава: Договір № 405 від 09.04.2019 р.______________________________________________________
Увага! Рахунок дійсний протягом 1-го банківського дня, за умови відсутності зміни ціни Продавця.

N9 •
п/п Назва

К о д  товару  
УКТЗЕД

Регіон д ії 
с кретч-карт*

Од. К-сть Ціна без ПДВ Ціна в ПДВ Сума без ПДВ

і Б е н з и н  А -95 2 7 1 0 1 2 4 5 1 2 У к р а їн а л іт р 1 0 .0 0 0 2 2 .9 1 6 6 6 7 2 7 .5 0 0 0 2 2 9 .1 /

*.**ГУво я ' п > . Раз° м без НДВ: 229 .17

У ^ о В І Д А  ° Ч Л  ПДВ 20%: 45.83

/ о ^ " Щ ї І Д О  оплати: 2 75 .00

О.Ю.Заржицька

Примітки: Шановні пані та панове

1. Оформлення документів на відпуск ПММ "Покупцю" здійснюється тільки після надходження'і^Шїових коштів на р/р ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІВАЙН ТОРГ'ТОВ ЛІВАЙН ТОРГ м. Кривий Ріг, вул. Січеславська, З

2. Для оформлення докуменіїв на отримання скретч-карт на ПММ необхідно мати: паспорт, довіреність, копію свідоцтва про реєстрацію 
платника подат ку, копії довідки з єдиного державного реєстру (ЄДРПОУ)

3. Для оперативності вашого обслуговування просимо вас вказати у правому верхньому куті довіренності суму та дату оплати


