
Д О Г О В І Р  ПОСТАВКИ № 70

м. Харків «15» листопада 2018 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТІМ ОЙЛ» в особі 
директора Бакланової Юліани Ігорівни, що діє на підставі Статуту, далі - «Продавець», з одного 
боку, та |

Адміністрація Слобідського району Харківської міської ради, далі - «Покупець», в особі 
голови адміністрації Ільє«ка В’ячеслава Михайловича, який діє на підставі Положення, з іншого 
боку, разом іменовані «Сторони», кожна окремо «Сторона», уклали даний Договір про 
нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Придбання пально-мастильних матеріалів, талонів (згідно ДК 021:2015 код 09130000-9 - 

Нафта і дистиляти), далі - «Товар»,
1.2. Продавець поставляє Покупцю, а Покупець - приймає і оплачує Товар відповідно до умов 

даного Договору.
1.3. Загальна сума Договору складає 26213,20 грн. (Двадцять шість тисяч двісті тринадцять грн. 

20 коп.) у т.ч. ПДВ 4368,87 грн.
1.4. Асортимент, кількість і вартість Товару визначається і узгоджується Сторонами в 

Специфікації (Додаток №1) до Договору, що є невід'ємною частиною Договору.
1.5. Продавець на підтвердження свого зобов’язання, що випливає з даного Договору, видає 

Покупцеві картки-дозволи на відпуск Товару на всю кількість Товару.
1.6. Відпуск Товару Покупцеві виконується після пред’явлення на АЗС карток-дозволів на 

відпуск Товару, строк дії яких не закінчився.
1.7. Право власності на Товар переходить до Покупця з моменту підписання уповноваженими 

представниками обох Сторін видаткової накладної.
1.8. Продавець зобов’язується забезпечити зберігання Товару, яке являється власністю Покупця, 

на протязі 12 (дванадцяти) календарних місяців з моменту видачі Покупцеві видаткової накладної.
1.9. Під терміном «Картки-дозволи на відпуск нафтопродуктів» розуміється документ, що має 

відповідні позначення, що є засобом обліку відпуску нафтопродуктів, обов’язковий до приймання 
на автозаправних станціях, які здійснюють реалізацію нафтопродуктів Продавця.

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
2.1. Продавець організовує заправлення автотранспорту Покупця на АЗС, що здійснюють 

реалізацію Товару Продавця.
2.2. Реалізований Продавцем Товар повинен відповідати ДСТУ, ТУ, іншим діючим стандартам і 

технічним умовам на відповідний вид Товару. Якість Товару повинне підтверджуватися 
сертифікатами, оформленими належним чином.

2.3. Вартість зберігання Товару Покупця включено до його ціни й додатковій оплаті Продавцю 
не підлягає.

2.4. Покупець зобов’язується забрати зі зберігання певну кількість Товару протягом 
12(дванадцяти) календарних місяців, з моменту видачі Покупцеві певної видаткової накладної на 
цю певну кількість Товару.

2.5. У випадку неможливості відпуску Товару протягом двох і більше календарних днів з вини 
Продавця, окрім випадків, які передбачені в п. 7.1 Договору, останній на вимогу Покупця 
зобов’язується повернути вартість недоотриманого палива протягом п’яти банківських днів. В разі 
затримки повернення коштів і неможливості відпуску палива понад 5 днів нараховується пеня в 
розмірі подвійної облікової ставки НБУ на суму недоотриманого Товару за кожен день затримки.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1. Покупець здійснює оплату Товару шляхом перерахування грошових коштів на 

розрахунковий рахунок Продавця на підставі видаткової накладної.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
4.1. За порушення умов договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні збитки в 

порядку, передбаченому чинним законодавством України.



5. ОСОБЛИВІ УМОВИ

5.1. Картки-дозволи на відпуск Товару не є засобом розрахунку, а видаються як свідчення 
зобов’язання видати Покупцю певну кількість Товару певної марки.

5.2. Продавець є платником податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Законом 
України «Про оподаткування прибутку підприємств».

5.3. Продавець здійснює відпуск Товару Покупцю по картках-дозволах протягом 12 (дванадцяти) 
календарних місяців, з моменту видачі Покупцеві видаткової накладної. Термін вказується на 
кожній картці-дозволі.

5.4. У випадку втрати карток-дозволів Покупцем - Продавець не припиняє відпуск Товару по 
втрачених бланках-дозволу у разі не попередження про втрату.

! 6. ДОДАТКОВІ УМОВИ
6.1. Усе суперечки за даним Договором вирішуються шляхом переговорів. У випадку, якщо 

Сторони не прийшли до згоди, суперечка передається на розгляд у судові органи України 
відповідно до вимог чинного законодавства України.

6.2. На відносини Сторін, не врегульовані цим Договором, поширюються норми чинного 
законодавства України.

6.3. Всі зміни й доповнення до даного Договору виконуються в письмовому виді і набувають 
чинності з моменту їх підписання Сторонами.

6.4. Даний Договір набуває чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2018 року, але у 
будь якому разі до повного виконання сторонами своїх зобов’язань.

6.5. Даний Договір складений у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному 
для кожної із Сторін.

7.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін 
зобов’язань по Договору внаслідок обставин непереборної сили, а саме: пожежі, стихійного лиха, 
урядових заборон, блокади або інших незалежних від Сторін обставин, момент виконання 
зобов’язань відстрочується на такий строк, протягом якого будуть діяти вищевказані обставини та 
їх наслідки. у

7.2. Сторона, що посилається на передбачені п. 7.1 Договору обставини, зобов’язана впродовж 
п’яти календарних днів з моменту настання таких обставин письмово повідомити іншу Сторону 
про їх настання. Форс-мажорні обставини повинні бути підтверджені відповідною довідкою 
(іншим документом) Торгово-промислової палати.

7.3. Сторона вправі посилатись на передбачені п. 7.1 Договору обставини, як на причину 
невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань згідно цього Договору лише у тому 
разі, якщо нею буде здійснено передбачені п.7.2 Договору дії.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8. АДРЕСИ И РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ ПРОДАВЕЦЬ
Адміністрація Слобідського району
Харківської міської ради
61001 м. Харків, вул. Плеханівська, 42
Код СДРПОУ 37459125
Р/р 35418091077802 в ГУДКСУ
В Харківській області

61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, 120 
Код СДРПОУ 41579927

ТОВ «ТІМ ОИЛ»

МФО 851011

Ільєнко В.М.

МФО 351533




