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Підприємство з іноземними інвестиціями «АМЖ УКРАЇНА», д&ді -  «Постачальник», в особі Регіонального 
менеджера в м. Львів І,Й, Ю рас, що діє на аідставі Довіреності №108 від 27.12,2017 з одного боку, і

Д ерж авне підарившетв® «Дослідне господарство «Оброшине» інетшуту сільського господарства 
Карпатського регіону Н аціональної Академії аграрних наук України» далі «Покупець», в особі Директора
І.Р. К о ф т а  , що діє ш  підриві С й іу іу , 11 Іншого богу, разом іменовані «Старой»», кожна окремо «Сторона», 
уклали даний Договір про н т ж н а щ ж н е :

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник іовт§$)уаьен організовувати й забезп ечи ти  безперебійну заправку нафтопродуктами (далі 

по тексту «Паливо») автотранспорт) Покупця, а Покупець - пригнати і оплачувати Паливо відповідно до умов 
даного Договору.

1.2. Асортимент, кількість і вартість Палива узгоджується Сторонами в рахунках-фшсгурах, яхі надаються 
ЖоешчййЬмйком Покупцю, Асортмент, кількість і вартість Падша вважається погодженими у випадку прийняття 
Покупцем рахунку-фактури та його оплати,

ІЗ . Постачвшшк на підтвердження свого зобов’язання, що жтштт з даного Договору, видає Покупцеві 
універсальні бланки-дозволу на відпуск Палива на всю угоджену кїж йеть Палива.

1.4. Відпуск Палива Покупцеві виконується після пред'явлення на АЗС бланків-дозволу на відпуск Палива, 
строк дії яких не закінчився.

1.5. Термін /$. бланків-дозволів 90"(дев’яносто) календарних даїв з моменту їх. отрммющ. Термін дії бланків* 
дозволів зазначається на зворотній стороні бланка-дозволу під штрих-кодом.

1 -6. Право власності на Паливо переходить до Покупця в моменту Його фактичного отриманая.
1.7, Пш термінам «Універсальні бланки-дозволу на відпуск н ф м ф р к г і ї »  розуміється документ, що має 

віяиовідні позначення, що с засобом обліку відпуску нафтопродуктів, обов'язковий до приймання на 
шїйідпраших станціях. Універсальним б.іанком-дозволу є блаю-дйзводу з нанесеним над > штрих кодом словом, 
«Україна».

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ Щ Ш і'Я З А Н Ь
>/ - 1,1. Постачальник організовує іаїздзавляїшя автотранспорту П о к у п а л а . АЗС, здійснюючих., реалізацію Товару 
на АЗС ШІ «АМІК Україна». Поставка Товару злійсшжзгьеіг на умовах ГСА -  АЗС Постачальника відповідно до 
Міжнародних правші тлумачення комерційних термінів (ІНКОТЕРМС) в редакції 2010 року, в частині, що не 

..•суперечить умовам даного Договору.
2.2. Поставка ; Палива у власність! Покупці здійснюється окремими партіями. Обсяг і асоршмейги кожної 

партії Палива за даним Договором визначається у фіскальних чехах,
2.3. Загальна кількість Палива, переданого у власність Покупця в рамках і- на підставі цього Договору, 

визначається виходячи з кількості Палива, фактично переданого Постачальником у власність Покупцеві протягом 
терміну дії даного Договору, і відображених у рщунках-фактур« та видвшових-наюіадних.

2.4. Підтвердженням одержання Покупцем Палива на АЗС є видача Покупцеві фіскального чека. Також' 
одержання Палива підтверджується даними видаткових накладних,

2,ї ї  Реалізоване Продавцем Паливо повинне відповідати ДОТУ, ТУ, іншим діючим стандартам і технічним, 
Щ овам на відповідний вид Палива, Якість Палива повинна підтверджуватися сертифікатами, оформленими 
належним чином. -

Г 2,6. Взаємні-« 'Сторінку разі виникнення- суперечок, пов'язаних з ндашювідшстю якості, вирішуються- в 
порядку, визначеному чинним законодавством України, зокрема, -з Інструкцією "Про контроль якості,нафти і 
нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України"1, затвердженої наказом Міністерства Шалива і енергетики 
Украйні, Державного комітету №  271/123, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 04.07.2007 року за № 
62/14029,

2.7. Рекламації по якості приймаються Постачальником письмово протягом 10-ти банківських днів з  моменту 
поставки Палива, з прикладенням висновку акредитованої лабораторії та фіскального чеку відповідної АЗС.

2.8. В разі прострочення строку, зазначеного в п.2.7. Договору та/чи недотримання порядку перевірки якості 
зазначеному в п.2.6. даного Договору рекламації по якості не приймаються.

3. ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1. Покупець здійснює 100% передоплату Палива на підставі рахунку-фактури протягом 2-х банківських днів з 

моменту виписки такого рахунку, иа поточний рахунок Постачальника № 26003200340639 у ПАТ «Сітібанк»,
м ф о  з<ю;84. . ■ Я Н І

3.2. У випадку вр и в  о я ш а  Палива здійснена пізніше за 2-х банківських днів з моменту отримання Покупцем 
рюсунку-фщсгури, Постачальиш має право здійснити перерахунок кількості Палива, що підлягає відпуску, 
відповідно до цін, встановлених Постачальником на день оплати рахунку-фактури або повернути перераховану 
грошову суму Покупцеві.

4. ВІДПОВЩАДЬИІСТЬ СТОРШ р
, 4.1. За порушення умов договору винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні збитки в порядку, • 

передбаченому чинним законодавством У крайні
- 4;2. Постачальник зв ільн ять»  від відповідальності за відмову у відпуску Палива у випадку, ккшо Покупець не 

пред'явив бданки-дозволи на АЗС з метою одержання Палива протягом терміну зазначеного на зворотній стороні 
блвнка-дозволу під штрж-коїйм.



5. О С О БЛ И В І УМОВИ
5.1, Бланжи-дозвшщ на відпуск Палим не є засобом розрахунку, а видаються після оплати (здійснення 

розрахунку) як свідчення зобов'язання видати Покупцю певну кількість Палива певної марки,
5.2, Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах,
5.3, Покупець зобов’язаний отримати Паливо на АЗС протягом терміну зазначеного на зворотній стороні 

бланка-дозвояу під штрих-кодом.
5.4, По закінчиш» терміну, який зазначений у п. 5,3 цього Договору, зобов’язання П остачальну# по відпуску 

Палива припиняються, При цьому Постачальник зобов’язанні повернути Покупцеві вартість нафтопродуктів, не 
отриманих Покупиш у зв’язку із ш ивчеяим  терміну виконання зобов'язань Постачальюіка -по відпуску Палива 
(далі те  тексту "Розрахунок*!,

5.5, Розрахунок з Покупцем здійснюєш;» виходячи з вартості Палива на момент його купівлі. При цьому 
розрахунок з Покупцем здійснюється виключно після проведення Постачальником перевірки наданих бланків- 
дозволів на предмет їх відрові дшсті затвердькеним зразкам; здійснення по шт відпустка Палива, їх оогашеності, 
але не пізніше 7 (семи) робочих днів з моменту надання Покупцем бланків-дозволів.

5.6, У разі втрати бланків-дозволів Покупцем, Постачадвдк не припиняє відпустки Палива по втрачених 
Іяаяках-Жбзволах,

б. ДО Д А ТК О ВІ УМ ОВИ
6.1 Усі 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, Договір, може бути розірваний при невиконанні умов Договору однією із Сторін з письмовим 
повідомленням про це іншої Сторони і» пізніше ніж за 10 календарних днів.

6.5, Даний Договір набуває чинності з моменту підписання й до 31 грудях 2018 року.
6.6, Строк дії цього Договору автоматично продовжується на кожний наступний календарний рік у разі, якщо 

жодна із Сторін не направша повідомлення про припинення дії Договору за 10 календарних днів до закінчених 
строку дії Договору.

6.7, Даний Договір складений у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному дай кожної Із 
Сторін»

7, АДРЕСИ ТА РЕК ВІЗИ ТИ  С ТО РІН
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