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Toвapиствo з oбмrженoro вiдпoвiДa.пьнiстto <Тоpгoвo-пpoмисЛoBa кoмпaнiя <<oмегaAвтoпoстaBкa)' дaлi _ ПoстaчaльЕик, в oсoбi Диprктopa flyбoвик BiктopiТ lвaнiвни, щo дiе нa
пiДотaвi Cтaтyry, з oднiеi сTopoни, тa Aкцioнrpне ToBapисTBo <УкpгaзвидoбyвaнHя)' дaлi _
Пoкyпець, в oсoбi МенrДх(еpa з мaтеpiaJlьtlo_Trxнiчнoгo зaбезпечення Лyuiвa Яpoслaвa
Cтепaнoвичaд щo дiе нa пiдстaвi дoвipенoстi2-'7О0двiд29.О5.2018 p., paзoМ iменoвaнi нaДa;ri Cтopoни, yкJIaJIи Дatry Paмкoвy yгoДy нa пoстaвкy тoвapy, ДaJIi _ Угoдy, пpo нaсTyпне:

I.

Пpедмeт УгoДи

1.l. ПpедМетoМ цiсi Угoди r тoвap, пplад6aний Пoкyпцrм, зa prзyЛЬтaTaМи пpoBеДrння
кoнкyprнTlloгo вiдбopy вiдпoвiДнo Дo BстaнoBЛrнoгo y Пoкyпця пopядкy зaкyпiвель тoвapiв тa
пoсЛyг 3a paМкoBиMи yгoДaми (дaлi _ кoнкyprнтний вiдбip).
1.2. Пoстaч.шЬник зoбoв'язyсTьсЯ пoстaBиTи Пoкyпцевi Toвap, a Пoкyпець - пpийtтяти i
oПЛaTити Toвap нa yмoBaх Дaнoi УгoДи тa вiдпoвiДниx ДoДaткoвиx yгoД дo цiсi PaмкoвoТ yгoДи,
yкПaДrниx зa pезyльтaTaми кoнкypентHoгo вiдбopy (дaлi _,,(oдaткoвa yгoдa).
1.3. HaймeнувaнняlaсopTиМеIIT Toвapy, oДIt:,Ivг,\Я вимipy, кiлькiсть, цiнa зa oДиницК)
Toвapy BкaзyrTЬся y ,{oдaткoBиx Угoдaх дo Дaнoi PaмкoвoТ yгoДи.
l.4. У paзi BиHикнrнЕя У Пoкyпця пoтpеби y Toвapi, Пoкyпець пpoBoДитЬ paзoвi
ПpoцrДypи кoнкypентнoгo вiдбopy вiДпoвiДнo Дo BстaнoBлrI-Ioгo y Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвель
тoвapiв Ta ПoсЛyг 3a paМкoBиМи yгoДaМи сеpеД УчaсникiB з якип{и yклaденi УгoДи. Пoстaвкa
Toвapy Мo)кr зДiйснroвaтися зa цielo УгoДoto Лишr y paзi якщo Пoкyпець BизнaчитЬ
ПoстaчaльHикa ПеpеMo)ItцeM paзoBoi пpoцедypи кoнкyprнTlloгo вiдбopУ згiДнo з BстaIIoBJIеHиМ y
Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв тa пoслyг зa рaN{кoBиI\{и yгoДaМи.
ПoстaчалЬник, пiдписyкluи цto Угoдy, пoвнiстro Ta беззaстеpr}кEo yсвiдoмлrос тa
ПoгoДжyrTЬся' щo y paзi IIеBизIIaIIня йoгo пеpеI\do)I(цrп{ пo ptlзoBиМ пpoцеДypaМ кoнкyprнтнoгo
вiдбopy, зaгaJIьIIa кiлькiсть Toвapy, якa бyДе ПoсTaBЛrHa Пoкyпцю пpoтягoм дii цiсi Угoди, Мo)кl
бщи менrпoю (aбo дopiвнroвaTиме нyлro) зa зaгaJlЬнy кiлькiсть Toвapy зa цiсro Угoдoro
1.5. ПoстaчaJlЬник гapallTyr' щo Toвap, якvтtrl e пprДMrтoМ УгoДи Ta пrprДaсться
вiДпoвiДнo Дo BисTaBлrниx BиДaткoвиx llaкпaдниx/уклaдениx ,{oдaткoвиx yгoД ншIr)киТь йoмy
нa пpaвi влaснoстi aбo iнtшoмy pечoвoмy пpaвi, щo нaДar йoмy Пpaвo poзПopЯДх(aTl4cЯ Toвapoм, e
IIoBиМ i не бyв y Bикopистaннi, не пеpебyвaе пiд зaбopoнolo, вiд.ryrкення, apешToМ, не l
пpеДI\4rтoМ зaстaви тa iншим зaсoбoм зaбезпеченIIя Bикoнaння зoбoвoязaнЬ ПrprД бyДь-якими
фiзи'rними a6o юpиДичниМи oсoбaми, Деp}I@BниМи opгaнaп{и i деpжaвoro, a тaкo)к нr с
ПpеДМеToМ бyдь-якoгo iнrшoгo oбтяження ЧИ oбмехсення, ПеprДбaченoгo чинниМ
зaкoнoДaBстBoМ Укpaiни.
1.6. ПoстaчaJlьник пiдтвеpджyс, щo yкПaДaнHЯ тa BикoнaннЯ ниМ цiсi Угoди нr
cyпrpечиTЬ [IopМaM чиннoгo зaкoнoДaBствa Укpaihи тa вiДпoвiДaс йoгo вимoгaм (зoкprмa, щoДo
oТpиМaнHя воix неoбxiдних Дoзвoлiв Ta ПoгoДжень), a тaкo)к пiдтвеpдrкye Tе, щo yкJIaДaHHЯ Ta
BикoнaHtUl ним цiсi УгoДи нe сyПеpeчить цiлям Дiяльнoстi Пoстaч.UIЬHикa' пoлoх(rнHям йoгo

yсTatloBчиx Дoкyп{rнтiв чи iнпrих JIoк{tJIЬних aктiв.

II. Якiсть Toвapy
2.1. ПoстaЧaJlЬник IIoBиtIен ПoсTaBиTи Пoкyпцro Toвap, пеpeдбavений цielo УгoДoro тa
BиcTaBЛeними Paxyнкaми-фaкrypи/yклaДециl,lи ,,{oдaткoвиМи yгoДaми, якiстЬ якoгo вiДпoвiДaе
сеpтифiкaтaм якocтi aбo пaспopтoМ Bиpo6никa,,{еprкстaндapTaМ, теxнiчним aбo iнlшим
якi пpед'яBJIяЮTЬсЯ дo Toвapy Дaнoгo виДУ тa пiдтвеpД)l(yсTЬся вiдпoвiдниМи ДoкyMеIITaми.

2.2. ПocтaчaJlЬник гapalrTyс якiсть i нaдiйнiсть Toвapy, щo ПoсTaчaсTьcя, ПpoTягoп{
гapaнтiйнoгo сTpoкy. Гapaнтiя нa Toвap сTaнoBиTЬ 12 мiсяцiв 3 MoMеtITy BBoДy B екcПЛyaTaцiro.
ПI. Itiнa УгoДи
3.1. I{iнa зa oДиHицro Toвapy BкaзyсTЬся B yкПaДeних floдaткoвиx yгoДax B гpиBILяx з
ypaxyвallням П,{B.
3.2. Зaгaslьнa вapтiсть Угoди BизнaчaeTЬcЯ як сyМapнa вapтiсть Toвapy, ПoсTaBЛrнoгo
вiдпoвiднo дo {одaткoBиx yгoД зa весь пеpioд дii Угoди;
3.3. Зaгaльнa цiнa (сyмa) ,{oгoвopy сTaнoBиTь дo 40 000 000,00 гpн. (сopoк мiльйoнiв, 00
rpII) B ToMy числi ПДB 6 666 666,67 гpн. (rшiоть мiльoнiв rшiстсoт lшiстдrсят tшiсть тисяч rшiстсoт

rцiотДесят tпiсть гpн, 67 кoп)
3.4. I{iнa 3a oДиницro Toвapy Ta зaгaJlЬнa сyМa ,{oгoвopy Mo)I(r бщи змiненa (зa yМoBи'
якщo ,{oгoвopoм пеpедбaченa oплaти зa Toвap пpoтягoМ 30 кa-lrендapних Днiв aбo бiльпrе пo
фaк'y ПocTaBки_ сTaIIДapTIIi yмoви oплaти) Пpи зacToоyвaннi ПyIIкTy 3.5 floгoвopy.
3.5. Умoви зI\леIIшення вapтoстi ПocTaBЛеIIoгo Ta llеoПЛaчrнoгo Toвapy з зaсTocyBaIIHяM
фopмyли ДискoHтyBaIIlrя вapтoстi Toвapy:
3.5.1.
Pшi, якщo Пoстaчa-пьник 6aжae зMеншIиTи сщoки oПЛaTи, визнaченi циM
(зaстoсoByеТЬсЯ
Лише y paзi oПЛaTи зa Toвap
.{oгoвopoм
фaктy ПocTaBки пpoтягoм 30
кaJlенДapних днiв aбo бiльше), вiн ПиcьМoBo зBrpTaеTЬcя Дo Пoкyпця 3 ПpoПoзицiетo зменII7I4TI4
стpoки oПЛaTи зa ,{oгoвopoм
oДtloчaсним зМrншrIIHяМ вapтoстi ПoсTaBлrпoгo aJIr не
oПЛaчrнoгo, вiДпoвiДнo Дo фopмyли дискoнтyBaнЕя вapтoстi Toвapy, вкaзaнoТ
п.3.5.2.
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пo

з

floгoвopy.

y

Фopмyлa ДискoIITyBaння вapтoстi Toвapy:
Е вapтiсть фaктиннa: Е вapтiсTЬ зa ДoгoBopoп{ , (l _ 11360 (t' _ f), дe:.
"
Е вapтiсть фaкти.rнa _ фaкгичЕa вapтiсть тoвapiв, щo oпЛaчyeтЬcЯ oкprмиM IIлaтr)кrM,
З .5

.2.

гpн.;
Е вapтiсть зa Дoгoвopolnl - вapтiсть тoвapiв, якa BизнaЧенa y r{oдaткoвих yгoДaх;
t' - стpoки oпЛaти, визнaченi y r{oгoвopi (стaндapтнi yмoви oплaти);
t2 - сщoк фaкти.rнoТ oплaти (зменшeнi стaндapтнi сщoки, якi yзгoдlкенi стopoнaми);
r * oблiкoBa сTaBкa HБУ (нa дary кopиryBaнIIя BapTocтi), збiльшrнa нa вiдпoвiднтltrl
чних
з

tI-t2

R

вiд 30 дo 15 днiв
oблiкoвa стaBкa FIБУ + l}oh
ьiд|4 дo 0 днiв
oблiкoвa cтaBкa }IБУ + 4уo
3.5.3. Пoкyпець пpoтягoм 5 poбo.rиx Днiв з Дlul oтpиМaння вiД ПoстaчaлЬникa письмoвoi
ПpoПoзицiТ щoдo зМеншrння стpoкiв oПЛaTи Ta зaсToсyBaIIЕя y зв'язкy з циN,l Дo Bapтoстi Toвapy
cTaBки ДискotITyBaIIHЯ) визнaченoТ зa фopмyЛoto' Bкzlзaнolo у тl. 3.5.2. floгoвopy, пoвiдoп,lJlяс
ПoстaчaлЬникa Пpo cBoК) згoДy зaсTocyBaння Bкaзaнoгo меxaнiзмy' шIляхoM llaПpaвЛrння
письмoвoi вiдпoвiдi нa aДpесy ПoстaчaлЬникa. У paзi IIr HaПpaBЛrIIня Пoкyпцeм тaкoi письмoвoТ
згoДи, aбo нaпpaBJIення ПисьМoBoТ вiдмoви Пpo зaсToсyBallнrl фopмyли Дискoнтyвaння вapтoстi
Toвapy Ta 3МrIIшrння сTpoкiв oплaти, вapтiсть Toвapy i сщoки oплaти зttJlишaються TaкимvI' ЯК
пеpедбavенi в floгoвopi.
з.5.4. У paзi якщo Пoкyпець ПoгoД}кyrTЬся iз пpoпoзицiсto ПoстaчaлЬникa пpo
зaстoсyвaння фopмyЛи ДискoIITyBaння вapтocтi Toвapy Ta зMrншенЕя стpoкiв oплaти, вapтiсть
ПoстaBЛеHoгo EUIе нr oплaчrнoгo Toвapy тa вiДпoвiДнo зaгilIьнa цiнa (сyмa) loгoвopy
змiнroroться з ypaхyвaннЯМ фopмyли ДискoIITyBaння вapтoстi Toвapy. У тaкoмy BиIIaДкy змiнa
вapтoстi ПoсTaBленoгo aJIr llеoПЛaЧенoгo Toвapy' poзpaxoBaнolo зa фopмyлoю ДискollTyBa[Iнrl
вapтoстi Toвapy, ПpoBoДиTЬся нa пiдстaвi вiДпoвiДниx кopигyючих tIеpBиHtIиx дoкyментiв,
пiдrlиcaниx Cтopoнaми (Aктiв пpиймaння-пеpедaui Toвapy BиДaTкoBиx IIaкJIaДниx з нoвolo
цiнoro, paxyнкiв нa oПЛaTy (iнвoйсiв), Toщo.
з.6. Пyнкг 3.5. цьoгo loгoвopy Hr Мoяtr бути зacтoсoвaний Еa B)ке пoстaвленi тa
oплaченi Toвapи.

3.7. Змiнa вapтoотi Toвapiв тa зaгaJlьнoТ цiни (сyми) ,{oгoвopy y звoязкy iз зaстoсyBaIIЕяМ
фopмyли ДиcкoIITyBaIIHя вapтoстi Toвapy, IIr BПЛиBaс, Ta нr зMrIIшyс poзмip зaбезuеченrrя
Bикoнaння зoбoв'язaнЬ Пo floгoвopy, BсTaHoBЛоHoгo п. 10.3. цьoгo,{oгoвopy.

3.8. Пoкyпець не здiйснroe oплaтy зa пoстaвлений Toвap, Ta Taкa неспЛaтa нr e
Пopyшrншlм cтpoкy oпЛaTи зi стopoни Пoкyпця y BиПaДкy ненaДaнHя Пoстaчaльникoм paxyнкy
нa oПЛaTy (iнвoйсy) чи йoгo нrнaJIе)кItе oфopмлrння.
3.9. ПpoдaвlцЬ, пiдписyro.rи щo Угoдy, пoвнiстro Ta беззaстеpr)кнo yсвiдoмлloс Ta
пoгoД)кyсTься, щo оyMapIIa вapтiсть Toвapy, пocTaBлrнoгo IIиM вiдпoвiднo дo всix ,{oдaткoвих
yгoД зa весь пеpioд дii Угoди' Мo)кl бщи менlшoю (aбo дopiвнroвaTеMr нyлro) зa сyмy' Bкaзaнy y
п. 3.3. цiсi Угoди.

IV. ПopяДoк здiйснlнпя oплaти
4.1. Poзpaxyнки пpоBoДятЬся IIIJlяxoM oпЛaти Пoкyпцем пpoтягoМ 30 (щидцяти) днiв
пiсля пiдписaнrrя Cтopoнaми виДaткoвoi нaклaДнoi, lпляxoм IIеprpaxyBaIIЕя кorптiв Еa paхyнoк
ПoстaчaлЬникa, з ypaxyBaЕЕяМ ПДB, якa пiДписyeTЬся пiсля ПoсTaBки ПoстaчaлЬникoМ Toвapy
нa пiДстaвi пiдписaнoi CтopoHaNIИ ,{oдaткoвoi yгoди.
V. Пoстaвкa Toвapy
5.1. Пoстaвкa Toвapy здiйснюeтЬся лишIr y paзi BиHикHеIIHя пoщеби y Пoкyпця тa
Bизнaння Пoстaчaльникa ПrpеМo)кцrМ paзoвoТ пpoцrДypи кoнкypентнoгo вiдбopy згiДнo з
Bстa[IoBJIrниМ y Пoкyпця ПopЯДкy зaкyпiвель тoвapiв Ta IIoслyг зa paмкoBиМи yгoДaМи.
5.2. Cщoк ПoсTaBки, yмoBи Ta мiсце пoстaBки' кiлькiсть Toвapy, iнфopмaцiя пpo
BaIIтiDкoBiдпpaвникiв i вaнтaясooTpимyBaнiв вкaзyсTься y yкJlaДениx ,{oдaткoBиx yгoДaх дo цiсТ
УгoДи.
5.3 ,{aтoro ПocTaBки Tовapy с, ДaTa пiдписaнrrя yпoBIIoBa}I(ениМи пprДстaBIIИКaNIll Cтopiн
BиДaTкoBoi нaклaднoi пo кorкнiй пoстaвцi Toвapy пo цiй Угoдi. Пpaвo влaснoстi нa Toвap
пrprxoДиTь вiД ПoотaчaJIЬIIикa дo Пoкyпця з Дaти пiДписaння Cтopoнaми BиДaTкoвoi нaклaднoi.
5.4. Зa BиМoгoю Пoкyпця Пoстaчa.пЬник письMoBo пoвiДoмляe Пoкyпця i
Baнтa"lt(ooTpиMyBaчa Пpo гoтoвнiсть дo вiдвaHTa)I(rннrI Toвapy IIIJUlxoМ нaПpaвлrнНЯ Лl4cTa.
Пoстaчaльник зa 5 Днiв Дo Дaти вiдвaнтaженrrя Toвapy зoбoв'язagпЙ lнaДaTИ Пoкyпцro
(елекгpoннoК) ПoIIIToю) нaсryпнy iнфopмaцiю
O IIoMrнKIIaTypy Toвapy
.
вoPтiоть Toвapy
о кiлькiоть мiсть
о гaбapvlTll Toвapy
O Baгa нетo/бpyггo
Biдвaнтaхсенrrя Toвapy зДiйснroсться пiсля oтpиМaнЕя ПoстaчaлЬникoМ пoгoД)кеннrl
Пoкyпця (для неpезидeнтa).
5.4.|. Зa BиМoгolo Пoкyпця aбo BaHтDкooTpиI\dyBaчa Пoстaчaльник зoбoв'язaний
вiДвaнтaжУBaTI4 Toвap B ПpиcyTlloотi yпoвнoBDкIIих ПprДстaBIIикiв Пoкyпця.
5.5. Пpoтягoм 48 гoдин пiсля зaкiнчення вiДвaнтaженrrя ПoстaчaJlьник пoвiдoмляс пpo цr
Пoкyпця i вaнтarкooтpиМyвaчa.
5.6. ПoстaчaJlЬник НaДae нa aДprсy Пoкyпця нaстyпнi ДoкyМеIITи:
:

o ToBapoсyпpoвiднi дoкyMеHTи (тoвapнo - тpaнсПopTlla нaкllaднa);
О сrpтифiкaT якoстiтalaбo ПaсПoрT виpoбникa (нa вибip Пoкyпця);
o вiДвaнтDкyBaJIЬнa специфiкaцiя (aкг зaвaнтarкення) aбo пaкyвaлъниЙ лиот (зa BиМoгoto
Пoкyпця);
o сrpтифiкaт пoхoД)кrння (зa вимoгoro Пoкyпця);
. сrpTифiкaт вiДпoвiДнoстi (зa вимoгoro Пoкyпця);
о iншi ДoкyМеIITvI, Ha BиМory Пoкyпця, y paзi пpoBrДенн.я Митнoгo oфopмЛення Toвapy
Пoкyпцем.

5.7. ПoотaчaJIьHик зoбoвязaниЙ нaдaти Пoкyпцro ДoДaTкoBo Дo ДoкyМентiв, зaзнaчrниx y
п. 5.6 ДaнoТ Угoди, нaсryпнi ДoкyМrнти:
5.7.|. Пpи здiйсненнi ПеprBrзrнrш Toвapy зaлiзничниM TpaIIсПopToM:
ДJIя pезидrнтa: opигiнaл aкry пpийMarlня_пеpедaui Toвapy тa кoпilo зa;liзничнoi нaклaднoi,
дЛя нrprзиДrllTa: opигiнa.пи aкry пpийМaння_пrpедa.li ToBapy тa зaлiзничнoi нaкпaднoТ.
5.7 .2. Пpи здiйсненнi ПеpеBезrння Toвapy aвToTpaнспopTol\,l:
дЛя pезиДентa: opигiнaл aКгy Пpиймaння_пеpoдaнi ToBapy aбo виДaткoвoi нaклaднoТ,
дpyгий пpимipник тoBapнo-тpaнсПopтнoi нaклaДнoi (ф.Nэl-TH) тa кoпiro ToBapнo-трaнспopтнoi
нaклaднoi,
5.7.з. Пoотaчaльник, Дo il{oп,lентy вiДвaнтaжеrrня Toвapy, ПoПеpеДньo ПoгoДi(yr з
Пoкyпцем HaДaЕHя ДoкyМеllTiв, щo вкaзaнi в пiдгryнкгax 5.7.| -5.7.2 Ta B llyнктax 5.4,5.6 Угoди
(лля неpезидентa).

5.8. Якщo ПoстaчaлЬник вiдпoвiДнo Дo yМoB IIoсTaBки сaмoстiйнo зДiйснror МиTIIе
oфopмлення Toвapy, вiн зoбoв'язaний НaДaTИ кoпiТ дoкyментiв, Bкaзaних У п. 5.7 (д*
неpезидентa) Ta oфopмленy згiДнo з BиMoгaMи чиннoгo зaкoнoДaBсTвa Укpaiни МиTIIy
деклapaцiю (МД).
Toвapнo-щaнспopTlla нaкJlaДнa пpи пеprвезеннi Toвapy aBToЩaнcПopToМ пoвиннa бyти
oфopмленa вiДпoвiДнo Дo Пpaвил ПеprBrЗенIIя BallTarкiв aвтoмoбiльним тpaнспopтoм в Укpaiнi,
чинниx нa Дrнь сKПaДaння тoBapllo-TpaнсПopTнoi нaклaДнoТ.

Biдпpaвлення дoкyментiв вкaзaниx У п. 5.1. Ta 5.8. цiеТ УгoДи зДiйонroеться
ПoстaчaлЬникoМ пpoTягoшl 2-x (двox) poбo.rих Днiв З Дutиt пoсTaBки' нapoчниМ aбo
prкoМrнДoBaниМ листoil{ кyp'еpськoю пorrlтolo, aJIе y бyдь-якoмy paзi не пiзнiше 5-гo ЧИcЛa
мiсяця, нaсTyПнoгo зa мiсяцrМ пocTaBки.
5.9. Пo пpибyгпо Toвapy в кiнцевий пyнкт пpизHaчrнrrя йoгo пpиймaння ПpoBoДиTЬсЯ
безпoсеpеДнЬo BallTili(ooтpиМyвaчеM.
5.10. ПеpeДaЧaTa oтpиN,raння Toвapy (зa BикJIIoчrнrUlМ ПrpеДaчi aбo oтpиМaння Toвapy нa
пiдстaвi aктiв пpиймaння_пеpедa.ri тoвapy) ПpoBoДиTЬcЯ зaдoвipенiстro, вiдпoвiДнo дo IнстpyкцiТ
Пpo пopяДoк pесстpaцiТ видaнпx, IIoBеpнyтих i викopистaниx дoвipенoстей Ha oДеpжaнEul
цiннoстей, З aTвеpД}кенoi нaкaзoм ГIAT <Укpгaзвидoбyвaння>>.
5.11. Пpиймaнrrя Toвapy пo кiлькoстi пpoвoДvlTЬcЯ вiДпoвiДнo дo IнстpyкцiТ пpo tlopяДoк
пpиймaння пpoдyкцiТ виpoбниuo-теxнiчнoгo Признaчення i тoвapiв Elapoднoгo спo)киBaIIIUI Пo
кiлькoотi, зaтвеpдrкенoТ пoсTaIIoBoIo ,,{еpхсapбiTpо{ry Ns П-6 вiд 15.06.1965p., Пo якoотi
Iнсщyкцii пpo ПopяДoк пpиtrтмaння пpoдyкцiТ виpoбни.ro-теxнiчнoгo ПpизHaчrнrrя i тoвapiв
ЕapoДнoгo сПo)I(иBaIIHЯ зa якiстro, зaTBеpД}кенoi пoстaнoBolo ,{еpжapбiтpa}кy
}lb П-7 вiд 25.04.|966p., тa сеpтифiкaтy якoстi тala6o пaспopTy зaBoДy-Bиpoбникa. У paзi
BияBЛенrrя невiДпoвiДнoстi в якoстi aбo нестaчi Toвapy, BикJIик пprДсTaвникiв ПoстaчaJlЬникa oбoв'язкoвиtrl, a ПprДстaBIIикiв зaвoлy-виpoбнИКa - зa BиМoгoro Пoкyпця. Bиклик Пoкyпцем
здiйснroеться B письмoвiй фоpмi aбo B rлекЦ)oннoМy вигляДi Нa елrкTpoннy aДpесy
Пoстaчaльникa' Bкaзaнy B Poздiлi xIV ДaнoТ УгoДи. У BиПaДкy HrяBки ПpеДсTaBIIикa
Пoстaчaльникa (виpoбникa Toвapy - IIa BиМory Пoкyпця) B cЦ)oк, вкзaний y BикJIикy Пoкyпця,
пiдписaнrrям дaнoТ Угoди ПoстaчaлЬник l;,aДae згoДy' Пpo Te, щo ПoстaчaJIьIIик Пoгoдх(yeTЬся з
oгJlяДoМ Toвapy нa ПpeДМeт вiдпoвiднoстi кiлькiстi/якoстi Пoкyпцeм Ta з aктoм' скJIaдrниМ
Пoкyпцем B oдlloсTopoннЬoМy пopяДкy 3a pФyЛьтaTaNil4 Taкoгo oгЛяДy. Cтopoни ПoгoДиJIися, щo
якщo BotIи вiдсryпили вiд ПoЛo)кrнЬ Iнсщyкцiй, BкЕtзaIIиx B ДaнoМy пyнктi Угoди,
BpеГyЛIoBaBIIIи свoТ вiднocplшlг нa BЛaсний poзсyД, тo пpiopитеT Мaк)тЬ tlopми цiеi Угoди.
5.l2. BiдпoвiДaльнiсть зa пpaвильнiсть Ta пoBlroтy oфopмлeння тoBapoсyПpoвiДниx
дoкyментiв i нaслiдки, пoв'язaнi iз ЗaTpиMкaMи IIpvI ПoсTaчaЕнi Toвapy, пpиймae нa себе
Пoстaчa.пЬник.
5.13. Пpи виникненнi ДoДaTкoBих BиTpaT У зв'язкy З неПpaBильнiотro oфоpмленrrя
ToBapoсyПpoвiдниx ДoкyМrIITiв aбo IIrMo)IшиBiстro вiдпpaBЛеннЯ Toвapy з BиIIи Пoстaчaльникa,
тaкi витpaти (y тoп,ly чиолi пo ДocTaBцi Toвapy в кiнцевий пyнкт Пpизнaчrння ) здiйснroloTЬся
Пoстaчa-пЬникoN,l

5.14. BaнтaхсoвiдпpaBllикoМ Toвapy зa цieю Угoдolo е Пoстaчaльник aбo зaвoД-виpoбник,
aбo yпoвнoBоI(rнa (зaлyненa) ними oсoбa, пpo щo зaзHaчaeTься floдaткoBиx yгoДaх Дo Дaнot
Угoди.
5.15. УпaкoBкa i мapкyвaння Toвapy пoвиннi вiДпoвiДaти BстaIIoBЛениМ пpaBиЛaМ,
сTaнДapTaм i теxнiчHиМ yMoвaм.
5.16. УпaкoBкa IIoBиIIнa зaбезпе.ryBaTи пoBrry цiлiснiсть Тoвapy пpи тpaнсПopTyвaннi
yсiмa BИДaNIII TpaнсПopтy' BкJIк)чatoчи пrpеBaIITa}I(еЕHя, a тaкoх МaTи ПpисTocyBalаIIя' ДЛЯ
Мo)кЛиBиx ПеpеBaIITa}кень як зa ДoПoМoгolo пiДнiмarrьних меxaнiзмiB, Taк i pyнним зaсoбoм (зa
дotloil{oгoro вiзкiв i aвтo (елекгpo) кapoм).
5.17. ПopяДoк i стpoки пoBrplrrнНЯ TapИ' yМoBи poзpaxyЕкiв зa тapy oбyмoвлlotoтьcЯ y
,{oдaткoвиx yгoДax Дo ДaнoТ Угoди.
VI. Пpaвa тa oбoв'язки Cтopiн
6.1. Пoкyпrць зoбoв'язaний:
6.1.1. Cвoсчaснo Ta B IIoBIIoMy oбсязi спЛaчyвaти зa пoстaBлений Toвap.
6.I.2. flpиЙмaти пoстaвлений Toвap, y paзi вiдсyтнoстi зayвaжень, згiднo з BиДaTкoBoк)
IraKiIaДною.

б.2. Пoкyпeць Ma€ пpaвo:
6.2.|. ,{остpoкoвo poзipвaти цю Угoдy aбo,{oдaткoBy yгoДy:
6.2,|.l. У paзi IIеBикoнaНHЯ' чI4 IIrIIaJIе)кнoгo BикoнaнЕя зoбoв'язaнь Пoстaч{UlЬникoМ'

пoвiДoмиBIIIи пpo це йoгo зa 30 Днiв Дo дaти poзipBaННЯ;
6.2.|.2. У iнших BиПaДкax, пеpедбa.rrниx цiеlo УгoДoro.
6.2.2. Кoнтpoлloвaти пoсTaвкy Toвapy y сTpoки, BстaHoBленi,{oдaткoBиМи yгoДaми дo цiсi
УгoДи.
6.2.з. Зменlпyвaти oбсяг зaкyпiвлi Toвapy тa зaгaJlьнy вapтiсть цiсi УгoДи зaлехснo вiД
praJlЬнoгo фiнaнсyвaIIHя BиДaTкiв. У Taкoп{y paзi Cтopotlи BIIocять вiдпoвiднi змiни дo цirТ
УгoДи.
6.2.4. Hе здiйснIoBaти oплaTy Пoстaчa;lЬникy y paзi нrнaJlr)rсIoгo oфopмЛення дoкyмептiв,
неoбхiдниx Для зДiйснення oПЛaти.
6.2.5. BiДмoвитvlcя вiд Toвapy, яwIЙ нr ПoсTaвлeнутЙ B сTpoк' вкaзaний y ,{oдaткoвиx
yгoДax Дo Угoди.

УгoДи.

б.3. ПoстaчaлЬник зoбoв'язaний:
6.3.l. ЗaбезпечиTи ПoсTaBкy Toвapy y стpoки, BсTaIIoBлrнi y .{oдaткoBиx yгoдax дo цiсТ

6.з.2. Зaбезпечити пoсTaBкy Toвapy, якiсть якoгo вiДпoвiдar yMoBaМ' yсTatIoBЛеIIиМ
poздiлoм II цiеi УгoДи.
6.3.з. Зapееотpyвaти ПoДaткoBy IraкJIaДнy B еЛrщpoннiй фopмi в стpoки, BсTaIIoвленi
чиtIниМ ЗaкoнoДaBстBoм УкpaiЪи.
6.з.4. Cвoсчaснo пoвiДoмляти Пoкytlця Пpo змiнy еЛекTpoннoТ aдpеси.
6.3.5 Пoстaчa.пЬник зoбoв'язaний ПpoTягoМ 2 poбo'rих Днiв з MoМеHTy oTpиМaнЕя
ПиcЬMoBoТ вiдпoвiДi вiд Пoкyпця щoДo зМеншIеHIIя сщoкiв oПЛaTи тa зaстoсyBaIIня y зв'язкy з
циМ Дo вapтoстi Toвapy сTaBки ДискoIITyBaнIUI (п. З.5.2. цьoгo ,{oгoвopy), нaдaти Пoкyпцro
paxyнoк нa oПЛaTy тa кopигyюui пеpвиннi дoкyменти (aкти пpиймaння-пеpедaнi/виДaткoвi
нaклaднi, paзхyllки нa oПЕшaтy (iнвoйси) з IIoBoto цiнoro тoщo).
6.3.6. Пoстaчaльник зoбoв'язaниtrl пpoтягoм 3 poбo'rих Днiв пiоля сKПaДaнЕя кopигytoчих
пrpBиIIниx Дoкyментiв (aктiв пpиймaнЕя-пrprДaчilвиДaткoBих IIaKIIaДних ptlзхyнкiв нa oIIaJIaTy
(iнвoйсiв) 3 IIoBoIo Цiнoro тoщo) НaДutИ Пoкyпцro poЗpaxyнoк кopигyBaння кiлькiсних i
вapтiоних Пoкaзникiв дo tloДaткoBoТ нaклaднoi в елекгpoннiй фopмi, BстaIIoBJIенiй чинним
зaкoнoДaBстBoМ УкpaiЪи.
б.4. Пoстaчaльнllк мa€ пpaвo:
6.4.l. Cвoсчaснo Ta B ПoBIIoМy oбсязi oтpимyBaти пЛaTy зa пoсTaBлeниЙ Toвap.
6.4.2. Ha дoсщoкoвy пocтaвкy Toвapy зa ПисЬМoBиМ IIoгoД}кенням Пoкyпця.
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VII. Biдпoвiдaльнiсть Cтopiн
7.l. У paзi нrвикoнaння aбo ненaJIеrtGIoгo BикoнaнЕя свoix зoбoв'язaнь зa УгoДoro
Cтopoни HrсyтЬ вiдшoвiдшlьнiсть, пеpедбauенy зaкoнoДaBсTвoМ Укpaiни тa цiсro УгoДoro.
7.2.Toвap, щo не вiДпoвiДaс кoмплекry/кoМплrктIlocтiтala6o кiлькoстi, a6o/тaякoстi Мo)ке
пpиЙмaтиcя Пoкyпцем aбo BaIITarкooтpиМyBaчеM IIa вiДпoвiДaльне збеpiгaння Зa paxylloк
ПoстaчaлЪ:нvIКa, Дo йoгo зaмiни тala6o ДoyкoмПJlектaцii. ПoстaчarrЬник зoбoв'язaний
poЗпopяДуltTlпcЯ Toвapoм, пpийrrятим нa вiДпoвiдarrьне збеpiгaнЕя ПрoTягoМ 10 Днiв. Якщo
Пoстaчaльник y цей стpoк не poзпopЯДklTЬcя Toвapoм, Пoкyпець Мaс пpaBo pеaлiзyвaти Toвap
Для вiДtшкoДyBaнI{я пoнrсrниx свoik збиткiв.
'7.3, Якщo ПpoTягoм гapaнтiйнoгo стpoкy бyдyгь виявленi дефекги aбo невiДпoвiднiсть
якoстi Toвapy, oбyмoвленoТ УгoДoЮ Ta floдaткoвиМи yгoДaми, ПoсTaЧaJIЬник зoбoв'язaниiа зa
свiй paxyнoк yсytlyTи дефeкги Toвapy зa йoгo мiсцезнaxoд)кrнЕяN,l aбo зaмiнити неякictтиЙ Toвap
нa Toвap нa-пеlкнoТ якoстi B yзгoДil(енi CтopoнaМи стpoки, aJIе не бiльrше 20 кa.гrенДapних днiв з
ДtlЯ oTpиI\Дaння пoвiДoмлення вiд BaнTarкooTpиMyBaчa ЧvI Пoкyпця пpo дефекти a6o
невiдпoвiДнiсть якoстi Toвapy.
7,4. Зa ПoсTaчaння Toвapy нrнaUIе)tGIoi якoстi aбo некoмПJIrкTнoгo Toвapy, Пoстaчaльник
BиIIЛaчye Пoкyпцro IIITpaф y poзмipi 20 % вiд вapтoотi Toвapy нrнajlr}кнoi якoстi aбo
нrкoМпЛектЕoгo Toвapy.
7.5. У BиIIaДкy непoвiДoмЛенЕя aбo rrесвoсчaснoгo пoвiдoмленЕя Пpo дary вiдвaIITDкrIIHrI
Toвapy ПoстaчaтlЬник BиПЛaчye Пoкyпцro IIITpaф y poзмipi |% вiд вapтoстi Toвapy, пpo
вiдвaнтarкrнHя якoгo бyлo не пoвiДoil,lлrнo aбo не сBoсЧaснo пoвiДoмленo.
7.6. У BиIIaДкy нrнaДaння aбo пopyrшrнHя сTpoкiв нaДaнrDl ToBapoсyпpoвiдниx ДoкyМентiв
ila6o iнlпиx Дoкyмrнтiв вiДпoвiДнo Дo п. 5.8. Дaнoi Угoди, Пoстaчa-пЬHик BиtIJIaчyс Пoкyпцro
штpaф y poзмipi l0o/o вiд вapтoстi Toвapy, дoкyМrнTи щoДo якoгo ненaдaнi aбo нaДaнi з
пopyшенняМ стpoкy.
7.7. Якщo ПoстaчaJlьник IIr зaprссTpyBaB, неПpaBиЛьнo aбo нrcBoсчaснo зapreсTpyвaB
пoдaткoвy/i нaклaДнуli в cvтcтемi електpoннoгo aдмiнiсщyBaIIшI пoДaTкy Ha ДoДaнy вapтiсть .rи
BчиrIиB iнrшi дii7бездiяльнiсTь' B prзyльтaтi .roгo Пoкyпrць BTpaTиB ПpaBa нa пoДaTкoвvltrт кpеДит'
ПoстaчaлЬник зoбoв'язaний сплaтити ПoкyПцю штpaф y poзмipi20% вiд сyми oпеpaцii7й пo якiй
IIr зapесстpoBallo' неПpaBиЛьнo aбo нrсBorчaснoгo зapеrсTpoBallo ПoДaTкoBy нaKIIaДнy.
7.8. У BиIIaДкy ненaДaння aбo пopylшенtul сTpoкiв нaдaння ДoкyМентiв вiДпoвiДнo дo 5.4,5.6
тa 6.3.5, 6.з.6. Дaнoгo ,{oгoвopy, Пoстa.raльник BиIIЛaчyс Пoкyпцrо IIITpaф y poзмipi l0 o/o вiд
вapтoстi Toвapy, Дoкyп,Irнти щoДo якиx ненaдaнi aбo нaДaнi з пopyrшенняМ cTpoкy.
7 .9. У Bипaдкy HеBикoнaнrrя ПoстaчaJlЬникoм BЗятиx нa себе зoбoв'язaнЬ пo дaнiil Угoдi тa
,,(oдaткoвiй yгoдi, Пoстaчaльник зoбoв'язaний вiДшкoДyBaти Пoкyпцro всi збитки, щo зaвДaнi
йoмy TaкиМ нrBикoнaHHяM, y ТoМy числi зa пpoотiй щaнспopЦ, Щo BиHик чеprз вiдсщнiсть
неoбxiдниx ДЛя пpиймaння Toвapy дoкyментiв.
7.l0. ПoоTaчaJIьник кoМIIrHсyс виTpaTи Пoкyпцto зa пpoстiй тpaнспoPTУ, кoЛи тaкиЙ
пpoстiй бyд. викликaний неoбxiДнiстro пpиймaння Toвapy У пpисщнoотi yПoBIIoBarкHих

пprдстaвникiв ПoстaчaлЬникa,

У paзi

пoстaBки Toвapy,

щo нr

вiДпoвiДae вкaзaнiй y

ToвapoсyПpoвiДних ДoкyМrнTaх кiлькoстi тa якoстi.
7.l|. У paзi невикoнaнIUI ПoстaчaлЬникoМ BзяTиx нa себе зoбoв'язaнь з ПoсTaBки Toвapy y
cTpoки, зaзнaченi y ,{oдaткoBих yгoДax Дo Дaнoi Угoди, oстaннiй сПЛaчyс Пoкyпцro ПенЮ y
poзмipi 0,l уo вiд вapтoстi непoстaBЛrlloгo aбo несвorчaснo tloсTaBлrнoгo Toвapy зa кo)кен ДrнЬ
IIpoсTpoчrIIHЯ) a зa ПpocTpoченн'l tloнaД TpиДцяTь Днiв ДoДaткoBo спЛaчye rшщaф у poзмipi 7o/o
вiд вapтoстi непoстaBлrнoгo aбo несвoсчaснo пoсTaBЛrнoгo Toвapy.
'7.l2. Зa Пopyшrння стрoкiв oПЛaTи Пoкyпець сПЛaчyс нa кopисTь ПoстaчaлЬникa ПенIo B
poзмipi 0,00l% вiд сyми ПрoсTpoченoгo плaTе)I(y' зa кorкний Дrнь Пpoстpoчrння ПJIaTr)кy' aJIr нr
бiльlше пoДвiйнo'i oблiкoвoТ сTaBки Haцioнa;lЬHoГo бaнкy Укpaihи, щo Дiялa в пеpiод, зa яr*тЙ
cПЛaчyeтЬся Пrня.
7.|3. ,{o oплaти Пoстaч.UlЬникoм шrтpaфy/iв тalaбo пенi, пеpeдбa.rеHих Дaним poздiлoм VII
<BiДпoвiдa.пьнiсть стopiн> Пoкyпець' нa cyмy Taкиx штpaфниx сaнкцiй, Maс пpaBo

oПЛaтy зa ToBap.

7,|4. Clлaтa гoспoДapських сaнкцiй не звiльняс Cтopoни вiд викoнaння свoik зoбoв'язaнь зa
Paxyнкoм фaкгypою/floдaткoвoю yгoДoto дo Дaнoi УгoДи.

8.l. Cтopoни

VIII. oбстaвини непеpебopнoi сиЛlI

звiльrrяroться вiд вiДпoвiДaльнoстi 3a IIеBикoHaHня aбo ненaлrхGIе BикoнaнЕя
зoбoв'язaнь зa цiсro УгoДolo тa ДoДaткoBиМи yгoДaми y pa'зi BиIIиKЕrнrrя oботaвин нrПеprбopнoТ
cvlЛИ' якi нr iснyвaли пiд чac yкJIaДaIIHя УгoДи Ta BиIIикJIи IIoзa BoЛеЮ Cтopiн (aвapiя,
кaтaощoфa, стиxiйне Лиxo' епiдемiя, епiзooтiя, вiйнa тощo).
8.2. Cтopoнa, щo IIr Mo}I(r BикoнyBaти зoбoв'язaнЕя зa цiеro Угoдoto yнaслiдoк дii oбстaвин
нrпеpебopнoi cИЛуI. IIoBиtIнa EIr пiзнilше нiж ПpoтягoМ 7 Днiв 3 МoMеIITy ix BиIIиКненЕя
пoвiДoмиTи IIpo цо iншy Cтopoнy y письмoBiй фopмi.
8.3. ,{oкaзoм Bиtlикнrнrrя oбстaBиH llеПepебopнoi ckIЛvI Ta сTpoкy ik дiТ с вiдпoвiднi
ДoкyМентtа, якi BиДaюTЬcя Topгoвo-пpoмислoBoю ПaJlaToro УкpaiЪут aбo iнtпим yПoвHoBarкlниМ
нa цr opГaнoМ.
8.4. У paзi кoли сTpoк дii oбстaвин неПеprбopнoi clIЛI4 пpoДoB}I(yeTЬся бiльше нiя< 60 днiв,
кo)кнa iз Cтopiн B yстaIIoBJIrнoN,Iy ПopяДкy Мaс пpaBo poзipвaти цro Угoдy.

IХ. Bиpiшleння спopiв
9.1. У BипaДкy BиIIикнення спopiв бo poзбiжнoстей Cтopoни зoбoв'язyloться виpilшУBulИ
iх шляхoм BзarMIIиx пrprгoвopiв Ta кoнсyЛьтaцiй.
9.2. У paзi недoсягненtlя CтopoнaмИ ЗГoДvт сПopи фoзбiхснoотi) виpiшyloTЬся y сyДoBol\{y
пopяДкy вiДпoвiДнo Дo чиннoгo зaкoЕoДaBотBa Укpaihи.
Х. Cтpoк дiiУгoди
l0.1. Угoдa нa6иpae чиннoстi З ДaTИ Тi пiДписaнrrя Cтopoнaми Ta cкpiпленrrя

iТ

IIrЧaTкaMи Cтopiн (зa нaявнoстi).

10.2.
BикoнaнHя.

Угoдa дiе Дo 3I.|2.20l9 PoкУ, a B чaстинi BзaсМopoзpaxyнкiв _ Дo

IIoBtIoгo

Bимoги зaбезпечrння Bикoнaннrt зoбoв'язaнь зa зaкyпiвлеlo зa Paмкoвoto yгoДoto
Пoстaчa-пЬникoM: зaбезпечеHI{я BикoнaнЕя зoбoв'язaнь зa PaмкoBoto yгoДoю здiйснroeтЬся дo
ДaTи yKПaДaння r{oдaткoвoТ yгoДи нa зДiйснrнЕя зaкyпiвлi B oДин iз спoсoбiв:
(1) y фopмi гpoшIoBиx кorптiв. Cyмa ЦpoшIoBиx кorптiв, як зaбезпrчеEIIlя BикoнaIIЕя
зoбoв'язaнЬ зa зaкyПiвлеro зa Paмкoвoю yгoДoto ПoBиIIЕa 6уи ПrpеpaxoBaнa ПoстaчаJIЬIIикoм нa
oкpемий paxyнoк, rтaДaниtrl Пoкyпцем Ta пoвиннaбути IIr MrIIшIoIo SYoвiдвapтoстi зaкyпiвлi,
10.3.

щo зil}нaченa B,{oдaткoвiй yгoдi.
a6o
(2) НaДaHIIЯ бaнкiвськoТ гapaнтiТ BикoIIaHня зoбoв'язaнь зa Paмкoвoro yгoДoto.
Бaнкiвськa гapaнтtя ПoBиIIнa вiДпoвiДaти BиМoгaM' BкiшaIIиM y Tипoвiй фopмi бaнкiвськoТ
гapaнтiТ BикoнaнHя зoбoв'язaнь ПoстaчaJIьIIикoI\d Paмкoвoro yгoДoro' якa r ДoДaткoм Ns3 дo
Paмкoвoi yгoДи тa iТ сyмa ПoBиIIнa бyти не MrHIIIoto 5Yo вiд вapтoстi зaкyпiвлi, щo зaзнaЧеIla B
,{oдaткoвiй yгoдi.

ХI. Iншi yпroви
l1.1. УгoДa Мo)кr бyти дoсщoкoвo ПpиПиненa зa Bзa€Мнolo згoДoto Cтopiн. У випaдк
ДoсTpoкoвoгo пpиПиtlення iнrпих paМкoBиx yгoД , якi бyли yклaденi зa prзyЛЬTaTaNII4 oднiсi aб
декiлькox кoнкyprптниx вiдбopiв вiДпoвiДнo Дo BсTaнoBJIrнoгo ПoкyПцеN,I пopяДкy зaкyпiвел

тoвapiв Ta ПoсЛyг зa paМкoBиМи yгoДaNIvI' зa згoДoю Cтopiн aбo зa piшенням с}ДУ, якщo внaслiдо
цЬoгo кiлькiсть yКJlaДениx paМкoвих yгoД пo цип{ зaкyпiвляN{ сTaJIa MеIIше TpЬox Cтopoни цir
УгoДи пoвиннi не пiзнiшrе l0 poбo.rиx днiв з дHя IIaсTaIIня Bкзaних oбстaвин пiДписaти ДoдaTкoв
yгoДy дo цiсi УгoДи щoДo ДoсTpoкoвoгo пpиПинення цiсi Угoди.
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l1.2. УгoДa Ta,(oдaткoвi yгoди Дo

неТ

МoжyтЬ 6утlа змiненi uи poзipвaнi лиlпе зa згoДot

Cтopiн, кpiм випaдкiв, встaнoвЛених цiсro УгoДoto Ta чинним зaкoнoДaBcTBoм УкpaiЪи.
11.3. У paзi якщo пiсля BизIIaчrння Пoстaчa.пЬHикa Пrprмo)кцrM кoнкypеIITIIoгo вiдбopy
вiДпoвiДнo Дo BсTaIIoBлrнoгo ПoкyПцrп,I ПopяДкy зaкyпiвель тoвapiв тa пoслyг зa paмкoBиМи
yгoДaМи (дa.'li _ Кoнкyprнтниiа вiдбip), Пoкyпець B|IЯBI4B Toвap зa цiнoro, меншoro нiяс цiнa,
зaпpoПoнoBalla ПoстaчaльникoM, Пoкyпець нaIIpaBJIяe ПoстaчarrЬникy ЛисT з llpotloзицiеro
зМrншIиTи зaIIpoПoнoBaIIy цiнy лo цiни, виявленoi Пoкyпцем. У paзi згoДи нa зМеншення цiни
ПoстaчaльHик IIpoTягoM TpЬox poбo'rиx днiв з Дtlя oтpиМaнЕя Лиcтa вiд ПoкytлДЯ, lнaДaс Пoкyпцto
ПpoTягoп,l 3 poбo.rиx Днiв з Дня oTpиМaнЕя ЛиcTa вiд Пoкyпця нoвoi ,{oдaтковoi yгoди зi
зMеIIшrнoro цiнoro. У paзi неЗгoДи Пoстaчa.пьникa нa зMеIIшIення цiни тala6o нroтpиМaння
Пoкyпцем нoвoi ,{oдaткoвoi yгoди зi зменrшrнolo цiнoro ПpoTягoМ 3 poбo.rиx Днiв з Дня
oTpимaння ПoстaчaлЬникoм ЛIпcTa вiд Пoкyпця, Пoкyпець l\dar ПpaBo вiдмoвитися B
oдIloсTopoннЬoМy ПopяДкy вiд тlpид6aння Taкoгo Toвapy тala6o poзipвaнrrя УгoДи без
вiдшкoдyBatlня бyдь-якиx збиткiв ПoстaчaлЬникy, Пpo щo Пoкyпець пoвiДoмляс Пoстaчa;lьникa.
,{нем oTpиМaншt IIИcTa вiд Пoкyпця BBarкaстьcЯ ДaTa пoшIтoвoгo шIтеMпrля пiдпpиeil{стBa зB'язкy,
Чrpез яке нaдcиЛaeTЬcЯ тaке пoвiдoМJIrншI.
11.4. ПoкyПець Mae ПpaBo вiДмoвитися вiд УгoДи B oДнocтopollнЬol\{y гIopяДкy B
IIaсTyПIIиx BиIIaДкaх

:

- ненaДaння ПoстaчaJlьItикoм

ДoкyN,rеIITiв

пpинaлежнoстi ToBapy, щo сToсyсTЬся Toвapy

з Toвapoм;
ПoстaчarrЬник пrprДaB мrlrшy кiлькiсть Toвapy, нiяt це BсTaнoBJIенo ДaниМ
Угoдoro тa ,{oдaткoBиI\,lи yгoДaМи (в тoмy числi Пoкyпець Мaе ПpaBo вiдмoвитися вiд yrrсе
ПrprДaнoгo Toвapy);
- якщo Пoотaчa.пьник ПеpеДaB Toвap, яwтtrт не вiДпoвiДaе кoмплекry/кoмплектнoстi;
- якщo ПoотaчaлЬник пеprДaB Toвap Hr[IaJIrllGIoТ якoстi;
- в iнrшиx BиIIaДкax, пеpедбa.rlних чинниМ ЗaкoнoДaBстBoм Укpaiни.
l l.5. У BиПaДкy тtplаЙнятtя Пoкyпцем piшrння пpo вiдмoвy вiд УгoДи тala6o,{oдaткoвoi
yгoДи дo неi з пiдстaв, Bкi}зaниx y П. l l.4 дaнoТ Угoди, Пoкyпець Мaс пpaBo:
- tlисЬMoвo пoвiДoM|IT|4 ПoстaчaлЬникa пpo вiдмoвy вiд УгoДи в oДHoсTopoнньoМy
пopяДкy з з{lзнaчrнrrям пiдстaв тlpиЙнятtя Taкoгo pirшення. B дaнoмy BиПaДкy УгoДa ПpИIII4tIЯс,
дiro з дaти вiдпpaBЛrIIH.я пoвiДoмленrul Пpo вiдмoвy вiд Угoди.
- BстaIIoBити ПoстaЧЕшьникy сЦ)oк' в якиЙ вiн зoбoв'язaниiт yсyнyТи недoлiки, якi
IIpизBrЛи дo пpийнятгя piшення Пpo вiдмoвy вiД УгoДи B oДtloсTopoннЬoмy tlopяДкy. B тaкoмy
BиПaДкy Пoкyпець нaПpaBJIяс ПoстaчaлЬникy ПисЬМoBr пoвiдoмленIUI з зtв[IaчrнЕям нrДoлiкiв тa
сщoкy ДJIя yсyненIIя Taкиx нeдoлiкiв. Якщo неДoлiки не бyлyтЬ yсyнyтi в yстaнoвлений
Пoкyпцем сTpoк, Угoдa пpиПиняють Дiro зi спливoM cтpoкy, BстaнoBJIеIloгo Пoкyпцем для
yсytIеHIlя неДoлiкiв.
11.6. У paзi якщo пiд чaс Bикoнaння цiсi Угoди Пoкyпець BиIЯBIIЯс. фaк. yuaстi У
кoнкyprнтнoмy вiдбopi, зa prзyЛЬTaTaми якoi бyлo yкJlaДrнo цю Угoдy, ПoB'язaнoi oсoби щoДo
Пoстaчaльникa, тoбтo oсoби, якa вiдпoвiдaс бyдь-якiй iз oзнaк, зtlзнaчениx y loдaткy Nb 2 дo
Угoди, якиiл с йoгo невiд'смнoю чaстиHoto, Пoкyпець Мar ПpaBo B oДIloстopoltнЬoМy пopяДкy
poзipвaти цro Угoдy тala6o Пoстaчaльник BиtIJIaчye Пoкyпцto IIITpaф y poзмipi 20 % вiд вapтoстi
Toвapy.
l|.1. lo oплaти ПoотaчaлЬникoM rшЩaфУ, Bкaзaнoгo y п. 1l.6 цiсi Угoди, Пoкyпець, нa
оyМy IIITpaфy, мar пpaBo ПpитpиMaти oплaTy зa Toвap.
l1.8. Пpи poзipвaннi Угoди B oДнoстopoнtlЬoмy пopяДкy Пoкyпцем з пiДстaв BияBJIеIIHя
фaк'y уlaстi y кoнкyprнтIloMy вiдбopi, 3a prзyЛЬTaTaМI4якoТ бyлo yкJlaДенo цto Угoдy, tloв'ЯзaнoТ
oсoби щoДo ПoстaчaлЬникa' тoбтo oсoби, якa вiДпoвiДaс бyль-якiй iз oзнaк, зEtзнaчrниx y
,{oдaткy J\b2 дo Угoди, Пoкyпець ПисьN{oBo пoвiДoмляс ПoстaчaлЬникa пpo poзipBaння УгoДи в
oДtloсTopoнньoп,Iy ПopяДкy з зaзнaЧrнrrям пiДстaь пpпiтняTTя Taкoгo piшення. B дaнoмy BипaДкy
УгoДa ПpИтШlНЯe Дilo з дaти вiдпpaвлrннrl пoвiДoмлення Пpo poзipвaння Угoди, якoto BBa}кa€тЬся
Дaтa пoIIIToBoгo IIITеMПеJIя пiдпpиeмстBa зB'язKy, чrpез якr нaдсиЛarться тaке пoвiДoМленЕя

тa пiДлягaroтЬ пrpеДaнIlto p€lзoМ

- якщo

I

1.8. Bсi ДoДaткoвi yгoди i ДoДaтки Дo УгoДи r iТ невiд'eмниМи чacTиIIaМи, якщo BotIи
виклaДенi B IIисЬп,loBiй фopмi, пiДписaнi yпoBIIoBaжниМи ПpеДсTaBIIикaMи Cтopiн тa скpiпленi iх
1

ПeчaTкaMи.

11.9. ПoстaчajlЬник не Mar ПpaBa пrprДaBaTи свoi пpaвa тa oбoв'язки зa УгoДoro щетiм
oоoбaм без письмoвoТ згoди Пoкyпця.
11.10. ПiДписaнrrям цiсi УгoДи Пoстaча-llЬник пiдтвеpдrкУ€, Щo вiн oзнaйoмлений тa
ПoгoДкyсTЬcя з Iнсщyкцiсto пpo ПopяДoк pессщaцiТ видaниx, IIoBrpHyгиx i викopисTaIIиx
дoвipенoотей нa oДrp}кaння цiннocтей, зaTBrpД)кrнoю нaкaвoм IIAT <<Укpгaзвидoбyвaння>,
Пopядкoм зaкyпiвель тoвapiв Ta IIoсЛyг IIAT <<Укpгaзвидoбyвaння) зa paМкoBиMи yгoДaМи.
1l.11. Пpи TлyМaчrннi yмoв пoстaBки зa цiero УгoДolo зaсToсoвyloться Мirкнapoднi
пpaBиЛa iнтеpпpетaцii кoмеpцiйних теpмiнiв IHкOTЕPМC федaкцiя 2010 poкy) з ypaxyBallняМ
oсoбливих yМoB IIoсTaBки, BизIIaчениx Cтopoнaми y лaнiй Угoдi тalaбo r{oдaткoвих yгoдax.
Il.l2. Угoдa, ,{oдaткoвi yгoди, ix змiст не пiдлягaють poзгoЛoшrннIo aбo викopиотaннк)
Cтopoнaмvl 6eз згoДи iншoТ Cтopoни, кpiм випaДкiв пеpедбavениx чинниМ зaкoнoДaвсTBoМ
УкpaiЪи.
11.l3. Biдпoвiднo Дo ПoДaткoBoгo кoДrксy Укpaihи Пoстaчa;lьник зa ДaнoЮ УгoДoro r
ПЛaTIIикoM пoДaTкy нa пpибyтoк Ta с ПjIaTIIикol{ пoДaткy нa ДoДaнy вapтiсть нa зaгaJlЬниx
yМoвax; Пoкyпець с ПЛaTIIикoМ ПoДaTкy нa пpибрoк тa ПoДaTкy нa ДoДaнy вapтiсть нa зaгaJIьних
yМoBax.
ll.l4. BзaсмoвiДнoсини Cтopiн, нe пеpедбauенi Угoдoro, pеryЛЮюTьcя чинItиM
зaкoнoДaBсTBoI\{ Укpaihи. Якщo B дaнiЙ Угoдi Cтopoни вiдсryпили вiд IIoJIo)кrнЬ aктiв
цивiльнoгo зaкoнoДaBcTBa' BpеryЛIoBaBIIIи свoТ вiДнocИНИ нa BЛacний poзсyД, тo пpiopитrт Мaк)тЬ
IIopMи УгoДи.
11.15. Cтopoни зoбoв'язyrотЬся ПисЬМoBo пoвiдoмляти oДнa oДЕy y BипaДкy пpийнятгя
pirпення пpo лiквiдaцirо, pсopгaнiзaцiro aбo бaнкpyгствo oднiеi iз Cтopiн y сTpoк не пiзнiше 3-x
кaJlrнДapниx Днiв iз Дaтитlpvтtrlнятtя тaкoгo pirшення.
11.16. У paзi змiни мiсцезнaхoД)кення, бaнкiвськиx реквiзитiв' сTaTycy ПЛaTникa
пoдaткiв Cтopoни, тaкa Cтopoнa зoбoв'язaнa писЬМoвo пoвiдoмити iнrшy Cтopoнy пpoтягoм 3-х
днiв пpo тaкi змiни.
Il.|'7. УгoДa сKIIaДrHa yкpaiЪськolo МoBoto B ДBox пpимipникaх (1 пpимipник
ПoстaчaлЬникy тa 1 пpимipник Пoкyпцro), якi МaютЬ oДнaкoвy lopиДичнy силy.

ХII. AнтикopyпцiйIrr зaстrpeпсення

I2.l.Пplа Bикoнaннi овoix зoбoв'язaнЬ зa циМ .{oгoвopoм, Cтopoни, ix aфiлiйoвaнi oоoби,
пpaцiвникvl aбo пoсrprДники нr BиПЛaчyIoTь' IIе пpoпoнytoть i не ДoзBoJlяютЬ BиIIЛaтy бyдь-яких

гpoшIoBиx кorштiв aбo пеpедa.ly ЦiннocтeЙ, пpяMo aбo oпoсеpеДкoBaнo, 6удъ-яwтм oсoбaм, ДЛЯ
BплиBy нa дiТ lи rtpиtrIнятгя pitпенHя циMи oсoбaми з MеToк) oтpиМaння бyдь_якoТ нrПpaBoМipнoi
BигoДи.
|2.2. Пpп Bикoнaннi свoiх зoбoв'язaнЬ зa цим ,{oгoвopoм, Cтopoни, ix aфiлiйoвaнi oсoби,
пpaцiвники aбo пoсеprДIlики не зДiйснюк)тЬ дiТ, щo квa;riфiкyroтЬся зaсToсoBIIиMи для цiлей
цьoгo floгoвopy ЗaкoнoДaвстBoМ) як дaнaloтpиl\,laння неПpaвoМipнoi BигoДи, кopyпцiйне
пpaBoПopyшення' a Taкo}l( ДiТ, щo пopylпyК)TЬ BиМoГи зaкoнoДaBсTвa IIpo зaпoбiгaння кopyпцiТ тa
мirкнapoдних aктiв Пpo ПpoTиДiro легaлiзaцiТ (вiдмивaннro) дoxoдiв, oДrp)E(allиx зЛoчинниМ
шIляxoM.
12.3. Кoхснa iз Cтopiн цьoгo {oгoвopy вiдмoвлясться вiд стиI\,ryЛЮBaння 6удъ-якиМ чинoМ
пpaцiвникiв iнlцoi Cтopoни, B тoМy числi IIIJLяхoМ нaДaнш{ гpoшIoBиx CУМ, пoдapyнкiв,
безoплaтнoгo BикoнaнtшЯ Нa iх aдpесy poбiт (пoслyг) тa iншими' нe пoйменoвaHI4NIl4 У Цьoмy
rryнктi спoсoбaмИ, Щo сTaBиTь пpaцiвникa B пеBIIy зa;lеlкнiсть i спpямoвaнoгo нa зaбезпечrння
BикoнaнЕя циМ Пpaцiвникoм бyдь-якиx дiЙнa кopисTь cтиMyлIoючoТ йoгo Cтopoни.
кopистЬ стимyлroroнoi йoгo Cтopoни,
дiями пpaцiвникa, зДiйснroвaНI4NIvl

Пiд

poзyмiroтьоя:

-

:нaДaння [IеBипpaBДaIIиx ПеpеBaг

нa

y пopiвняннi з iнrшими кollTpaгrЕтaми;
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-

нaДaння бyДь-Якиx гapaHтiй;

гrpискopенtlяiснyrovиxПpoцеДyp(спpoщенняфopмaльнoстей);
iнцli дii, щo BикoнytoTЬся пpaцiвникoп,I B paМкaх свoix ПoсaДoBиx oбoв'язкiв, aле trlдУтъ
вpoзpiз з ПpинциПaМи Пpoзopoстi тa вiдкpитoстi взaсмин мiхс CтopoнaМи.
I2.4. У paзi виникHеHIIя y Cтopoни пiдoзp, щo вiдбyлoся aбo Мo)кr вiдбyтиcя Пopyшrння
бyДь-яких allTикopyпцiйниx yN{oB, вiДпoвiДнa Cтopoнa зoбoв'язyсться пoвiдoNIvITI4 iнrшy Cтopoнy
y ПисьМoвiй фopмi. Пiсля письМoBoгo пoвiдoМЛенtUl, вiдпoвiднa Cтopoнa Мaс пpaBo пpизyIIиHити
Bикoнaння зoбoв'язaнь 3a цим floгoвopoМ Дo oTpиМaння пiдтвеpдженЕя' щo Пopyшrння нr
вiдбyлoся aбo не вiдбyдеться. I{е пiдтвеpдхення ПoBиtIне буи нaдiслaне ПpoTЯгoм 5 (п'яти)
poбo'rих днiв з ДaTИ r,aПpaBЛrнHя письMoBoгo пoвiДoмЛrнЕя.
У ПисЬМoBoМy пoвiдoмленнi Cтopoнa зoбoв'язaнa пocЛaTися нa фaкги aбo НaДaTkI
мaтеpiaли, щo ДoсToвipнo пiдтвеpдrкyroть aбo ДaютЬ пiдстaвy пpиПyскaTИ, Щo вiдбyлoся aбo
мoжr вiдбщиоя пopyпIенHя бyДь-якиx ПoJIo}I(rHь циx yMoB кoIITpaгентoм, йoгo aфiлiйoвaними
oсoбaми, пpaцiвникaми aбo пocеpеДникaми Bиpa>кa€TЬсЯ B ДiЯx, якi квaлiфiкyroться вiДпoвiДним
зaкoнoДaBсTBoМ, як Дaчa aбo oдеprкaнЕя нrпpaвoмipнoi BигoДи' кopyпцiйне пpaBoПopyшrнЕя' a
тaкox( дiях, щo ПopyшyloTЬ BиМoги зaкoнoДaвсTBa пpo зaпoбiгaння кopyпцii тa мirкнapoДниx
aктiв Пpo пpoTидito легaлiзaцiТ дoxoдiв, oTpиМaних зЛoчинниМ IIIJIЯxoM.
12.5. Cтopoни цьoгo,,{oгoвopy Bизнaють пpoBrДrння ПpoцrДyp щoДo зaпoбiгaння кopyпцiТ
i кoнщoЛIоtoTь ii ДoтpиМaння. Пpи цьoМy Cтopoни ДoKПaДaIoTь poзyмнi Зуcp|ЛЛЯ' щoб
мiнiмiзyвaTи pизик дiлoвиx вiднoсин з кoIITpaгеIITaMи' якi мorкyть бyти зал1^rенi в кopyпцiйнiй
дiяльнoстi, a тaкolк нaДaloTЬ BзaсМнr cПpияння oДин oДHol\,ry в цiляx зaпoбiгaнHя кopyпцii. Пpи
цЬoМy Cтopoни зaбезпенyroть pеaлiзaцiro пpoцеДyp з пpoBrДення пеpевipoк з МrTolo зaпoбiгaння
pизикiв зiшryпIення Cтopiн y кopyпцiйнy лiяльнiсть.
12.6. З МrTolo пpoвеДrнЕя allTикopyпцiйниx пеpевipoк ПoстaчaJlЬник зoбoв'язyетЬоя нr
пiзнilше (5) п'яти poбo.rиx днiв з MoМrнTy yкJlaДrння цЬoгo fioгoвopy, a тaкo)I( y бyдь-якpтtrт чac
ПpoTягoМ Дii цьoгo ,{oгoвopy 3a IIиcЬМoBиI\{ зaПитoм Пoкyпця нaДaти Пoкyпцro iнфopмaцiro пpo
пеpелiк влaсникiв Пoстaчaльникa, з BpaxyBaнIUII\{ влaсникiв всiх piвнiв (всьoгo лaнщoгa),
BкJIК)чaК)чи кiнцевoгo бенефiцiapнoгo BЛacникa (кoнщoлеpa) зa фopмolo згiДнo з floдaткoм J\гs3
Дo цЬoгo {oгoвopy з ДoДaBaIIням пiдтвеpДжytoчиx ДoкyNrrIITi" (дari - Iнфopмaцiя).
У paзi змiн y пеpелiкy бyль-якoi Лaнки влaсникiв Пoотaчaльникa, BкJItочaюЧи кiнцевoгo
бенефiцiapнoгo BЛaсникa (кoнтpoлеpa) Ta (aбo) У BикoнaBчиx opГaнax ПoстaчaлЬник
зoбoв'язyeтьсЯ не пiзнiше (5) п'яти poбo.rих Днiв з ДaTи BIIесенHя Taких змiн lнaДaTИ вiдпoвiднy
iнфopмaцiro Пoкyпцro.
Iнфopмaцiя нaдaеться Ha IIaIIеpoBoМy нoсii, зaвipенa пiдписoм пoсaДoвoТ осoби, ЯI<a с,
oднooсiбниN,l BикoHaBчиI\{ opгaнoМ кoнтpaгентa a6o yПoBIIoBa)кенoIo нa пiДстaвi дoвipенoстi
oсoбoro i нaпpaвлЯeTЬcЯ Нa aДpесy Пoкyпця IIIJIяxоM ПotIIToBoгo вiдпpaвлення З oПиоoМ
BKIIaДrнЕя. ,{aтoro НaДa:нHЯ Iнфopмaцii с Дaтa oTpиМaнHя Пoкyпцем пoшIтoBoГo вiдпpaвленнll.
,{oдaткoвo Iнф op мaцiя нaДaет ЪcЯ' Ha еЛrктp oнHoмy нoсiТ.
|2.7. Стopoни BизIIaIoTЬ, щo ik мoжливi непpaвoмipнi дii тa пopyшrншI allTикopyПцiйних
yl\,roB цьoгo loгoвopy Мo}кyтЬ спpичиIIиTи lrrоПpиятливi нaолiДки - вiд зни}кеtIЕя pейтингy
нaдiйнoстi кoнтpaгентa (ПoсTaчaJIЬникa) дo iстoтниx oбмежень щoДo взaемoдii з кoнтpaгrнтoм
(Пoстa.rarrьникoм), дo p oз ipвaнЕя цЬoгo .{oгoвopy.
l2.8. Cтopoни гapaнTyloтЬ здiйспення нutJIехGIoгo poзгJlяДy зa пpеДсTaBЛrними B paМкax
BикoнaнЕя цЬoгo loгoвopy фaктaми з ДoTpиМaнЕяM пpинципiв кoнфiдeнцiйнoстi Ta зaстoсyBallнrl

eфекгивниx зaxoДiв щoДo yсyнrнЕя пpaктичних тpyднoщiв

Ta зaпoбiгaнrrя

МoхtлиBих

кoнфлiкгниx сиryaцiй.
|2.9. Стopoни гapaнTyIоTЬ ПoBIIy кoнфiденцiйнiсть пpи Bикoнaннi aнтикopyпцiйних yмoB
цьoгo loгoвopy' a Тaкo)к вiдсрнiсть негaTиBIIиx нaслiдкiв як Для ПoстaчaJlЬникa в цiлoмy, тaк i
ДЛя кoнкpeTниx пpaцiвникiв ПoотaчaJlЬникa якi пoвiДoNlI4III4 пpo фaкг Пopyшrння.
|2.|0. У paзi вiДмoви Пoстaчa;lЬникa вiд нaдaнrrя Iнфopмaцii, Якy BизIIaЧrнo y цЬoМy
,{oгoвopi, фaктиuнoгo ненaДaнrrя тaкoi iнфopмaцii, нaдaння iнфopмaцii з пopyшeнЕяп,l
B
встaнoBЛrниx y цьoп{y .{oгoвopi, a6o нaДaнHя llrДoсToвipнoТ Iнфopмaцii, ПoкyпецЬ Мaс
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oДнocтopoнIlЬoМy пopяДкy вiДмoвитися BiД BикoнaнЕя floгoвopy шЛяxoМ HaIIpaBЛення
писЬмoBoгo пoвiДoМЛrння Пpo пpипинrнЕя ,{oгoвopy чrprз 5 (п'ять) poбoчих днiв з МoMеIIтy
IIaпpaBЛrння пoвiдoМЛrння.

У paзi

Iнфopмaцii не в ПoBIIoМy oбсязi, тaк сaМo неПoДaння iнфopмauii зaзнaченoi
y фopмi (,{oдaтoк J',lb3 дo цЬoгo floгoвopy) Пoкyпець нaПpaBJIяr пoBTopниЙ зarwrc Пpo нaДaнЕя
Iнфopмaцii зa вкaзaнoю фopмoto з I\dеToIo ДoпoBHrIIня вiдсyгньoТ iнфopмaцiеlo iз зaзнaченЕяМ
сщoкiв iТ нaдaння. У paзi нrпoДaння тaкoТ iнфopмaцiТ, пopyIпення стpoкiв ii НaДaННЯ, a Taкoх(
НaДaННя недoстoвipнoi iнфopмaцiТ Пoкyпець l\{ar пpaBo B oДнoотopoнньoМy ПopяДкy вiДмoвитися
вiд BиКoHaIIня loгoвopy IIIJlяxoМ нaпpaBлrння писЬМoBoгo пoвiДoмленttя пpo пpиIIиHеIIЕя
,{oгoвopy чеpез 5 (п'ять) poбo.Iиx Днiв з МoМrнTy IIaПpaBJIrЕня пoвiдoМЛrнEя.
|2.||. Зaзнaченa y цЬoN,Iy poздiлi yмoBa с iстoтнoto yil{oBolo цЬoгo ,{oгoвopy вiДпoвiДнo Дo
ЧaсTиtIи 1 ст. 638 I{К УкpaiЪи.
хIII.,(oдaтки Дo УгoДи
:нaДaННЯ

l3.l. ,{oдaтoк Ns 1: Фopмa _

<Iнфopмaцiя пpo влacникiв кoнЦ)aгrнTa, вкJlЮчatoЧи
кiнцевoгo бенефiцiapнoгo BЛacникa (кoнщoлеpa)>
lЗ.2. Дoдaтoк Nb 2: Кpитеpii oзнaки ПoB'язaниx oсiб.
13.3. Дoдaтoк Jtlb3: Tипoвa фopмa бaнкiвськoi гapaнтiТ Bикoнaння зoбoв'язaнь
ПoстaчaлЬникa зa Paмкoвoro yгoДoю

хIv. MiсцeзнaxoДжeння

pеквiзити Cтopiн

ПOсTAЧAIIЬHИК
Toвapиствo

з

тa бaпкiвськi

ПoкУПЕЦЬ

oбмеrкенoro

вiдпoвiдaльнiстro <<Topгoвo_пpolYtПсЛoвa
кoмпaнiя (olvIЕгA_ABToПoсTABкA>

AT<<УкpгaзвидoбyBaIIня>)

ФБУ

'oУкpбypгaзoo
Aдpеоa фiлii: 6з304, Хapкiвськa oбл.,
м.КpaснoЦpaД, вyл. Пoлтaвськa, 86
62495, Укpaiha, Xapкiвськa oбл.,
p l p 26003 0 1289з3 6 AБ''Укpгaзбaнк''
Хapкiвськиtrт p-н, смт. B aсищrBo,
МФo 320478
вyл. Пpoмислoвa 1
plp:2600200131 1248 ,
кoд €[PПoУ фiлii 00156з92
IIЛaTник ПoДaTкy нa ДoДaЕy вapтiсть
бaнк: AT ''oTП Бaнк'', MФo 300528
Tел./фaкс (057 44) 7 -|0-93 -|9-з|
кoд eДPПoУ з3010822
eл. аDpеcа:
IIЛaTHик ПoДaTкy нa ДoДaнy вapтiсть
"7
Tел./фaкс (057) 713-69-00; (050) 403-69-00;
п. lсr аs iuk@,ukrbur ggls. c om. uа
(067) 62з-69-00
Peквiзити ДЛя зaпoBHеIIlIя
ел. аDpecа : kаnurnау а. o lgа@ornegа-аuto. biz
пoДaткoBих нaклaДних:
Haзвa пiдпpиемстBa: Aкцioнеpне
Pеквiзити ДЛя зaпoвнеllня пoДaткoвllх
ToBapисTBo <УкpгaзвидoбyвaнЕя>
нaклaДних:
Haзвa пiдпpисмстBa: Toвapиствo з Фiлiя Бypoве yпpaвлiння <Укpбypгaз>>

oбмеrкенoro вiДпoвiДальнiстro

Пpol,lислoBa кoмпaнiя

ABToПoCTABКA>

<<Topгoвo-

(oМЕГA-

Iндивiдyaл ьниЙ пoДaткoBий нoмеp
3з0|О82202з4
Ns Cвiд. П[B: 10Озз06з2

вiд

фiлii
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Iндивiдyaл ьниЙ пoДaткoBий нoмеp

:

300t977266s7
Bитяг 1828104500088 з pессTpy
плaтникiв ПДB
Hoмеp телефoнy:057 44 7 19 88
:30019775

:

}tr"fi{Ж3?sa-a'to.'z

Кoд

^d

дл я

У

Я.C. Лyцiв

фlЬ
*

*

q

t
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Дoдaтoк Nsl

oov,oдщх".fl/З79/o/J2!
oА^ И7PБ

uio

//

Iнфopмaцiя пpo влaсникiв кollTpaгeнтa' BкЛк)чaк)чи кiнцевoгo бrнeфiцiapнoгo
Bлaсникa (кoнтpoлepa)
iз зaзнaченняI\d BcЬoГo Лaнцю)ккa влacникiв, вKIIК)чaIoчи кiнцeвиx бенефiцiapниx влaсникiв
(кoнтpoлepiв)
стaнoп{ нa <15

Haймrнyвaння
opгaнiзaцii
(нaйменyвaHIIЯ'
мiсцезнaxoД)кення,
IПH)

201

Bлaсники (aкцioнepи) opгaнiзaцii,
iз зaзнaчен ням чacткpl вo/o
(нaймeнyвatIHя)
мiсцезнaxoдження)

Пiдтвrpдхсylо.li
ДoкyМeIITи'

нaйменyвaнrrя
peквiзити, пaспopтнi

дaнi

I. ПiдпpиеМcтBo _кoHTpaгеIIT

TOBAPиCTBO 3
oБMЕxtЕHoIo
BIДПoBIДAЛЬHICTIo
''ToPГoBo-

Cтaтyг (нoвa peдaкцiя),
зapeсстpoвaний

20'02'20Iз poкy' зaпиc
J\b 14711050057000320

IIPoMиCЛoBA
кOMIIAнUI ''oMЕГAABToПoCTABкA''

Iдентифiкaцiйний кoд
ropидиннoТ ocoби зз0|0822

XAPкIBCЬкA
oБЛ., хAPкIBCЬкиЙ
PAЙOI{, CЕЛищЕ
МICЬкoГo TиIТy
62495'

BACиIIIЕBЕ, BУЛ.
ПPoMиCЛoBA,

БУДинoк

1

II. Юpиди.rнi oсoби, якi с влacникaМи opгaнiзaцiТ

TOBAPисTBO з
oБМDI{ЕI{oЮ
BIДПoBIДAЛЬнICT}o

- кoнтpaгrнTa

poзмip Bнeскy Дo стaTyтнoгo фoндy 640.06 гpн.;

''OMЕГA_I{FI{TР'"
iнДеко 62495, Хapкiвськa
oбл., Хapкiвський paйон,
ceЛищe мicькoгo типy
Baсищеве, BУЛ.

ПPoMиCЛoBA,

бyДинoк |,14з7з394

ЦЕФЕPo}I
ЛIМITЕД(CЕFЕRON
LIMITЕD), iндекс CПIPУ
КIIIPIAнУ, б1, ск
хAУC,4003, JIIМAсOЛ,

poзмip Bнескy Дo стaтyтнoгo фoнлУ
з20 029 359.94 гpн

-

кшIP,
12

III' Юpидиннi oсoби, якi e влacникaМи нaстyпниx piвнiв (дo кiнцeвиx)

rV. Кiнцевий бенoфiцiapниЙ ьлacник (кoнтрoлep)

цЕФЕPoн

ЛIМITЕД(сЕFЕRoN
LIМITЕD), iнДеко CIпPУ
кIIIPIAHУ,61, ск
xAУC,4003, ЛIМACOЛ,
кIГ[P,

КIHцЕBиЙ БЕнЕФIцIAPIU/I4
BЛACtIик
(кoнTPoЛЕP)ЗACнoBникА
ЮPиДиЧнoi ЛIМITЕД(CЕFЕRON
LIМITЕD)- ДУДиPrB IOPIЙ
MикoЛAЙoBиtI, ПAсПOPT сЕPIт
MT Ns22595 8' ГPoMAД.trICTBoУкPAТI{A, МICLЕ ПPoxtиBAЕIнЯXAPКIBсЬкA OБЛACTЬ, MIсТo
ХAPкIB, BУЛицЯ
нoBГoPoДсЬкA, БУДИ}Ioк 68'
6|166; кIt{I{ЕBIДz

БЕHЕФIцIAPHIД1 BЛACник

(кoнTPoЛЕP)зAснoBникA

ЮPиДиЧнoТ ocoБи
ЛIMITЕД(сЕFЕRON LIМITЕD) БиCAГA BITA BAЛЕнTи}IIB}IA,
ПACПOPT CЕPIТ Мк J\b853153,
ГPoMAДЯHCTB o-УкPAiнA,
MICцЕ ПPOжИBAннЯхAPк]BCЬкA OБЛACTЬ, МIсTo
ХAPкIB, BУЛИцЯ CУMCЬкA,

БУДИнoк

1

7, кBAPTI4P

^

з2,

6IО57;кIHцЕBиЙ
B ЛAс ник
БЕнЕФIцI
^РIrIЙ
(КoHTPoЛЕP)ЗAснoBникA
ЮPиДиLIнoi oсoБи
ЛIMITЕД(сЕFЕRON LI]\{ITЕD) БИCAГA ДAHA ЯPOCЛABIBI{A,
ПACПOPT CЕPfi MT Nb30t010,
ГPoMAДЯFICTBo-УкPAтI{A,
МICLЕ ПPo)ItиBAнtIЯХAPкIBCЬкA oБЛACТЬ, MICTO
XAPКIB, BУЛиЦЯ CУМCЬкA
'
БУДинoк 17, КBAPТI{PА з2, 6|057
ПpuL+limка

,\ля влаcнuкiв / бенeфiцiаpiв / акцioнеpiв фiзuuнuх ociб вказаmu ПIБ' IПH' nасnopmнi dанi па uаcmку
,[ля влаcнuкiв / акцioнеpiв юpuduчнuх ociб вказаmu:
- наймeнування, фopму влаcнocmi, IHП, мiсцeзнахodэюeння mа vасmку
- вкaЗаmu cвo'iх влаcнuкiв (do кiнцевuх)

вo%

вo%

в opzанiЗацit

3

,{oстoвipнiсть тa IIoBHoTy дaнoi iнфopмaцii пiдгвepдхgпo.
<<1,/>

o6

20_/trr.
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Кpитepii oзнaк пoвoязaних oсiб:

-

юpиДиЦIa oсoбa, якa зДiйснIoBaJIa пiд чaс ПpoBеДення кoнкyprllTнoгo вiДбopy вiдпoвiДнo Дo
BcтaIIоBJIrIIoгo ПoкyпцоM пopядкy зaкyпiвель тoвapiв Ta пoсЛyг зa paМкoBиМи yгoдElми' зa pезyJIЬтaTa\ЛИ,

якoi yкЛaДeнo Угoдy (дaлi ПpoцrДypa зaкyпiвлi) кol{TpoЛь нaД ПoстaчaльнllкoМ' якутtrт бр
Учaсникoм*** Ta визншrий пrpомo)кцrМ пpoцеДypи зaкyпiвлi aбo кoнтpoJlloвaJlacЯ пiд чaс

IIpoBеДeння ПpoцrДypи зaкyпiвлi Taким Учaсникoм пpoцeДypи зaкyпiвлi, aбo пepебуBaJIa пiд .raс
IIpoBеденЕя пpoцrДypи зaкyпiвлi пiд спiльниМ кoIITpoЛеМ з TtlкиM Учaсникoм пpoцrДypи зaкyпiвлi;
- фiзиurra ocoбa aбo члeни ii сiм'i, якi здiйснIoвaJIи пiд чaс пpoBeДeHIIя пpoцеДypи зaкyпiвлi
кoIITpoЛЬ нaД ПocтaчaJlЬникoм' якиЙбryъ Учaсникoм тa Bизнaний пеpемoжцrМ пpoцeдypи зaкyпiвлi;
- yЧacник ПpoцeДypи зaкyпiвлi, слryжбoвa (пoоaдoвa) oсoбa якoгo пiд vac ПpoвеДrнЕя пpoцrДypи
зaкyпiвлi бyлa yпoвIIoBDкeнa здiйcнroвaти вiд iменi Пoстaчarrьникa юpидичнi дii, спpямoвaнi нa
BcTaIIoBJIrння, змiнy aбo зyпинення цивiЛЬнo_пpaBoвих вiДнoсин, Ta ЧJIeни сiм'i тaкоТ слyжбoвoi
(посaдoвoi) ocoби;
- ПoстaчaлЬник' якуаtrl tliДчaо ПpoцeДypи зaкyпiвлi бyв rlacникoМ (визнaнvтЙ ПrpеMo)кцем) щoдo
якoгo фiзиvнi oсoби - чJIени TeIIдеpнoгo комiтеry, кеpiвник Зaмoвникa тala6o чЛrни ikнix оiмей,
здiйснroвaли кotlTрoЛь aбo бyли yпoвнoвaжeнi здiйснювaти вiд йoгo iменi lopидиннi дii, спpямoвaнi нa
BсTaIIoBJIеIIня, змiнy aбo зyпинення цивiльнo-ПpaBoвиx вiднoсин.
Пiд здiйснeнням кoнTpoЛю poзyмieтьcя мoжливiсть зДiйcнення виpiшarrьнoгo вПЛиBy aбo
виpiura-пьний вплив нa гoспoДapськy дiяльнiсть Учaсникa ПpoцeДypи зaкyпiвлi бeзпoсеpедньo aбo чеpез
бiльпry кiлькiсть пoв'язaниx фiзи.rних rlи lopиДичниx oсiб, щo здiйонroстЬся, зoкpеМa' IIIJIяxoМ pеa.тliзaцii
IIpaBa вoлоДiння a6o кopисTyBaIrHя всiмa aкTиBaми чи ix знaчнoК) чaсткoК), ПpaBa виpiшaльнoгo BПлиBy
нa фopмyвaння склaДy' pезyльTaти гoЛocyBallня' a Taкo)к BЧиIlеннЯ пpaвovинiB, Щo нaДaютЬ мoжливiсть
Bизнaчaти yМoBи гoсIloдapськoТ Дiяльнoстi, нaдaвaти oбoв'язкoвi дo викoнaння вкaзiвки aбo викoнуBaTИ
фyнкцii opгaнy yпpaвлiння Учaсникa ПpoцrДypи зaкyпiвлi, aбo вoлoдiння чacTкoro (пaeм, пaкrToM aкцiй)'
щo cTaIIoBиTЬ IIe Мeнrrle нi>к25 вiдсoткiв сTaтyтнoгo кaпiтaлy Учaсникa пpoцrДypи зaкyпiвлi.
.{ля фiзиннoi oсoби зaГaЛьнa сyп(a BoЛoДiння чaоткoю y сTaTyтнol,ly кaпiтaлi Учaсникa пpoцеДypи
зaкyпiвлi BизIlaчaeтЬся зaЛе)кнo вiд oбсяry кopпopaTиBllиx Пpaв, щo сyкyпнo нulЛе)кaть тaкiй фiзиннiй
oсoбi, чJIrIIzlM'fi ciм'i Ta IopиДичним oсoбaм, якi кoнтpoJlloloTЬcЯ Taкolo фiзи.rнoro oсoбoro aбo членaми'fi

сiм'i.

Члeнaми сiм'i ввalкaloTЬся пoдpy}к}кя, дiтvт, бaтьки, piднi бpaти i сеcтpи, дiдyсь, 6a6уcя, oнyки'
ycинoвJlloBaнi, yоинoвлrнi, a Taкo)к iншi oсoби' зa yMoBи ix пoстiйнoгo Пpo)киBaння paзoм з tIoB'язaнoIо
oсoбoro i вeДення з нек) спiльнoгo гoсПодapстBa
- Iншi oсoби, Якщo нaявнi iнrпi фaкти i oбстaвинvl, якi свiДчaть пpo здiйснення безпoсеprДньoгo
aбo oпoсеpедкoBalloгo кoIITpoJIIo чи BпЛивy нa ПoстaчaЛЬникa чи iнrпих 1^raсникiв пpoцeДypи зaкyпiвлi
(кpiм y.raсникiв з BисoкиМ pизикoМ пoв'язaнoстi)*.
*Кpumepii вucoкozo piвня pl.tЗulv noв'язанocmi Учаcнuка npoцedуpu закуniвлi mа улtoвu, якi
Замoвнuк folаe npавo вкЛtoчumu в dozoвip, якuй уклаdаemьсЯ З mаКull4 Учacнuкolw' вl.l:tнс'чаrmьcя чlь|lltufo'
Пopяdкoл't заlEniвeль moваpiв, poбim mа nocЛуZ IIАT кУкpzазвudoбування>.
*** Bэюuвасmьcя poзулtiннi diючozo в ПАT кУкpzазвudoбування> Iropяdtу заtуniвeль tttoваpiв,
у
poбim mа nocЛутItа л4oл4eнmуклаdання Уzodu;
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Tипoвa фopмa бaнкiвськoi гapaнтiVсTеIIДбaй aкpеДиTивy викoнaння зoбoBlязaнЬ Bt|кoнaBцeм зa

БAI{кIBCЬкA ГAPAHTIЯ lCTЕHДБAЙ AкPЕДиTиB

J'{Ъ

(...)*

Мiсцe склaдaнrrя (...)
дaTa cкJlaдшrня <(...)> (...) 20(...)

(...) (noвнe наitлteнування lopuduчнoi ocoбu - Гаpанmа)э Щpе'ld мiоцезнaxoдхсення: (...),
IIoIIIToBa aдpеca:- peквiзити бaнкiвськoТ лiцензii (Гapaнтa) нa ПpaBo IIaДaнHя бaнкiвськиx
ПocJryг (бaнкiвськa лiцензiя): (...), iмeнoвaний нaдarri <<Гapaнт>>, спpaвжнiм гapaнтyr нaJIeжне

Bикoнaння (...) (noвнe наймeнування oco6u - Пpuнцunаllа), aдpeсa мicцeзнaxoД)кrння: (...),
ПoIIIToвa aлpеca: (...), (...), бaнкiвcькi pеквiзитvт: (...), iмeнoъaниЙ нaдaдi <<flpинципаrо>,
зoбoв'язaнЬ пo Bикoнutнню кoнщaкry/дoгoBopy, щo yкJlaДaeTьcя зa prзyлЬTaтaми ПpoцeДypи
yкJlaДrнoгo ПpинципaЛoМ з (...) (noвнe
зaкyпiвлi (oгoлolпення Nэ(...) вiд (...)) (дa_'li _
'{oгoвip),
найt',teнування ocoбu - Бeнeфiцiаpа) пepeд Бенефiцiapoм, aДpеca мiоцезнaхoдження: (...),
пoIIIToBa aДprсa: (...), кoд e[PПoУ: (...)' IПH: (...), бaнкiвcькi pеквiзити: (...), iменoBaIIиМ
нaдaлi <Бенефiцiap>.

Гapaнт cпpaвжнiм безвiдкличнo Ta бeзyмoвнo Ta без зaпepeчeнь зoбoв'язyrTЬсЯ
B|аПЛa"IIITII Бeнефiцiapy нa Письмoвy Bимoгy бyдь-якy сyМy Bкaзaнy B ПисьMoBiй Bимoзi
Бенефiцiap&, Щo rrr пrprBиIl{ye (...) (cyмa цифpaми i пpoписoм, вaлroтa), нe пiзнiшrе 10
poбo'rиx днiв з ДaTи oтpиМaнЕя ПиcЬМoвoi Bимoги Бенефiцiapa, щo мiстить вкaзiвкy нa Tl' B
чoмy IIoJIягae пopyшенЕя Пpинципaлoм зoбoв'язaнь, B зaбезпечeння якoгo вvlДaнalвiДкplатlаЙ

цeil гapaнтЫот eнд6aЙ aкp rДиTиB.
Bимoгa Бенефiцiapa дo Гapaнтa пpo спЛaТy гporшoвoi сyМи Пo цiй гapaнтii7стeндбaй
aкpeДитиBy Мar 6уи тliдтlисaнa yIIoBIIoBalI(oнoIo oсoбoro Бeнeфiцiapa тa зaвipeнa пeчaTкoк)
Бенефiцiapa. З метoro iдентифiкaцii, вимoгa Бенeфiцiapa мoжe 6щи нaпpaвлrlla.rеpез бaнк
Бенефiцiapa, oстaннiй мaс пiДтвеpДl4T|4 ayтrIITичIIiсть пiДпиcy нa вимoзi Ta нaПpaвити SWIFT
пoвiдoмлsнIlя Ha aДprсy 0 [BIC]
ця l

Щ/цeй гapaнтiя/cтeндбaЙ aкprДиTив зaбезпетyс BикoнulнЕя Пpинципа-гtoм зoбoв'язaнь зa
BкaзaниМ Bищr floгoвopoм, a Taкo)к опЛaTy неyстoйoк (пенi, штpaфiв), пеpедбa.rениx
,{oгoвopoм, нapaxoBaниМ з МoмeIITy BиtIикнrння y Бенефiцiapa пpaвa нa ix нapaxyBaнI{я' Дo
Дaти Bимoги **
Зoбoв'язaння Гapaнтa пepeд Бeнефiцiapoм BBa}кaeTься нaJIe)книМ чинoМ BикoнzшIиМ з
ДaTиI фaкти.rнoгo нaдxoД)кeння гpoшoвиx кorптiв нa пoтoчний paxyнoк Бенeфiцiapa,
вкaзaний y Bимoзi Бeнeфiцiapa.
Hiякi змiни i дoпoвнеIIня' щo BнoсяTься дo .(oгoвoPУ, нr звiльн.шoть Гapaнтa вiд
зoбoв'язшrь зa цieтo/цим БaнкiвсЬкolo гapaнтiсlo/Cтендбaй aкpеДиTиBoм.
Щ/Цей Бaнкiвськa rapaнтiяlCтендбaй aкprДиTиB r безвiдклиuнoro/-ним,
нeпеpедaBaнorо/-ним i не мolке бщи пepеyсTyllлeнa без ПoПеpеДньoi згoди зi стopoни
Гapaнтa, Пpинципa-гla тa Бeнeфiцiapa.

Щ/цей гapaнтiя l cтeнД6aЙ aкpeДитиB пiдпopядкoByстЬся

{<**

{<

Щ/цeй tapaнтiя/cтeътДбaiц aкpeДиTиB e безвiДкличнoro/-ним, нa6vlpae чиннocTi з Дaти

виДaчi тa Дiе Дo ((...)) (...) 20(...) p.

*{с{<

BкJIIoчнo.
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* Бaнкiвськa гapaнтiя lСтeнд1atrl aкprДиTиB HaДaeться yчaсникoм' з якиl\{ yкJlaдaeтЬся
.{oдaткoвa yГoДa дo Paмкoвoi yгoди ' дo yкJlaДrння тaкoТ дoДaTкoBoi yгoди
** У paзi, Якщo B ДoкyменTaцiТ пpoцедypи зaкyпiвлi визнaченo' щo Bикoнaння
гapaнтiйниx зoбoв'язaнь IIoBиIIне бyти зaбeзпeuенr, зoбoв'язaння Гapaнтa пrpeД
Бeнeфiцiapoм зa цieю гapaнтiero зaбезПrчye Bикoнtшlня зoбoв'язaнь ПpинципaJlaНa пеpioд дiТ
гapaнтiйниx зoбoв'язaнь.
{<{<{<
Cтpoк дii Бaнкiвськoi гapaнтii7 Cтендбaiл aкpeдlатиBy пoBиI{oII BсTаIIoBЛIoBaTися з
ypaxyBal{няМ Дoдaткoвi yгoди дo paМкoвoi yгоди , щo бyде yклaдений, aбo BикoIIaння
зoбoв'язaнЬ пo ДoДaTкoвiй yгoДi Дo paмкoBoi yгoди- i зaкiннyвaTуIcЯ нr paнiше зaкiнчення
BикoнaнЕя зoбoв'язaнь пo ,{oдaткoвiй Угoдi Дo Paшrкoвoi yгoди * 35 кa_пендapних днiв.
***!F Hopмaтивнi aктvl, якиМ пiдпopядкoByeTЬcя бaнкiвськa tapaнтtяlcтендбaй
aкprДиTиB BкaзyIoTЬcя B зaЛr)кЕoстi вiд кpaiни pеeстpauii Гapaнтa: yнiфiкoвarrиМ пpaвиЛaМ,
oпyблiкoвaним MTП (URDG758y IsP98 / UCP600, oпyблiкoвaним МTП/ пoлoжrнню пpo
пopЯДoк здiйснення бшrкaшrи oпepaцiй зa гapaнтiями в нaцioнarrьнiй тa iнoземнiй вaлroтi вiд
15.|2.2004 Nb б39.
У випaдкy' якщo Пpинципaл/Гapaнт _ prзиДrнти УкpaiЪи, y pеквiзиTaх BкaзyeTься
нoмеp e[PПoУ тa IПH (зa нaявнoстi), ДЛЯ нrpезидeнтiв вкaзyсться precTpaцiйний aбo
пoДaTкoвий нoмep (зa нaявнoстi).
Bимoги Дo бaнкy, щo НaДae бaнкiвськy гapaнтilo/cтендбaй aкpoдиTиB BикoнaнЕя
зoбoв'язaнь BикoнaвцеM зa кorlTpaкToм/дoгoвopoм (для неpезидентiв) :
1. Бaнк pейтинг Якoгo зa клaсифiкaцiero oднiri з пpoвiдниx свiтoвиx pейтингoвиx
кoмпaнiй (Fitсh IBсA, Standard & Poor's, Moody's) вiДпoвiдaе BиMoгсlМ пеpшoкЛaониx бaнкiв
(не ниж.rе пiДвищeнoгo iнвестицiйнoгo кJlacy A_ a6o вищий);
2. Укpaiнський дepхсaзниtrl бaнк - бaнк з Дrp]кaBIIoIo ЧaсTкolo, тoбтo 6aнкvт, B яких
Дop)кaBa IIpяМo Чи oпocrprДкoBaнo вoлoдiе чaсTкolo ПoIIaД 75Yo cтыryтнoгo катliтarry бaнкy.
Bимoги до бaнкy, щo нaдar бшrкiвськy гapaнтito/стeндбatrт aкprДиTиB Bикoнaння
зoбoв'язaнь BикoнaвцеМ зa кoнтpaкToм/дoгoвopoм (для peзидeнтiв):
l.УкpaiЪськi деpжaвнi бaнки _ 6aнки з деp)кaBIIoIo чacTкoro, тo6тo 6aнкvl, B якиx
Дrp)кaBa пpЯМo чи oпoсеpедкoBallo вoлoдiе чaсTкolo пoнaд 750А cтaтутнoгo кaпiтalry 6aнкy;
2. Кoмеpшiйнi бaнкiвcькi yстarroви, якi мaк)TЬ дoBгoоTpoкoвий кprдитний pейтинг зa
нaцioнaльнolo IшкaJIoIo нr ншкче <<uaAA>; y BиIIaДкy вiдоyтнocтi pейтинry зa rraцioнaлЬнolo
шIкaлolo y бaнкiв iнoзeмних бaнкiвcькиx гpyп peйтинг N,IaтrpинсЬкиx iнoземних бarrкiвcЬкиx
гpyп вiд oднiei з pейтингoBих кoМпaЕiй Fitсh, Standard & Poor's, Мoоdy's мaс бyти нr ншIснr
пiДвищенoгo iнвeстицiйнoгo кЛacy (A- aбo вищий) Ta кoМrpцiйнi бaнкiвcькi yстaнoви, якi не
BкJIIoЧrнo дo пеpелiкy юpиДиtII{их oсiб, щoДo яких Дrp)кaBниМи opгaнaми Укpaiни, CIПA aбo
кpaiн eC зaстoоовaнo опецiaльнi eкoнoмiчнi.пl iншi oбмежyвaльнi сaнкцii.
3. бaнкoм, peйтинг якoгo Зa клaсифiкaцiеro oднiсi з пpoвiдних свiтовиx
peйтингoвиx кoмПzlнiй (Fitсh IBCA, Standard & Poor's, Moody's) вiдпoвiДaе BиМoгzlм
пеpшIoкJIaсниx бaнкiв (не ниж.rе пiДвищенoгo iнвестицiйнoгo кJIaсy A- aбo вищий).
PекoменДoвaнvтiт пеpелiк yкpaiнcькиx бaнкiвськиx yстaнoв,
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якi вiдпoвiДaloTЬ Bимoг.lM
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