
ДОДАТОК 3
до тендерної документації

Проект Договору №______
поставки палива

м. Краматорськ                                                                                             «____» ____________2022 р.

____________________________________________________________________________, надалі  іменоване
«Постачальник», в  особі  __________________________________________,  що  діє  на  підставі
______________________,  з  одного  боку  та  Комунальне  некомерційне  підприємство  «Міська
лікарня  №2»  Краматорської  міської  ради  ,  надалі  іменоване  «Покупець», в  особі
генерального директора Жолус Олени Віталіївни                                                                  , що діє на
підставі  Статуту, з другого боку, уклали цей Договір поставки товару про таке.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.  За  даним  договором  Постачальник  зобов'язується  передати  паливо  у  власність

Покупцеві,  а  покупець зобов’язується прийняти паливо й сплатити за нього певну суму
грошей в строки й на умовах, встановлених даним договором. З моменту переходу права
власності  на  паливо,  паливо  залишається  на  зберіганні  в  Постачальника.  Відпустка
палива зі зберігання Покупцеві здійснюється на підставі пред’явлених талонів на паливо на
АЗС.  Паливо –  бензин автомобільний  А-92  «Нафта і  дистиляти  (код ДК 021:2015
09130000-9)»,  (надалі  іменується  «товар»),  сертифіковані  згідно  ДСТУ  7687:2015
Бензини автомобільні Евро. Техничні умови.

1.2. Найменування товару: зазначено в специфікації (додаток №1 до Договору поставки).
Кількість товарів: зазначено в специфікації (додаток №1 до Договору поставки). 
1.3.  Обсяги  закупівлі  можуть  бути  зменшені  залежно  від  реального  фінансування

видатків.
1.4.  За  взаємною  згодою  сторін  у  період  дії  даного  договору  вартість  одного  літра

палива, установлена п. 3.2 даного договору, є величиною незмінною по виданим Покупцеві
талонам. 

1.5. Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування
видатків.

 1.6.  Постачальник, в підтвердження свого зобов’язання по заправці автотранспорту
Покупця Товаром, надає Покупцеві або його уповноваженому представнику паливні талони
на  всю  кількість  Товару,  згідно  видаткових  накладних,  які  використовуються  лише  у
власній мережі АЗС.

 1.7.  Термін дії  талонів – не менше 1 року, з дати покупки. (Згідно ст.256 і  ст.257 ГК
України Покупець має право висунути вимогу до Постачальника  по поверненню палива, яке
знаходиться на зберіганні понад звичайних строків зберігання, 1098 календарних днів).

2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ ТА ГАРАНТІЇ
2.1. Якість товару, що поставляється за цим Договором, має відповідати для бензину

А-92 ПІДВИЩЕНОЇ ЯКОСТІ, ЗГІДНО ДСТУ 7687:2015 "БЕНЗИНИ АВТОМОБІЛЬНІ ЄВРО.
ТЕХНІЧНІ УМОВИ" В ТАЛОНАХ.

2.2.  Покупець має  право  перевірити  Товар  за  якістю  у  порядку  передбаченому
Інструкцією  з  контролювання  якості  нафти  і  нафтопродуктів  на  підприємствах  і
організаціях України від 04.06.2007 року №271/121, зареєстрованої Міністерством юстиції
України за №762/14029 від 04.07.2007 року.

2.3.  Вартість витрат, пов'язаних з організацією та  виконанням перевірки Товару за



якістю у відповідності до пункту 2.2. Договору, покладається на Постачальника. 
2.4. У випадку якщо Покупець виявить намір перевірити Товар за якістю у відповідності

до  пункту  2.2.  Договору,  Покупець  на  свій  розсуд  визначає  акредитовану  (атестовану)
лабораторію.  Перевірка Товару за якістю у відповідності до пункту 2.2.  Договору може
бути  здійснена  в  стаціонарній  лабораторії  або  за  допомогою  мобільної   (пересувної)
лабораторії.

2.5. У випадку якщо проведення перевірки Товару за якістю, у відповідності до пункту 2.2.
Договору, здійснюється на умовах попередньої оплати, Покупець забезпечує формування та
направлення Постачальнику документу(-ів) на оплату.

2.6.  У випадку,  коли виявлено невідповідну якість Товару, яка передбачена п.  2.1.  цього
договору, Замовник має право на одностороннє розірвання даного Договору.

2.7.  Учасник  може  запропонувати  Товар  покращеної  якості  за  умови,  що  таке
покращення не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі.

3. ЦІНА ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
  3.1. Ціна цього Договору становить ____________ грн. (__________________ гривень ___ коп.), у

тому числі ПДВ (20%) – __________ (_____________ гривень ____ копійок) грн.
  3.2. Ціни на паливо, а також його кількість указуються Постачальником у видатковій

накладній  на  паливо,  а  також у рахунку-фактурі.  Розрахунки за товар здійснюються  в
безготівковому порядку не пізніше 30-и календарних днів з  дати підписання видаткової
накладної на паливо. У вартість палива входять вартість послуг зберігання, а також інші
витрати пов’язані зі зберіганням та відпусткою  пального по талонам. 

    3.3. Форма розрахунків: безготівкове перерахування коштів на рахунок Постачальника
відповідно  до  законодавства  про  безготівкові  розрахунки  в  Україні.,  встановленого
вповноваженим органом, у тому числі Національним  банком України, або іншим способом
відповідно до діючого законодавства. 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ
4.1.  У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується

«порушення  Договору»),  Сторона  несе  відповідальність,  визначену  цим  Договором  та
чинним в Україні законодавством. 

4.1.1.  Порушенням  Договору  є  його  невиконання  або  неналежне  виконання,  тобто
виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її
вини (умислу чи необережності). 

4.2.  У разі несплати вартості товару, або затримки його оплати у строки,  Покупець
зобов’язується сплатити, на користь Постачальника, пеню, у розмірі подвійної облікової
ставки НБУ, що діяла у період неналежного виконання зобов’язання по оплаті товару, від
суми, належної до оплати за кожен день несплати чи затримки оплати вартості товару.
Пеня нараховується за весь термін затримки оплати.

4.3.  У разі прострочення поставки товару, Постачальник зобов’язується сплатити, на
користь  Покупця,  пеню,  у  розмірі  подвійної  облікової  ставки  НБУ  за  кожен  день
прострочення. 

4.4. Сторона, що порушила цей Договір, зобов'язана відшкодувати збитки, завдані таким
порушенням, незалежно від вжиття іншою Стороною будь-яких заходів щодо запобігання
збиткам або зменшення збитків, окрім випадків коли остання своїм винним (умисним або
необережним) діянням (дією чи бездіяльністю) сприяла настанню або збільшенню збитків. 

4.5.  Сплата  Стороною  визначених  цим  Договором  та  (або)  чинним  в  Україні
законодавством штрафних санкцій (неустойки, штрафу, пені) не звільняє її від обов'язку
відшкодувати  за  вимогою  іншої  Сторони  збитки,  завдані  порушенням  Договору,  а



відшкодування збитків не звільняє її  від  обов'язку сплатити за вимогою іншої  Сторони
штрафні санкції у повному обсязі.

4.6.  Сплата Стороною та (або) відшкодування збитків, завданих порушенням Договору,
не звільняє її від обов'язку виконати цей Договір в натурі, якщо інше прямо не передбачено
чинним в Україні законодавством.

 4.7.  Покупець  має  право  розірвати  Договір  достроково,  у  разі  порушення
Постачальником договірних зобов’язань.

5. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
5.1.  Сторона  звільняється  від  визначеної  цим  Договором  та  чинним  в  Україні

законодавством  відповідальності  за  повне  чи  часткове порушення Договору,  якщо вона
доведе таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому
Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

5.1.1.  Під  форс-мажорними  обставинами  у  цьому  Договорі  розуміються  випадки,  які
мають непереборну силу. 

5.1.2.  Під непереборною силою, у цьому Договорі, розуміються будь-які надзвичайні події
зовнішнього  щодо Сторін  характеру,  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),  включаючи  (але  не  обмежуючись)  стихійні  явища  природного  характеру
(землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки, тощо), лиха біологічного,
техногенного  та  антропогенного  походження  (вибухи,  пожежі,  вихід  з  ладу  машин  й
обладнання,  масові  епідемії,  епізоотії,  епіфітотії  тощо),  обставини суспільного життя
(війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та
локаути,  бойкоти,  тощо),  а  також  видання  заборонних  або  обмежуючих  нормативних
актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, а також нормативних актів
щодо встановлення рівнів цін на пальне, що є об’єктом цього договору, з виконанням яких,
діяльність Постачальника стає збитковою чи економічно недоцільною.

5.2.  Настання  непереборної  сили  має  бути  засвідчено  компетентним  органом,  що
визначений  чинним  в  Україні  законодавством,  якщо  явище  непереборної  сили  не  є
загальновідомим.  

5.3  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.

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

5.6. 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.

5.7.  Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами або їх наслідками виконання цього
Договору є тимчасово неможливим, і  така неможливість триває протягом 60 днів і  не
виявляє  ознак  припинення,  то  цей  Договір  може  бути  розірваний  в  односторонньому
порядку  будь-якою  Стороною  шляхом  направлення,  за  допомогою  поштового  зв'язку,
письмової заяви про це іншій Стороні.

5.8. Наслідки припинення цього Договору, у тому числі його одностороннього розірвання,
на підставі пунктів 5.6 та 5.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного в
Україні законодавства. 

6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ



6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів між Сторонами.

6.2.  Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів,  він вирішується
відповідно до чинного в Україні законодавства.

7. ДІЯ ДОГОВОРУ
7.1. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до 31 грудня 2022 р., а в

частині оплати за отриманий товар – до повного виконання Покупцем своїх зобов’язань.   
7.2.  Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його

порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 
7.3.  Якщо  інше  прямо  не  передбачено  цим  Договором  або  чинним  в  Україні

законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін,
яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.4.  Зміни  у  цей  Договір  набирають  чинності  з  моменту  належного  оформлення
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у
самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

7.5.  Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної  додаткової  угоди  до  цього  Договору,  якщо  інше  не  встановлено  у  самій
додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору,
тлумаченням  його  умов,  визначенням  наслідків  недійсності  або  порушення  Договору,
регламентуються  цим  Договором  та  відповідними  нормами  чинного  в  Україні
законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту
на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості. 

8.2. Покупець не є платником податку на прибуток та ПДВ. 
8.3.  Після  підписання  цього  Договору  всі  попередні  переговори  за  ним,  листування,

попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості
Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу,
але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.4.  Сторона  несе  повну  відповідальність  за  правильність  вказаних  нею  у  цьому
Договорів реквізитів та зобов'язується своєчасно,  у  письмовій формі,  повідомляти іншу
Сторону  про  їх  зміну,  а  у  разі  неповідомлення  несе  ризик  настання  пов'язаних  із  ним
несприятливих наслідків. 

8.5. Відступлення права вимоги та переведення боргу, за цим Договором однією із Сторін
до третіх осіб допускається, виключно, за умови письмового погодження цього із іншою
Стороною.

8.6.  Специфікація,  додаткові  угоди  та додатки  до  цього  Договору  є  його  невід'ємною
частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані
Сторонами та скріплені їх печатками.

8.7.  Всі виправлення, за текстом цього Договору, мають силу та можуть братися до
уваги  виключно  за  умови,  що  вони,  у  кожному  окремому  випадку  датовані,  засвідчені
підписами Сторін та скріплені їх печатками. 

8.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, –
по одному, для кожної із Сторін. 



9. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

Невід'ємною частиною цього договору є:
Додаток №1 специфікація

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

      
       Покупець:                                                                     Постачальник:

КНП „МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2”   Краматорської
міської ради

84306,  Донецька  обл.,  м.  Краматорськ,  вул.
Дніпровська, 14

ЄДРПОУ: 01990795
р/р UA563355480000026005053625343
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ банку 14360570, 
код банку 335548
Генеральний директор О.В. Жолус  



Додаток 1 до договору №       від 

Спеціфікація

№
пз/п

Найменуван
ня товару Од. виміру Кіль-кість

Ціна  за
одиницю,  грн.
без ПДВ

Ціна  за
одиницю, грн. з ПДВ

Загальна ціна без ПДВ,Загальна  ціна  з
ПДВ, грн. *

1
Загальна вартість, грн.

 
       Покупець:                                                                     Постачальник:

КНП „МІСЬКА ЛІКАРНЯ №2”   Кр-
аматорської міської ради

84306, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. 
Дніпровська, 14

ЄДРПОУ: 01990795
р/р UA563355480000026005053625343
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
ЄДРПОУ банку 14360570, 
код банку 335548
Генеральний директор О.В. Жолус  
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