ДОГОВІР №
про закупівлю товарів за державні кошти

«Ж »

м. Запоріжжя

?/

2016 року

Головне управління Державної служби України з надзвичайних
ситуацій у Запорізькій області (далі - Замовник) в особі начальника Лепського
О.М., який діє на підставі Положення про ГУ ДСНС України у Запорізькій області,
з однієї сторони, і Товариство з обмеженою відповідальністю «Техойл Рітейл»
(далі - Постачальник) в особі директора Камінської А.А., яка діє на підставі
Статуту, з іншої сторони, разом - Сторони, уклали цей договір про таке (далі Договір):
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Постачальник зобов’язується поставити, а Замовник прийняти та
оплатити ДК 016:2010 код 19.20.2 Паливо рідинне та газ; оливи мастильні (ДК
021:2015 код 09100000-0 Паливо) (Автомобільний бензин А-92, Дизельне
паливо) (19.20.21-00.00) (19.20.26-00.00), (в подальшому - Продукція, Товар), на
умовах, що викладені у цьому договорі. Найменування, марка, кількість та технічні
вимоги до Продукції вказуються в специфікаціях, які є невід'ємною частиною
договору. Постачальник здійснює поставку Продукції шляхом передачі Замовнику
бланків дозволів (талонів) (далі - талонів), які дають право отримати Продукцію в
мережі автозаправних станцій, перелік яких наведено у додатку, що є невід'ємною
частиною Договору. Відпуск Продукції в кожному конкретному випадку
здійснюється на підставі талонів на отримання Товару в асортименті та кількості,
вказаних в цих талонах.
1.2. Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не
перебуває під забороною, відчуженням, арештом, не є предметом застави та іншим
засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або
юридичними особами, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи
обмеження, передбаченого чинним в Україні законодавством.
1.3. Постачальник зобов’язаний надати Замовнику податкову накладну за
формою, визначеною чинною редакцією наказу Міністерства фінансів України №
957 від 22.09.2014, складену в електронній формі з дотриманням умов щодо її
реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису
уповноваженої платником особи і зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових
мовника
накладних (ЄРПН), шляхом направлення її на електронну адр€с
о кодексу
fire.zp.ua протягом терміну, визначеного чинною редакцією Подат:
Замовнику
України. Разом з податковою накладною Постачальник над;
електронну квитанцію про реєстрацію податкової накладної у ЄРЩЙ.

1.4.
Обсяги закупівлі Товару можуть бути зменшені зокрема з урахуванням
фактичного обсягу видатків Замовника.
2. ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ, ГАРАНТІЯ
2.1. Якість Продукції повинна відповідати ДСТУ 7687:2015 Бензини
автомобільні Євро та ДСТУ 7688:2015 Паливо дизельне Євро. Технічні умови,
діючим ДСТУ, іншим чинним стандартам згідно законодавства України та ТУ на
відповідний вид нафтопродуктів. Якість Продукції повинна бути підтверджена
сертифікатом, паспортом якості, оформлені належним чином та видані відповідним
уповноваженим органом.
2.2. Гарантійний строк талонів на продукцію складає не менше 36 місяців з
моменту їх отримання Замовником. Відповідно до письмової заявки Замовника, у
разі необхідності (обмін талонів старого зразку на талонів нового зразку,
закінчення терміну дії, тощо) Постачальник забезпечує протягом семи робочих
днів безкоштовний обмін талонів рівнозначного номіналу без врахування
коливання ціни, як протягом дії Договору, так і впродовж не менше трьох років з
дня постачання талонів.
2.3. Замовник має право звернутися за підтвердженням якості
нафтопродуктів до державних органів або відповідних експертних установ,
організацій та здійснити перевірку їх якості з будь-якої АЗС. У разі виявлення
недоліків Продукції Постачальник зобов'язаний відшкодувати Замовнику вартість
проведеної експертизи.
2.4. При виявленні дефектів талонів, будь-чого іншого, Постачальник
повинен змінити талони в асортименті та кількості вказаній в письмовій заявці
Замовника протягом п'яти робочих днів з моменту отримання цієї заявки.
3. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ
3.1. Постачальник здійснює поставку Продукції шляхом передачі Замовнику
талонів на кількість товару згідно з специфікацією протягом 7 (семи) робочих днів
після підписання цього Договору. Моментом передачі талонів Замовнику
вважається момент підписання Сторонами акта приймання-передачі талонів
(накладна).
3.2. Відпуск Продукції здійснюється на підставі талонів на отримання
Товару в асортименті та кількості, вказаних в цих талонах.
3.3. Для отримання частини товару від Постачальника, представник
Замовника - особа, у якої наявний відповідний талон, звертається до будь-якої із
автозаправних станцій, що зазначена Постачальником у переліку автозаправних
анцій (Додаток №2).

3.4.
Відпуск товару Замовнику (його представникам - особам, у яких наявн
відповідні талони) здійснюється тільки після пред'явлення талонів. Наявність

талона у особи, що звертається до Постачальника (до однієї із автозаправних
станцій згідно Додатку №2) є підтвердженням повноважень такої особи на
отримання товару за цим Договором.
4. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Ціна цього Договору становить 5975252 грн. 40 коп. (п’ять мільйонів
дев’ятсот сімдесят п’ять тисяч двісті п’ятдесят дві гривні 40 копійок), у тому числі
995875 грн. 40 коп. (дев’ятсот дев’яносто п’ять тисяч вісімсот сімдесят п’ять
гривень 40 копійок) ПДВ.
4.2. Ціна договору дорівнює ціні тендерної пропозиції та не повинна
збільшуватись.
4.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
4.4. Розрахунки за фактично постачання Продукції (передачі талонів)
проводиться протягом 10 банківських днів з дати підписання Сторонами Акту
приймання-передачі (накладної) та надання Виконавцем Замовнику належним
чином оформленого рахунку на поставлений товар.
4.5. Оплата проводиться в національній валюті України.
4.6. Враховуючи, що Замовник є бюджетною організацією та здійснює всі
фінансові операції через органи Державної казначейської служби України, тому
несвоєчасне перерахування коштів органами Державної казначейської служби
України за умови своєчасного направлення Замовником фінансових документів до
сплати за цим договором не вважається порушенням обов’язків та строків оплати з
боку Замовника.
4.7. Якщо ринкова ціна Товару на день фактичної передачі Постачальником
Продукції (талонів) є нижчою, ніж встановлена цим Договором згідно з
специфікацією, ціна Продукції (її частини) знижується до рівня ринкової, з
урахуванням норм законодавства у сфері державних закупівель.
Для цілей цього Договору ринкова ціна визначається на підставі проведеного
Замовником моніторингу цін на ринку пально-мастильних матеріалів, у тому числі
на підставі інформації оприлюдненої у мережі Інтернет.
У будь-якому випадку ринкова ціна Продукції на день передачі її не може
бути вищою за рівень цін, що застосовуються для роздрібної реалізації Продукції у
відповідний день в мережі автозаправних станцій наведених у додатку до
Договору.
5. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН
5.1. Права Постачальника:
а) отримувати оплату за продукцію в порядку, передбаченому Договорі

5.2. Обов’язки Постачальника:
а) передати Продукцію у власність Замовнику разом з усіма необхідними
документами (за вимогою Замовника надавати копії паспортів якості на
Продукцію);
б) при виявленні невідповідності Продукції по кількості та якості технічним
вимогам під час приймання-передачі Продукції, за власний рахунок замінити таку
Продукцію на відповідну, згідно з специфікацією;
в) нести всі ризики, яких може зазнати Продукція до моменту належної її передачі
представнику Замовника;
г)
здійснює забезпечення виконання договору у розмірі (2% від вартості
договору) гривень.
д) надавати за вимогою Замовника паспорта якості на Продукцію.
5.3. Права Замовника:
а) отримувати Продукцію належної якості та у порядку відповідно до умов
Договору;
б) зменшити в односторонньому порядку обсяг закупівлі Продукції в залежності
від реального фінансування, але в обов’язковому порядку попередити
Постачальника письмово про зміни умов даного Договору;
в) в односторонньому порядку розірвати договір з Постачальником у випадках:
якщо Постачальник прострочив виконання зобов’язання понад десять
календарних днів;
якщо Постачальник відмовляється внести зміни до істотних умов Договору
на вимогу Замовника у випадку передбаченому пунктом 5 частини 4 статті 36
Закону України “Про публічні закупівлі” з урахуванням п. 4.7. цього Договору;
г) зменшувати обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу
видатків Замовника.
5.4. Обов’язки Замовника:
а) забезпечити прийняття Продукції на умовах Договору;
б) оплатити вартість Продукції в порядку, передбаченому Договором.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань,
ередбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність, передбачену
діючим законодавством України та цим Договором.

6.2. За порушення строків виконання зобов’язання Постачальник сплачує на
користь Замовника пеню у розмірі 0,1 % вартості Продукції, а за прострочення
понад ЗО днів Постачальник сплачує штраф у розмірі 7 % від вартості
непоставленої Продукції.
6.3. За порушення умов зобов'язання щодо якості поставленої Продукції,
Постачальник сплачує на користь Замовника штрафні санкції в розмірі 20 % від
вартості неякісної Продукції.
6.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Постачальника від виконання
Договору.
6.5. Шкода (збитки), завдана(ні) Замовнику в разі невиконання або
несвоєчасного виконання зобов'язань Постачальником, відшкодовуються
Замовнику Постачальником у повному обсязі із урахуванням індексу інфляції.
6.6. Замовник звільняється від відповідальності за неналежне виконання
взятих на себе зобов’язань по оплаті поставленого Товару у разі ненадходження
коштів (та/або відсутності фінансування видатків) Державного бюджету на
зазначені цілі.
7. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне
невиконання обов’язків, якщо воно трапилось внаслідок дії форс-мажорних
обставин.
7.2. Форс-мажорними обставинами визначаються обставини війни, воєнні
дії, диверсії, міжнародні санкції, пожежі, повені, землетруси, інші стихійні лиха та
об’єктивні обставини.
7.3. Сторона, для якої створилася неможливість виконання зобов’язань, про
настання, передбачуваний термін дії і припинення вищезазначених обставин
зобов’язана негайно, однак не пізніше 10 календарних днів з моменту їхнього
настання і припинення, у письмовій формі повідомити іншу Сторону. Факти,
викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені Торгово-промисловою
палатою України або іншим компетентним органом.
7.4. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення позбавляє Сторону права
посилатися на будь-яку вищезазначену обставину як на підставу, що звільняє від
відповідальності за невиконання зобов’язання.
8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
8.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобрй’
вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій / т
претензійний порядок досудового вирішення спорів є обов’язковим.

іТЬСЯ

ому

8.2.
У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються
у судовому порядку.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
9.1.
Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до
31.12.2016 р., але в будь-якому разі до моменту повного виконання Сторонами
своїх обов’язків, що випливають із умов цього Договору. Датою підписання цього
Договору є дата вказана в правому верхньому куті на першій сторінці цього
Договору.
9.2. Припинення дії Договору не звільняє сторони від виконання покладених
на них відповідно до умов цього Договору зобов’язань, які не були ними виконані в
період дії Договору.
9.3. Цей Договір може бути достроково (до закінчення строку його дії)
припинений за згодою сторін.
Сторона — ініціатор дострокового розірвання Договору зобов’язується
письмово повідомити про бажання припинити дію Договору іншу сторону не
пізніше ніж за 1 (один) місяць до бажаної дати розірвання Договору, При цьому
Договір вважається достроково припиненим після закінчення погодженого
сторонами строку та повного проведення розрахунків між сторонами.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1.
Цей Договір складений у двох автентичних примірниках по одному для
кожної Сторони.
10.2.
Усі зміни до цього Договору, у випадках передбачених статтею 36
Закону України «Про публічні закупівлі», узгоджуються Сторонами шляхом
підписання додаткових угод між ними, які є невід'ємною частиною Договору.
10.3. Додатки, зміни та доповнення до цього Договору є його невід'ємною
частиною викладаються у письмовій формі та підписуються уповноваженими на це
представниками Сторін.
10.4. У разі зміни реквізитів та/або юридичної адреси Замовника або
Постачальника, відповідна Сторона повідомляє про це іншу Сторону письмово.
10.5. Всі спори, які можуть виникнути стосовно виконання умов цього
Договору Сторони вирішують шляхом переговорів. У випадку, коли Сторони не
досягдц взаємної згоди, спори вирішуються у судовому порядку.
10.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються
:им законодавством України.
11. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

11.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: - специфікація (додаток № 1).
- перелік автозаправних станцій (додаток № 2).
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Замовник

Постачальник

Г оловне управління
Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій у Запорізькій області

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю «Техойл Рітейл»
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ЄДРПОУ 38625593
МФО 820172
Державні казначейська служба України
м. Київ
ІПН 386255908265

01030, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В
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в ПАТ «ОТБ БАНК» м. Київ
МФО 300528
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Свідоцтво № 200127255

Начальник ГУ ДСНС України у

Директор ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ»

:

Додаток № 1 до договору №
від

4$

/ / ________ 2016 року

Специфікація

№
п/п

Найменування

Од.
вим.

Кількість

Ціна за
літр без
ПДВ

Ціна за
літр 3
ПДВ

Загальна
вартість з
ПДВ

товару, л

(гри.)

(гри.)

(грн.)

товару
Бензин А - 9 2 (бланки
1. дозволів (талони))
Дизельне паливо
(бланки дозволів
! 3. (талони))

3596642,40
літри

176306,0

17,00

20,40
2378610,00

літри

132145,0

15,00

18,00

Загальна вартість товару з ПДВ

5975252,40

Крім того ПДВ

995875,40

Директор ТОВ «ТЕХОЙЛ РІТЕЙЛ»

Начальник ГУ ДСНС України

Додаток № 2 до договору № ш
від </2_____'/f _______2016 року

№
п/п

М ісцезнаходження
(населений пункт або
відповідний км дороги,
область, регіон)

Назва АЗС

Адреса АЗС

м. Запоріжжя

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

м. Запоріжжя Шевченківський
р-н
м. Запоріжжя Комунарський
р-н
м. Запоріжжя Заводський р-н
м. Запоріжжя

Олександрівський р-н
м. Запоріжжя Вознесенівський
р-н
м. Запоріжжя Дніпровський рн
м. Запоріжжя Хортицький р-н

АЗС
(логотип відсутній)
Укрнафта
Ресурс Инвест
Ресурс Инвест
Ресурс Инвест
АЗС
(логотип відсутній)
Укрнафта

вул. Дачна, 23-а
пр. 40-річчя Перемоги, 6
вул. Скворцова, 16 (траса ХарківСімферополь)
вул. Маршала Чуйкова, 14-в (виїзд на В.
Луг)
вул. Рекордна37б, (р-н Цирка та автовокзалу
№2)
Перетин вулиць Істоміна-Целинной-Шмідта
Хортицьке шосе 1а

Запорізька обл.

1.
2о

3.

4.
5,

6.

7.
8.
9.

10.

Запорізька обл.

Бердянський р-н
Запорізька обл. Більмацький
р-н (куйбишівський)
Запорізька обл. Василівський
р-н
Запорізька обл.

Великобілозепський р-н
Запорізька обл. Веселівський
р-н
Запорізька обл. Вільнянський
р-н
Запорізька обл.

ГУ Л Я Й П ІЛ Ь С Ь К И Й р-н
Запорізька обл. Запорізький рн
Запорізька обл. Кам'янськоДніпровський р-н
Запорізька обл.

Мелітопольський р-н
Запорізька обл.

11.

Михайлівський р-н

12.

* Новомиколаївський р-н
Запорізька обл. Оріхівський рн
Запорізька обл. Пологівський
р-н
Запорізька обл. Приазовський
р-н
Запорізька обл. Приморський
р-н
Запорізька обл. Розівський р-н
Запорізька обл. Токмацький рн
Запорізька обл. Чернігівський
р-н
Запорізька обл. Якимівський
р-н

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Запорізька обл.

MANGO

м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 79

Авіас плюс

м. Куйбишеве, вул. Першотравнева, 96 а

Укрнафта

с. Балки, вул. Південна, 4

Укрнафта

с. Велика Білозерка, вул. Чекістів, 16 а

Укрнафта

смт. Веселе, вул. Пушкіна, 1 в

Укрнафта

м. Вольнянськ, вул. Леніна, 7 а

Укрнафта

м. Гуляйполе, вул. Донецька, 35

Ресурс Инвест
Sentosa Oil
АЗС
(логотип відсутній)

с. Григорівка, вул. Лісна 4, траса
Запоріжжя-В асилівка
м. Кам'янка-Дніпровська, вул.
Першотравнева, 2
м. Мелітополь, вул. Чкалова, 31

Укрнафта

смт. Міхайлівка, вул. 50 років ВЛКСМ, 6

Sentosa Oil

смт. Новомиколаївка, вул. Котовського, 19

Ресурс Инвест
Укрнафта
АЗС
(логотип відсутній)

с. Ново-Данилівка ( виїзд на Токмак)
м. Пологи, вул. Карла Маркса, 1 а
с. Степанівка, вул. Шевченко, 28-а

Укрнафта

м. Приморськ, вул. Мелітопільське шосе,
12а (центр)
смт. Розівка, вул. Визволителів, 60

Sentosa Oil

м.Токмак, вул.Богдана Хмельницького, 1 а

Укрнафта

смт. Чернігівка, вул. Репіна, ^ б /

Укрнафта

смт. Якимівка, вул. Пушкін^Л^Т/

Ресурс Инвест

Україна
21.

Одеська обл.

MOTTO

/

/7

с/рада Нерубайська, автодорошКиМ-рдеса,
459 км /if JU
т

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
ЗО.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

ж_
(h/6 8 .
69.
70.
71.
72.

м отто

Одеська обл.
Одеська обл.
Дніпропетровська обл.
Дніпропетровська обл.

MOTTO
SUN OIL
SUN OIL

Дніпропетровська обл.
Чернігівська обл.
Чернігівська обл.
Чернігівська обл.

SUN OIL
SUN OIL
SUN OIL
SUN OIL

Харківська обл.
Харківська обл.
Харківська обл.

SUN OIL
SUN OIL
SUN OIL

Ж итомирська обл.
Ж итомирська обл.

MANGO

Ж итомирська обл.
Полтавська обл.
Полтавська обл.
Полтавська обл.
Херсонська обл.
Херсонська обл.

ULTRA
MANGO
MANGO
MANGO
SUN OIL

Херсонська обл.
м. Київ
м. Київ
м. Київ
Київська обл.
Київська обл.
Київська обл.
Луганська обл.
Луганська обл.
Луганська обл.
Донецька обл.
Донецька обл.
Донецька обл.
Вінницька обл.

ULTRA

SUN OIL
SUN OIL
MANGO
MANGO
MOTTO
MANGO
MANGO
MANGO
АЗС (логотип
відсутній)
АЗС (логотип
відсутній)
АЗС (логотип
відсутній)
Адора
Адора
Адора
MANGO

Кіровоградська обл.
Кіровоградська обл.

MANGO
MANGO
АЗС (логотип
відсутній)
SUN OIL
SUN OIL

Миколаївська обл.
М иколаївська обл.
М иколаївська обл.
Сумська обл.

SUN OIL
SUN OIL
SUN OIL
SUN OIL"

Сумська обл.

SUN OIL

Сумська обл.
Львівська обл.
Львівська обл.
Львівська обл.
Черкаська обл.
Черкаська обл.
Черкаська обл.
Хмельницька обл.

SUN OIL
MANGO
MANGO
MANGO
MANGO
Перон
Перон

Вінницька обл.
Вінницька обл.
Кіровоградська обл.

SUN OIL

смт. Визирка, вул. Олексія Ставніцера,53
м. Одеса, вул. Краснова, ЗБ
с. Лозуватка, вул. Сагайдачного, буд. 18
м. Кривий Ріг, вул. Нікопольське шосе, буд.
1-А
м. Кривий Ріг, пр-т Металургів, 2-а
с. Єрків, вул. Гагаріна, буд. 1-а
с. Єрків, вул. Гагаріна, буд. 2-а
м. Новгород-Сіверський, вул. Шевченка,
120
м. Харків, вул. Ньютона, 130
м. Люботин, вул. Полтавський Шлях, 2-В
м. Лозова, смт. Панютино, вул. Комінтерна,
15
м. Овруч вул. Металістів, 1
с. Левків, траса Київ-Чоп, 127 км (ліва
сторона)
м. Житомир, вул. Щорса, 201-А
с. Пишне, 188км+703м, у сторону Харкова
м. Миргород, вул. М.Гоголя, 2/2А
м. Хорол, вул. Івана Хмари, 1
м. Херсон, вул. Будьоного, 18-а
с. Коробки, траса Одеса-МелітопольНовоазовськ № 1
с. Посад Покровське, вул. Херсонська, 103
м. Київ, Велика окружна, 6-В
м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18-Б
м. Київ, просп. Перемоги, 133А
с. Погреби, Погребенський шлях, 72
с. Небилиця, вул. Леніна, 98
м. Васильків, Тракторна, 9
м. Севєродонецьк, вул. Новікова, 9
м. Севєродонецьк, вул. Сгорова, 1-а
м. Севєродонецьк, вул. Заводьска, 1-Ф
м. Слов’янськ, вул. Демьяна Бідного, 109-6
м. Миколаївка, вул. Радянська, 1
м. Красний Лиман, провул. Леніна, 15
с. Великий Митник, 57+ГООкм траси
Могилів-Подільський-Бердичів
м. Вінниця, вул. Максимовича, 43-Б
м. Калинівка, вул. Фрунзе, 45
м. Кіровоград, вул. Комарова, 64
смт. Компаніївка
с. Бережинка, вул. Бережинське шоссе, буд.
6
с. Калинівка, Баштанський автошлях, 1
с. Баловне, Київське шосе, буд. 5
с. Троїцьке, вул. Космонавтів, 40
м. Глухів, автодорога Кіпті-Глухів-Бачівськ
207 км.
м. Кролевець, вул. Червоноранківська, 25
м. Шостка, вул. 6-ї гвардійської дивізії
м. Львів, вул. Володимира Великого, 50
м. Мостиська, вул. Галицька, 64
м. Жидачів, вул. Гніздячівська, 6
с/р Валявська, а/д київ-знамянка 160км
м. Черкаси, вул. Симиренківська, 148
м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 3-А
с. Порохня, автошлях Львів-КіровоградЗнам’янка, 186км+915 м

73.
74.
75.
76.
77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.

Хмельницька обл.
Хмельницька обл.
Волинська
Волинська
Волинська
Рівненська

обл.
обл.
обл.
обл.

Рівненська обл.
Рівненська обл.
Івано-Франківська обл.

SUN OIL
SUN OIL
Аргос
Аргос
Аргос
АЗС (логотип
відсутній)
Укрнафта
Укрнафта
MANGO

Івано-Франківська обл.
Івано-Франківська обл.
Тернопільська обл.

MANGO
MANGO

Тернопільська обл.
Тернопільська обл.
Закарпатська обл.
Закарпатська обл.
Закарпатська обл.
Чернівецька обл.
Чернівецька обл.
Чернівецька обл.

ВВА
ВВА
MANGO
Ultra
Ultra
МОТТО

ВВА

м отто
м отто

Головне управління Державної служби
України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій
області
69002, м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65
р/р 35227201085702
р/р 35212001085702
ЄДРПОУ 38625593
МФО 820172
Державні казначейська служба України
м. Київ
ІПН 386255908265
Свідоцтво № 200127255

м. Славута, вул. Приміська, буд. 1
м. Хмельницький, вул. Тернопільська, буд.
13
м. Луцьк, вул. Зв'язківців, 1-А
смт. Маневичі, вул. Луцька, 1-А
смт. Колки, вул. Грушевського, 1
м. Рівне, вул. Пирогова, 7
м. Дубно вул. Залізнична, 144
м. Сарни, вул. Варшавська, 26
с. Іванівці, вул. Центральна, 80, траса на
Яремче
с. Стопчатів, вул. Центральна, 3
м. Снятии, № 5 вул. 1 Грудня, 30
м. Тернопіль, вул. Текстильна (поруч ТРЦ
"Подоляни")
с. Озерна, вул. Нове село, 7-6
с. Плебанівка, вул. Князя Василька, 101
м. Свалява, вул. Борканюка, 42
м. Мукачево вул. Матросова, 44
м. Ужгород, вул. Обїзна, 214
м. Чернівці вул. Коломийська, 4 Б
м. Чернівці вул. Хотинська, 53 А
с. Магала вул. Чернівецька, 18

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Техойл Рітейл»
01030, м. Київ, вул. Ярославів Вал, 5-В
р/р 26007455007501
в ПАТ «ОТБ БАНК» м. Київ
МФО 300528
ЄДРПО 39582451
ІПН 395824526591
№ витягу з реєстру платників ПДВ
№1526594503144

