Договір купівлі-продажу нафтопродуктів
за талонами №
«
» _____________ 2013 р.
(для бюджетних організацій)
м. Мукачево

«

» _____________ 2013 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Маркет-плюс», в особі директора
Коновалова С.І., який діє на підставі Статуту, надалі – Продавець, з однієї сторони, та
_________________________________________________________________________,
в
особі
керівника ____________________________________________________,
який діє на підставі
_________________________, надалі – Покупець, з другої сторони, уклали цей договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупця, а Покупець прийняти та
оплатити нафтопродукти (надалі - Товар) на умовах, визначених цим Договором та Додатковими
угодами до нього.
1.2. Відпуск Товару Покупцю здійснюється за талонами, які випускаються Продавцем.
1.3. Відпуск Товару за талонами здійснюється на АЗС Продавця або інших осіб, які за
договором чи за дорученням Продавця здійснюють відпуск Товару за талонами, випущеними
Продавцем.
Перелік АЗС, на яких здійснюється відпуск Товару за талонами, вказується в Додатку №1 до
цього Договору і може змінюватися Продавцем в односторонньому порядку без попереднього
повідомлення Покупця.
1.4. Асортимент, кількість (об’єм) та ціна Товару вказується в Додаткових угодах до цього
Договору та/або в видатковій накладній на талони (накладній на відпуск талонів, акті прийомупередачі талонів тощо).
1.5. Строк дії талонів – безстроковий.
1.6. Форму, зміст та ступінь захисту талонів Продавець визначає самостійно. Кожен талон має
особливий номер та видається на відповідну марку нафтопродуктів.
1.7. Якість Товару повинна відповідати вимогам ДСТУ, ТУ та інших нормативних документів
та підтверджуватися сертифікатом відповідності та паспортом якості.
2. Порядок видачі талонів
2.1. Покупець отримує талони в касі Продавця. Факт передачі талонів підтверджується
видатковою накладною на талони (накладною на відпуск талонів, актом прийому-передачі талонів
тощо).
На об’єм Товару, зазначений у накладній, Покупцеві видається відповідна кількість талонів.
В накладній на талони окрім даних, вказаних в п. 1.4. цього Договору, вказуються дані про
номери переданих талонів.
2.2. Видача талонів здійснюється виключно у разі зарахування на розрахунковий рахунок
Продавця коштів в оплату Товару на відповідний об’єм талонів, якщо інше не встановлено угодою
Сторін.
Видача талонів здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів від дня підписання
Додаткової угоди на відпуск конкретної партії Товару.
3. Ціна та порядок розрахунків
3.1. Ціна за 1 (один) літр Товару визначається згідно прейскуранту цін Продавця на дату
виставлення Покупцю рахунку на оплату Товару, якщо інше не встановлено угодою Сторін.
3.2. Покупець зобов’язаний оплатити Товар протягом 2 (двох) банківських днів з моменту
отримання талонів в касі Продавця на відповідний об’єм Товару.
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4. Порядок передачі Товару
4.1. Передача (відпуск, заправляння) Товару на АЗС Продавцем або іншою особою, яка за
договором чи за дорученням Продавця здійснює відпуск Товару за талонами, випущеними
Продавцем, здійснюється виключно за умови пред’явлення Покупцем оригіналу талону.
Достатньою умовою відпуску Товару Продавцем або іншими особами, які за дорученням або
за договором з Продавцем здійснюють відпуск Товару за талонами, випущеними Продавцем, є
пред’явлення особою оригіналу. Продавець або інші особи, які за дорученням або за договором з
Продавцем здійснюють відпуск Товару за талонами, випущеними Продавцем, не зобов’язані
здійснювати ідентифікацію особи, яка отримує Товар за умови пред’явлення оригіналу талону.
Покупець запевняє, що кожен, хто пред’являє талон, переданий йому на умовах цього
Договору, є його уповноваженим представником та вправі отримувати від його імені Товари в рамках
та на підставі цього Договору.
4.2. Оригінали пред’явлених Покупцем талонів залишаються на АЗС Продавця або іншої
особи, яка за договором чи за дорученням Продавця здійснює відпуск Товару за талонами,
випущеними Продавцем.
4.3. Факт передачі Товару підтверджується касовим чеком або іншими розрахунковими
документами, передбаченими законодавством.
4.4. Право власності на Товар, ризик його випадкової загибелі та/або пошкодження
переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товару.
4.5. Сторони по мірі необхідності проводять звірку взаєморозрахунків за Товар та підписують
акти звірки.
5. Відповідальність Сторін і порядок розгляду спорів
5.1. Спори, що виникають при виконанні цього Договору, Сторони вирішують шляхом
переговорів, а у разі не досягнення згоди, спори розглядаються господарським судом по місцю
знаходження відповідача.
5.2. В усьому іншому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
5.3. У разі порушення строків оплати Товару, передбачених даним Договором, Покупець несе
відповідальність, встановлену законом.
5.4. Сторони домовились, що не вважається невиконанням чи неналежним виконанням
зобов’язань за цим Договором, а також не тягне за собою застосування жодних штрафних санкцій чи
відшкодування збитків відмова Продавця у відпуску Товарів Покупцю у випадку їх фактичної
відсутності на відповідній АЗС чи проведення ремонту/реконструкції автозаправної станції,
відсутності електроживлення, зливу нафтопродуктів із бензовоза, виходу з ладу обладнання, що
використовується на відповідній автозаправній станції, перебоях у технічних засобах обліку операцій
відпуску (передачі) Товарів, в інших випадках, передбачених законодавством, цим Договором та
додатковими угодами (додатками) до нього.
5.5. У разі порушення строків оплати Товару, Продавець має право без сплати жодних
штрафних санкцій та без відшкодування збитків припинити відпуск Товару Покупцеві та має право в
односторонньому порядку розірвати цей Договір.
Продавець має право також призупинити відпуск (передачу) Товару Покупцеві без сплати
жодних штрафних санкцій та без відшкодування збитків в таких випадках:
- у випадку виникнення між сторонами неврегульованих чи переданих на розгляд суду спорів
(претензій);
- припинення дії цього Договору;
- пред'явлення Покупцем талона, що містить в собі очевидні ознаки підробки, або пред'явлення
Покупцем пошкодженого талону;
- в інших випадках, передбачених законодавством.
5.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін
до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
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5.7. Строк позовної давності щодо вимог про стягнення пені, передбаченої цим Договором,
встановлюється тривалістю в три роки.
5.8. Нарахування штрафних санкцій, передбачених цим Договором, припиняється через 36
(тридцять шість) місяців від дня коли зобов’язання повинно було бути виконаним.
6. Форс-мажор
6.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх
зобов’язань по даному Договору внаслідок настання обставин непереборної сили, які перебувають
поза волею Сторін та перешкоджають виконанню Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором,
на період існування таких обставин.
6.2. Про такі обставини Сторона зобов’язана сповістити іншу Сторону в найкоротший термін.
6.3. Наявність обставин непереборної сили повинно бути підтверджене відповідним
документом Торгово-промислової палати.
7. Прикінцеві положення
7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31.12.2013р., а в частині
взаєморозрахунків – до їх повного завершення.
Строк дії Договору може бути продовжено за взаємною згодою Сторін.
7.2. Будь-які зміни, доповнення та додаткові угоди до цього Договору, підписані Сторонами, є
його невід’ємними частинами.
7.3. Кожна зі Сторін Договору має право розірвати Договір в односторонньому порядку,
попередньо попередивши іншу Сторону за 20 днів до дати такого розірвання.
У разі припинення дії цього Договору Сторони зобов’язані провести взаєморозрахунки
протягом 3 (трьох) банківських днів.
7.4. Цей Договір складений в двох примірниках українською мовою для кожної із Сторін, які
мають рівну юридичну силу.
7.5. До отримання оригіналу Договору, додаткових угод, додатків, угод про внесення змін та
доповнень до нього, актів прийому-передачі, накладних та інших документів, що стосуються цього
Договору, факсові копії документів мають силу оригіналів.
7.6. Покупець не являється платником податку.
8. Юридичні адреси Сторін

ПОКУПЕЦЬ:
________________________________________

ПРОДАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Торговий дім «Маркет-плюс»

________________________________________
Адреса:__________________________________
р/р __________________ МФО ______________
______________________ЄДРПОУ___________

89600, м. Мукачево, вул. Берегівська-об’їзна, 11
Р/р 26001013007528 в АТ "Сбербанк Росії" м. Києві
МФО 320627 код ЄДРПОУ 37958115,
свід.ПДВ№ 200019335, ІПН 379581107096

Тел._____________________________________
ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ
Директор
Керівник
____________________________

__________Коновалов С.І.
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