Програма співпраці ТОВ „Ринок сільгосппродукції „Шувар” із сільськими
радами та сільгоспвиробниками
На ринку „Шувар” існує програма співпраці із сільськими радами та
сільгоспвиробниками, що дає змогу при реалізації продукції на майданчику для
торгівлі з автомобілів отримати картку на заїзд зі знижкою від 10 до 25 відсотків та
заощадити сільгосптоваровиробникам необхідні обігові кошти.
Одними із базових документів такої співпраці є договір про співробітництво
та організацію взаємовідносин між ринком „Шувар” та сільською радою, а також
клопотання відповідної сільської ради (форма договору, клопотання та інша
інформація додається).
Товариство з обмеженою відповідальністю „Ринок сільськогосподарської
продукції „Шувар” проінформувало також, що на даний час такі договори
підписано із 15 сільськими радами Іршавського, Виноградівського та
Мукачівського району. Такою програмою співпраці вже скористались 70 відсотків
виробників, які торгують на ринку.

Інформація про програму співпраці.
У товаристві з обмеженою відповідальністю „Ринок сільськогосподарської
продукції „Шувар” є програма співпраці для виробників, за умовами якої кожен
виробник має можливість отримати картку на заїзд зі знижкою 10-20-25%. Для
цього потрібно підписати договір про співробітництво та організацію
взаємовідносин між ринком «Шувар» та сільською радою.
Що таке картка виробника?
Картка, що надається виробникам сільськогосподарської продукції і
гарантує знижку на заїзд з метою торгівлі на ринку "Шувар".
Як отримати картку?
Для одержання картки виробника необхідно надати наступні дані:
- клопотання з підписом та печаткою селищної/сільської ради з якою підписано
договір
про
співробітництво
та
організацію
взаємовідносин
- техпаспорт автомобіля з якого буде здійснюватися торгівля на майданчику для
торгівлі
з
автомобілів
на
ринку
"Шувар
- заповнити анкету у керівника групи "Майданчик для торгівлі з автомобілів"
(П.І.Б виробника, контакти, адреса проживання, номер автомобіля, категорія
автомобіля, продукція, яку вирощує та реалізовує виробник, площа земельного
наділу).
Переваги для виробника
Базовий рівень знижки, яку отримує виробник, який перший раз в'їхав на
територію ринку з метою реалізації продукції складає 10% від базової вартості
тарифів на торгівлю з автомобіля. У разі збільшення кількості заїздів в межах 17
- 24 разів, знижка на послуги ринку для виробника може складати 20%. Якщо
виробник реалізовував продукцію на ринку більше 25 разів, знижка становитиме
25%.
Зростання знижки на послуги буде здійснюватись автоматично в залежності від
кількості заїздів на ринок з метою торгівлі. Кількість заїздів буде враховуватись
від
першого
заїзду
на
ринок
у
2014
році.
Інша контактна інформація:
www.shuvar.lviv.ua

Керівник групи "Майданчик для торгівлі з автомобілів"
Віта Ходновська
v.hodnovska@shuvar.com

ДОГОВІР
ПРО СПІВПРАЦЮ ТА ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОВІДНОСИН
___________________
____ _________2014 року
Товариство з обмеженою відповідальністю “Ринок сільськогосподарської продукції
«Шувар», платник податку на прибуток на загальних умовах (надалі – ТзОВ “РСП «Шувар»), в
особі директора Плотиці Ігора Івановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
____________________________________________________сільська (селищна) рада (надалі
орган
місцевого
самоврядування),
в
особі
Сільського
(селищного)
голови
__________________________________________________________ , з другої сторони (надалі
іменуються – Сторони), уклали цей договір про наступне:
1 Сторони
домовились
про
створення
сприятливих
умов
для
реалізації
сільськогосподарської продукції виробниками з села (селища)___________________________ на
ринку «Шувар» м. Львів.
2 Для швидшого досягнення цілей за даним Договором:
2.1 ТзОВ “РСП «Шувар» зобов’язується:
- надати органу місцевого самоврядування інформаційний щит для розміщення
інформації про ціни на плодо-овочеву продукцію на ринку «Шувар»;
- до 16.00 год. Кожного дня передавати інформацію про ціни на плодо-овочеву
продукцію на ринку «Шувар» - на електронну адресу органу місцевого самоврядування в
електронній формі/факсом/телефоном (необхідне підкреслити);
- на письмове клопотання голови органу місцевого самоврядування
надавати
виробникам знижку в розмірі 10%, 20%, 25% на використання торгового місця для торгівлі
2.2. Орган місцевого самоврядування зобов’язується:
- розмістити інформаційний щит для розміщення інформації про ціни на плодоовочеву
продукцію на ринку «Шувар» на фасаді біля входу до сільської(селищної) ради;
- Щоденно поновлювати інформацію про ціни на плодо-овочеву продукцію на ринку
«Шувар» на інформаційному стенді до 17.00 год.
3. Дія Договору розповсюджується на невизначений строк до моменту, доки Сторони
зацікавлені в продовженні спільної діяльності. Договір може бути розірваним у будь-який
момент, шляхом направлення однією з договірних сторін письмового повідомлення про це іншій
стороні. Договір вважається розірваним в момент одержання повідомлення про розірвання
договору Стороною, якій це повідомлення адресувалося.
4. Цей договір складено у двох автентичних примірниках – по одному для кожної з Сторін.
Місцезнаходження та реквізити Сторін
______________________________
______________________________
Товариство з обмеженою відповідальністю
______________________________
«Ринок сільськогосподарської продукції «Шувар»
______________________________
79031, м. Львів, вул. Хуторівка, 4-б.
______________________________
Р/р 26001000010256 у ПАТ Фольксбанк
______________________________
МФО 325213, код ЄДРПОУ 33711331
______________________________
Св. платника ПДВ 100295592
Директор _______________

Плотиця І.І.

_______________________________

Директору ТзОВ РСП “Шувар”
п. Плотиці І.І.
Сільського (селищного) голови
__________________________

Клопотання
Відповідно до договору про співробітництво та організацію взаємовідносин
від ___________ 2014 року, який укладено між Товариством з обмеженою
відповідальністю

“Шувар”

та

сільською

(селищною),

радою

с. ________________________ прошу Вас надати знижку 10% за використання
торгового місця для торгівлі на ринку “Шувар” для сільськогосподарського
товаровиробника села (селища) ________________________________ (П.І.П), який
має земельну ділянку для вирощування сільськогосподарської продукції площею
______ га та має намір продавати свою продукцію на ринку “Шувар”.

Дата
м.п.

П.І.П

