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Toвapиствo з oбме)I(еHoIo вiдпoвiДaпьнiстro <УкpaвтoЗaпЧaTинa>>, Дaлi ПocтaчaлЬник, B
oсoбi Генеpaльнoгo ДиpекTopa Чaбaнa Boлoдимиpa BoлодимиpoBичa, щo дiс Ha пiдстaвi
Прoтoкoлy Зaгaльних збopiв yvaсникiв Ns352 вiд 04.05.2018p. тa Cтaтyтy, з oднiсТ стopoни, тa
Aкцioнеpне ToBapистBo <Укpгaзвидoбyвaння>, Дaлi Пonyrr"ц", u ocобi MrнеДжrpa з
мaтеpiaльнo-технiчнoгo зaбезпечення Лyцiвa Яpocлaвa Cтепaнoвиua,
щo дiс нa пiдстaвi
дoвipенoстt 2'700д вiд 29.05.2018 p., piшoМ iменoвaнi нaдaлi _ Cтopoни, УKIIaЛkIДaнy Paмкoвy
yгoДy нa ПocTaBкy ToBapy, ДaЛi _ Угoдy, пpo нaсTyПнr:

I.

Гrpедrvleт

Угoди

1.1. ПpедМеToM цiсТ Угoди с тoBap пpидбaний ПoкyпЦеМ' зa prЗyЛЬтaTaМи ПpoBеДrння
'
кoнкypенT[Ioгo вiдбopy вiДпoвiДнo Дo BсTaIIoBлrI{oгo
y Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвель ioвapiв тa
ПocЛyг зa рaМкoBиМи yгoДaми (дaлi _ кoнкyprъттниtт вiдбip).
1.2. ПoстaЧzlЛЬник зoбoв'язyстЬcя ПoсTaBиTи Пoкyпцовi Toвap, a Пoкyпець - пpийrтяти i
oflЛaTити Toвap нa yМoBaХ дaнoТ Угoди тa вiдпoвiДниx
.(oдaткoвих yгoД дo цiсТ Paмкoвoi yГoДи'
yкЛaДr}rиx 3a pеЗyЛЬTaTaМИ кoнкypоHTнoгo вiДбoPУ (дaлi _
loдaткoвa yгoдa).
1.3. HaймеIlyBaння/aсopтимент Toвapy, oДиHиця вимipy, кiлькiсть,
цiнa Зa oДиницIo
Toвapy Bкa:tyсTЬся y loдaткoвиx Угoдax Дo Дaнoi Paмкoвoi yгoди.
I.4. У paзi BиIIикненнII У Пoкyпця пoтpеби y Toвapi, Пoкyпець ПpoBoДиTь paзoвi
ПpoцеДypи кoнкyprнTlloгo вiдбopy вiДпoвiДнo Дo BсTaнoвЛrнoгo y ПoкyпЦя пopяДny .uny.riu.ru
тoвapiв Ta пoслyг зa paМкoBиМи yГoДaМи cеpеД УчacникiB з якиМи yклaденi Угoди. Пoстaвкa
Toвapy Moя{е здiйснrовыlИcЯ зa цiсro Угoдoro лишIе y paзi якщo Пoкyпець Bvu'"aЧИTЬ
ПoстaчaлЬHикa ПrpеМo)кцrМ p€tзoBoТ пpoцедypи кoнкypr"''o.o вiдбopy згiднo . u"'u"ouЛениМ y
Пoкyпця ПopЯДкy зaкyпiвель тoвapiв Ta пoсЛyГ зa pal\4кoB ИNlИ
УГoДaМI4.
ПocтaчaлЬник, пiдписyro'rи цЮ Угoдy, пoвнiотro Ta беззaстеpе}I(Ho yсвiдoмлro €, Ta
ПoГoД)кyсTЬcЯ, щo y paзi невизнaння йoгo пеpеMo)I(цеМ пo paзoBиМ ПpoцеДypaм кoнкypеIITIIoгo
вiдбopy, зaгaЛЬнa кiлькiсть Toвapy, якa бyДе пoсTaBлrнa Пoкyпцro пpoTягo'
дiт цiсТ Угoди, Мo}кl
бyти менtпoтo (aбo дopiвнroвaTvINle нyлтo) зa зaгtшЬнy кiлькiсть Toвapy зa
цiеlо Угодolо
1.5. ПoстaчaJlЬник гapa[ITyс' щo Toвap, якvтiт . .rp.д'"io' УгoДи Ta IIrpеДaeTЬся
вiДпoвiДнo Дo BиcTaBлrниx Paхyнкiв- фaктуpи/уклaДrниx
lolaткoвиХ yгoД нaЛе)киTЬ йoмy нa
пpaвi влacнoстi aбo iнrпoмy prчoBoМy пpaвi, щo нaДaс йoмy пpaBo poзrropяД)КaTvIcЯ Toвapoм, e
нoBиМ i не бyв y Bикopиcтaннi, не пеprбyвaе пiд зaбopoнoro,
apеIIIToM, IIе с
"iдoy*.""',
пpеДМеToМ зaсTaBи тa iншим зaсoбoм зaбезпеченIlя Bикoнaння зoбoв'язal{ь
пrprД будь-якvтми
фiзиvними aбo ЮpиДичниМи oсoбaми, Дrp)кaвIrиМи opгaнaМи i деpжaвorо, a Taкo)к не e
ПpеДМoToМ бyдь_якoгo iнrпoгo oбтяrкення ЧИ oбмeження, a'apaдбaченoгo ЧинниМ

ЗaкoнoДaBсTBoМ Укpaiни.

1.6. ПoстaЧaJIЬIlик пiдтвеpдrкyс, щo yкJlaДaння Ta Bикoнaння ниМ
цieТ Угoди не
cyПеpoЧиTЬ нopМaМ чиннoГo зaкoнoДaBствa УкpaiЪи тa вiдпoвiДaс йoгo вимoгaм (зor<pеМa'
щoДo
oTpиМaння всiх неoбхiдних дoзвoлiB Ta Пoгoдлсень), a Taкoж пiдтвеpдltyс Tr'
щo yкЛaД arfiIЯ Ta
BикoнaнHЯ HИNl цieТ Угoди не сyПеprчиTЬ цiлям дiяльнoстi ПoстaчалЬникa, пoЛox(rнням йогo
yсTaIIoBчиx ДoкyMrIIтiв чи iнtпиx ЛoкaЛьниx aктiв.
II. Якiсть Toвapy
2.1. ПoстaЧaJlЬник пoBиI{ен ПocTaBиTи Пoкyпцro Toвap, пеpедбauений цiсro Угoдorо тa
BиcTaBЛеними P axункaми_фaктypи/yкл aДe]ts{ИNl:r4 loдaткoвими
УГoДaМИ' якlcтЬ якoГo
сеpтиф iкaтaм якoотi aбo пaспopToМ виpoбникa, !еprкст aнДapTaМ, тохнiчним aбo
як1 пpед'являroTься дo Тoвapy ДaнoГo виДУ тa пiдтвеpД)кyсTЬсЯ вiдпoвiдними

2.2' llсlст'aчaльFlИк Гapa}ITyс якiсть i нaдjliнiсть Тoвщy, щo ПoCTilЧ&eTЬCJI, l]poTяГo]\,I
гapar:тiйнoГo clpoкy. l-apaн'гiя нa T'овap cTallоt}и'rь 12 мiояцiв з МolvIеI{Ty BBoДy B rкс[ЛyaтaЦiю.
ПI. {iнa УгoДи
-i.l. t{iнa Зa oДИHиlцкl'Гoвapy BкaЗyсTЬcя B yкЛaДrниx f[одаткoBИХ yГoДaх B ГpиBIIяХ з

"

ypaхyBaн[IяM'
З'2' Зaгa:lЬFla BapTiсть Уг'oди BI4знaчасTЬся ЯI( сyMapнa вapтiсть Toвapy' tloсTatsJrrнoГo
вiд1пoвiдно до floдaткOtsиХ yГoll зa весь пеpiод дiТ Угoди;
З.З. i3arallьнa цiнa (cyмa) {огoвopy с'гaHoBиTЬ Дo 40 000 000,00 r.pн. B 'гoмy ,rислi ПДB
6666666,67 гpн'
3.4' L{iнa зa oДиниЦro Тoвapy'Ta зaГaJ]Ьrra сyМa loгoвopy Мo}кr бyти змiненa (зa yМOBи'
якщo /]oговоpошr поpедбaченa oПЛaTи зa Тoвap ПpoTягoМ 30 кaценДapниX днiв aбо бiльlпе Пo
фа.кгy посT'a-BI(и_'отaндapтнi yмoви оплaти) Пpи ЗaоTocyвaннi Пyнкгy 3.5 floгoвopy.
3.5. Уlаoви зN{еI{[Iення вap'гoотi ПoсTaBлеFIoгo Ta неoflЛaчeног'o Toвapy З ЗaсToсyBaннrIM
фоpмryл и ll'pIcкoHTyBaI{ня вap'гoстi Тoвapy
3'.5.i'
paзi, якщo Пoстa.raлЬник бarкar зNIеншIиTи cTpoки оI]ЛAги' визrrа.ченi цLi]vI
(зaсr:oсoByсTЬся
ЛI4IIIе y paзi oПлaTи зa Toвap
flогoвоpoм
фaктy ПoсTaBки пpoтягoм З0
кaЛе}rДapних днiв aбo бiльшtе), вiн ПисЬМoвo зtsеpTaсTЬcЯ Дo ГIoкупця з ПpопoЗиЦiсro змеI{шIL[ТI4
cTpoки OIIJIaTи Зa floгoвoptlм З oДнoЧaсниМ зMеI{IIIенI{ЯM вapтoстi tlocтaвЛеFloГo ajlr не
oПЛaЧеЕIoГo, вiДIroвiДнo Дo фopмyли ДИскoнTyBaння вapтoотi Toвapy, вкaзaнoТ
rl.3"5.2'
/]огoвоpy.
з.5.2' Фopмy;ra ДискoнтyBaHЕIя ваpтостi T'oвapy:
I вapтiсть фaктtlннa: Е вapтiсTЬ Зa ДoГoBopoМ * (1 - rlЗ60 * (t' - t2). де:
x вapтiсть фaIстиuнa фaктиuнa вapтiсть тoвapiв, щo oПJIaЧyсTЬся OкpеМиM IIJIafе)кеМ,
Гpн';
I вapтiоть Зa ДoГoBOpoNI _ вapтiсть тoвapiв, якa BLIзнaчr}Ia y .{одaтковиХ yгoДaХ;
tl _ стpоки oI]JIall4, визнaченi y {oгoвоpi (стaндapтнi yмoви oплaти);
t2 - о'грtrк фaктиuнoТ oплaти (зменшrенi стaндapтнi стpoки, якi yзгoдясенi стopонaми);
r _ oбпiкoBa с:гaBкa I{БУ (нa дaтy кopигyBal{нЯ вapтoс'гi), збiльrшенa нa вiДпoвiДrrl.rl:i
B1ДcOToк
Чних
з ни)кчrнaBeДrHoЮ
oю

'
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:
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y
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tТ-t2

вi:r 30 /l0 l5 ДнiB
вiд 14 дo 0 днiв

R

oблiкoвa стaBкa FiБУ + I\oh
oблiкoвa сTaBкa I{БУ + 40^
3.5.3' Покyгrець ПрoTяГo1\4 5 pобоvих днiв з Дня oTpиMaння вiД ПостirчaлЬникa lLрtсl,ш,tовoТ
ПpoПoЗl,IцiТ щoдo зMеI]IшеHI{я стpolсiв oПЛaTи Ta засTocyBaння y зв'язк1, З ЦиM Дo BaрTоcтi Tовapу
сTaBкpl ДI,IскoнТvBa.HtIя' визнaченoi зa фopпtyЛoк), BкaЗaЕ{olo у тl. З.5.2. flог'oвopy, пoвiдоMЛЯ0
IlоoтaчaлЬнI{кa Пpo ot]olo зГo/Iy зaсToсyBaЕIнЯ BкaЗaнoГo мехaнiзмy' rrlЛяХoNI нajlDaRЛеI{}Iя
llиОЬN,loвoТ вiдпorзiдi нa aдpеоy ПoстaнaЛЬниI(a' У рaзi i{r нaПpaBЛення Покyпцем тaкtlf itисr,rдoвOТ
зГoДи, aбо нaшpaвЛr!{нЯ IlисЬMoBoi вiдмoви пpo ЗaсTocyвal{ня фopмyли ДискoHтyBaнFIя вapт'сlст'i
Тoвap1' Ta зМеншеHI{.!I сTpoкiв oплaти, вapтiсть Тoвapy i стpoкlr o'rr*', зaJIишIatoTЬс'I гaкИM 14, Я1(
пеpедбauегri в floгoвopi.
3'5.Zl.
paзi якш]o Пoкyrrець ПoГoДrltyетЬся
шpoпoзицiсrо ГIостaчa"цЬнИкa Пp0
зaсТосytsанняr фopпlyЛи ДиокoнTyBarrl{я BaрToc'ti Toвapy Ta ЗМенtrlrння сTpoltiв оплaти, вapтiот'ь
IIocтаBЛеHоГo aЛе Hr oПЛaЧенot'o Тoвapy тa вiДповiДrro зaГaJIьIIa цiнa (сyмa) /{oг'оlзtip1,
змiнlоютr,cЯ З ypaхytsaЕIняM фopмуlrи ДисI(oI{'t')iBaнI{Я вapтостi Тoвapy" У тaкомy BиtlaДкv зшtiнa
вaр'гoотi lloс'ГaBJlrlloГo a;rr !{еoПЛaчrнoгo Toвaрy, poЗpaxoвaЕIoК) зa форшr1Ulolо ДИсКo}il]уl]аHl{я
вapтостi T'овapy, гlpoRoДI4TЬcя H'a пiДстaвi вiдповiдниx кopI4r'yЮчLIх ПrpвинниХ дotсyl,tеггl'itз.
пi'цписaних СтоpoI;aпtи (Aктiв пpиймaннЯ_ПеprДalli T'oвapy BиДaTкoI]их I-taкJla ДHИx З t{oBol{)
Цiнolо. pаxyllкiв нa OIulaTy (iнвoЙсiв)' TOЩo.
3.6. П,rzнкт 3.5. цьогo floговop)/ l-tе il,lo)ке 6ути зaстоосlвaний }Ia B}I(е пост:aвltеlti та
ttп.ltачеtti Товaplа.
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Змiнa вaртoстi Toвapiв тa зaгaI{ЬноТ Цiни (сyми) {oгoвopy y зв'я:зtty iз зaстосyBaнi{яМ
фоpп,ryли ДlIс.кoFIтyBa[IнЯ вapтoс'ri Tовapy, Hе BПлиBaс Ta не зMеI_tшyс poзмip зaбезтtе.tення
tsикoнalf}lя зобoв'язaнЬ Пo !огoвopy' BсTaIIoBЛrI{ol'o п. 10.3. ЦЬoгo /{огoвopy.
3.8. Покyпець не зДiйонюс oПЛaтy Зa пoстaвлений Toвap, Ta 'гaкa нrсflЛaTa нr с
пopyшrнняМ сTpoкy oпЛaTи зi стopони Пoкyпця y BиПaДкy Hr[IaДaння ПoстaчaJIЬI{икoМ paxyнкy
FIa oПЛaTy (iнвойcy) чи йогtt не}IaЛr}кне oфоpшrлення.
3.9. ПpoдaBеЦЬ, пiдпиоyrouи ц}o Угoдy, пoвнiстlo Ta беззaстеpr}кIlсJ yсвiдoмлror Ta
ПoГoДx(yсTЬся. Щo cyМapнa вapтiсть Тoвapy' ПocTaвЛенoГo нишt вiдпoвiднo Дo всiх /{одaткoвиx
yГoД зa веоь пеpioд дiТ Угоди' Мox(е бyти менпrоrо (aбo дopiвнroвaTrмr rryлro) зa cyМy, BкaЗaнy y
п. 3.3. цiсТ Угoди.
З '7

.

IV. ПopяДoк здiйснення oПЛaти
4.1. Рoзpaxyнки пpoBoДrITЬся rrlЛяХoМ oПлaTи ПoкyпцrМ ПpoTягoм 30 (тpидцяти) днiв
пiоля пiдtrиоаtrня Cтopoн aNIvI BИДaткoвoТ нaклaднoТ, шIЛяХoМ ПeprpaxyBallня кошI'гiв нa рaХyнoк
ПостaчaлЬникa, з ypaхyBaIIHяМ ПДB, якa пiДпиcyсTЬся пiсля ПocTaBI(и floотaчaл"""nor, Тoвapy
нa пiдотaвi пiДписaнoi Cтopoнaми ,.(oдaткoвoi yгoди.
V. Пoставкa Toвapy
5.1. Пoотaвкa Товapy здiйснtосTЬcя лишr y paзi BиHикнення шoтребll y ПoкyпцЯ Ta
BиЗнa.ння Пoстaчa;rьнйкa ПеpеМo)кцеМ paзoвoТ ПpoцеДypи кoнкyprнTlloГo вiдбopy згiдtlо з
BcТaнoBЛrниМ y Пoкyпця ПopяДкy зaкyпiвель тoвapiв Ta I]ocЛyГ зa paМкoBиМи yГoДaМи.
5.2. Стpoк ПOсTaBки, yМoBи Ta мicце ПoсTaBки, кiлькiсть T'oвaрy, iнфopмaцiя Пpo
BaнTa)I(oвiдrrpaвникiв i вaнтarкooтpиплvвauiв BкaзyrTЬсЯ y Paхyнкaх-фaктypax lуклaдeних

/[одar'кових yГoДaХ дo цiсТ УгоДи.
5.-{ /{aтoro ПoсTaBI(и 'Гoвapy е ДaTa пiдписaння yПoBtlotsa)I(еHиMи ПprДсTaB}lИКaIvIИ Cтopiн
BиДaTI(oBoТ rtaк;raдtlоТ пo кo>кнiй пoотaвцi Tовapy пo цiй Угoдi. Пpaвo влaснoотi нa Toвap
пеpеХoДи'гь вiд ПоотatlaЛЬникa дo ПокyПця з Дaти пiДпvIcaт:гrЯ Cтopoнaми BиДa'гкoвоТ нaклaДнoТ.

Зa

BиIvtOгoЮ floкyпця ПoстaчaлЬник ПисЬMoBo пoвi,цомляс l1окyllця i
Bal{TaiкooTриМyBaчa Пpo гoтoвнiсть дo вiдвaнTDкrIIня T'овapy шЛЯXoМ fIaпрaBЛr}Iня Лиc'гa.
ПoстaчaлЬнI'Iк зa 5 Днiв Дo ДaTи вiдвaнтarкення Toвapy зoбoв'язaнуrii :яaДaTИ Пoкyпrдro
(електpон}lotо iloltlToro) нaотyпнy iнфopмaцiю
5.4.

.

нOМе}rкJraгypy Tовa1эy

.

вapтiсть Toвapy
кiлькiс'гь мiсть
т^aбapити Toвapy

О

:

BaГa

не1'o/брyттсl

l

Biдвaнr'aження Toвapy здiйcнtoстьоя пiс;rя OTpиMaFIня ПoстачaлЬHиКoМ

Пoкyгrця (для нерезидентa).

5.4.l.

Зa

BиМoГOЮ

Пoкyпця a6o

ПoГoДжеI.IFlя

BaI{Ta}кooTpиN4yBaЧa ПостaчaЛЬHик зoбoв'язaниli

вiДвaн'гажУBa'ГI4 Toвap B ПpисyTl{oотi yпoвнoBaiкних ПpeДgгaв}Iиltiв Пoкyпця.
5.5. llpоrягсlм 48 ГoДи}{ пiсля зaкiнченнЯ вiдвaнтarкення ]JoсTaчaЛЬник пoвiДомляс Пpo I]r

Пoкyrrця i вантaжсooТриМyBaЧa.
5.6. ПoстaЧaЛьник нaДaс нa aДprсy Пoкyпця нaо'гyпнi ДoкyМrнTи:
o ToBapocyпpoвiднi ДoкyМrнTи (тoвapнo _ Tрal{cПopTнa нaклaднa);
. cеpTифiкaT якoстtтala6o Пa.спopT виpoбникa (нa вибip Пoкyпця);
. вiДвaнтDкyвaЛьнa специфiкaцiя (aкт зaвaнтalкення) aбo пaкyв asтьrlиЙ лист (зa BиN,loГOfo
Пoкyпця):
c сrp'гифiкaт ПoХoД)кеI{ня (зa BиMoГo}o Пoкyпця);
o сеpT'Ифiкaт вiдtroвiднoотi (зa вимогоrо Пoкyпця);
. 9 iншri дoкyп4онTи' I{a BиМoГy l1oкyrтrдя, y paзi ПpoBеДенIIя Mи'Г}Ioго oфоpмЛеннЯ T'oвaрy

11окyпшем
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5.7. Пoотaчa.ЦЬнI.Iк зобoвязaниЙ нaДal:и lTortyпшк_l ДoДajгкol]о llo /IoкyМеtlтiв, ЗaЗi{al{f)t{иХ y
tt. -5'5 ДaтrоТ Угoди, нaст'yпнi ДoкyМrн,гI4:
5.7 .I ' Пpи здiйснеLttli rlrpеBеЗrнrur T'овapy ЗaЛiзHиЧниI\4 TpaнcПop'IoМ:
дtJ]я pеЗи'цен'r'a: opигiнaл aктy пpийNtaння-Пrредaнi ToBapy'гa lсoпiкr зaлiзlrичнoТ нaклaднoТ,
Д.шЯ rrrprзИДеH^Ia: opигiнa.llи aктy прl,tйМaннЯ-Пrредaui loBapy тa зaлiзни.lнoТ нaкЛaДноТ.
5.7 "2' Пpи здiйснегrrri пrpеRезrl{ня 'Гсlвapy aвToTpalrcПopToМ:
ДЛя pезиДенTa: оpигiнalr aкTy llpиймaння_пеpедIaчi Tolrapy a6o BиД&I'кoBoТ нaклаДнсli,
дpуrиЙ гrpимipнrак ToBapнo-Tpal{cПopтнoТ нaклaдноТ (ф.}b1-TH) тa кoпiio ToBapl{o-TpaнопopтtlсrТ
нaклaдrlrэТ,

5.7.3. rloстaчaлЬник, Дo МoMет{Ty вiдвaнтarкення Toвapy, tloПерrДнЬo ПoГoДжyс 3
Iloк.v*пrцом нaДaння ДoкyМrнTiв, щo вкa^зaнi в пiдшyнктaх5'7.I -5.'7.2 Ta B IIytIкTaх5.4,5.6 Угoди
(дllя неpезидетlтa)'
5'8. .Я[кrцо ПoстaчaлЬнIlк вiдпoвiдl-lo Дo yМoв IIocTaBI(и сaмocтiйнo здiйонroе Ми'l'}lе
офoрм.пення 'Ioвapy' вiн зобов';lзaний НaДaTИ кoпiТ докyмеriтiв, BI(aЗaFIиx у П. 5.7 (длrя
неpе:зи2-1ент;a) 'гa oфоpмленy згiДно З tsиМotaMи ЧиннoГo зaкoнo/{aBсTtsa УкpaТни .МиT'I{y

дек;rapацitо (Мф.
Тoвapнo-тpaнсПoрTнa HaкЛaДнa гtpи пrpoBеЗеrrнi Toвapy aBToTрaIrсГIopтoM пoвиннa бyтlt
офopмленa вiдповiдiнo Дo Пpaвил'ПеpеtsrЗrннЯ BaIITa)I(iв aвr'oмoбiльнl.iм lрaнсПopтoM B Укpaiнi,
Ч инFIих нa Д oнЬ скJIaДaнHя Tol]aрнo_TpaнсПop.гнoТ нaклaДнoТ'
.Biдпpaвлення дoкyментiв BкaзariиХ y l]. 5'7. Ta 5.8. цiсТ УгoДи зДiйонrостьcя
lloстa'IaлЬLtиКoМ пpотЯгoМ 2-x (двoх) рoбo.rltх днiв З Дa'ГИ ПoсTaBки, нapor{ниМ aбo
pокомегtдoBallи't{ ЛистoМ кyp'еpськolo ПoIIIToto, aлl у бyдь_якoмy paзi не пiзнiшtr 5_гo ЧисJIa
пriсяця, нaсr'yпного зa мiсяцrМ Пocтaвки.

5.9. Пo прlrбyrт'rо Tовapy в кiнцевllй пyнкт Пpизнaчrння йoгo пpиймarпlЯ ПpоBo/1иTЬсЯ

без rlосероДI{Ьo BaFITа}I(ooTp I,rМyвaЧеM.

l0.

Передaua 't'a oTpиN,Iaння Toвapy (зa виклtoчrннЯМ гlеpeдaui aбо oтpимaння 'Гoвap)/ нa
шiдс'гaвi aктiв пirиймaнтrя-ПrpеДaЧi тoвapy) пpoBoДиTЬcя зa дoвipенiстro, вiдп<lвiДно до Iнстр1,кцiТ
Пpo пopЯДoК prсс'грaшiТ BllДaниx' ПoBrp}JyTиx i виltopиcТaНI4x дoвiprнoоr:ей Hа 0Дер)кaннЯ
itiннoстеi.i, зa'l'BrpДженo[ нaкaзoм ПAТ <Укpгaзвидoбyвaння>.
5.11. lIpиirмaння Toвapy пo кiлькостi пpoвоДиTЬcЯ вiДпoвiДнo Дo lнстpyкцiТ Пpo ПopяДoк
llpиймartнЯ ПpoДyкцii виpoбниЧo-Trxнiчнoгo ПpизнaЧення i тoвapiв нapсlдltoгO сIIo}кpItsaHFIЯ гto
кiлькoстi, зa'гвсpдrкенoТ ПocTal{oBoro !еpхсapбiTpокy Ng TI-6 вiд 15.06'1965p', Пo якостi
IнстpyкцiТ гrpо llopяДoк пpиймaнн-lt пpoдyкцii виpoбниuo_теxнiчнrэг'tl llpllЗf{aЧrн}iя i 'гсlвapiв
Hapo,цFIoГо cПO)I{иBaнI{я Зa якiс:тto, ЗaTBrpД)кенoТ пoстaнOBoк) !еpжapбiTpaх(y
Nb Il-7 вiд 25.04.\g66p., тa сеpтифiка.T'y якocTi 'тala6o
.Ь*nдy-"иpoбникa. У paзi
'u.i.upi1,
I]ияB'ЦrнtIя t-tевiдtrовiДнoстi в якoстi aбo rtеcтaui Тoвapy, BIIкJIик
пpеДсTaBirltкiв Постaчa,ПЬHикa oбов'язковиtI, a ПpеДс'гaBЕ{икiв зaвoДy-tsиpoбнИКa - зЬ вliмoгoro Пoкylrця. Bикшик Покупцем
з'цiйсtlroсться B ltисьtvltlвiй фopмi aбo B елек'tpoннol\4y вltruядi нa rJ]rкTpOнHy aДpaeу
IlсlстaчaлЬrtиКa, вI(aзallv B Poздiлi ХIV ДaнoТ УгоДи. У випaдкy неяBки пpе/lс'I'atsHИКа
lloстauaлЬFlикa (виpoбнllкa -['oвapy - нa BиМoгy ПoкyшцЯ) B с1рoк, вкзaний y BикJIиI(y Пок1,пшя.
гli/tгlисirt'tttям дalroi Уг'оди ПoстaчaлЬник HaДa€. згo/{y, пpo T9, Щo lloотaчaJlЬI-Il4к l]oГoД)кyсl'ьcя:];
"Говapr, нa ПpеДfrdет'
Ol_ЛЯДo\4
вiДпoвiДностi кirrькiотi/якocт'i ГIolсyrrцешl Ta з aк'ГON,I, cкJlal-{ениhl
ГIокyпt1сlшr Е oДFIOcтOpoFtIIЬoN{y ПopяДкy зa prЗyЛЬTaTaМI4 ]]aкoгo оГ.iIЯДу. Cтopoнtl lloГoДItJI].lся. iJ-{о
Якщo L}oFII'l вiд1стyпилlt вiд ПoЛoх(енЬ Irrстpyкцiй. BКaзaниХ B Дaнoмy пункгi Уг'trдlt"
BpеI''}'Лк]BttBtIlи свсlТ вiднocI4РIvlI-Ia B.IIaсниli poзсyД, тo пpiopиTeT'IvtaЮTЬ I{OрМи цiсТ Угоди.
5.l2. BiДпoвiдaльнicть зa пpaвильнiсr'ь 'гa' пoBнoTy' офopмленllя Toвapocytrpoвiдirих.
д1окумrrrгiв i нaоfiiДкll. пoв'язaнi iз ЗaTpиMкaN{И При l]oсгaчaннi Тoвaру, пpийпlaс нa себе
Jlос'гaчаriЬl{Ик.
5.13. Пpи BI{нРlкtIеHI-ti ДoДa1кoвИХ Bpt'гpaT у Зв'Я3ку З HеПpaBtlльlriстtо офopмлеrrня
ToBapoсyltровiдних l{oкyмr}I'гiв aбo l{еN,loiклиBiстtо вil(пpaBJIення 'Гoвapy З BИ'-lI4 lloотача'liЬнl{кa.
raкi вttt'paти (у T'oIvlV числi ПO ДoсTaBцi Товapy в кiнцевий пyнкт IIpи:JI{aчrння) здiйснЮ}oтЬсrl
Псlстa.raлЬникo&l
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5.14' BaнтarкoвiдпpaвI{икol\{ T'овapy зa Цiсrо УгoДoiо с Пoстaчa'ЛЬник aбо зaвoД-виpoбник,
aбсr yпoвнoBaя(rнa (зaлyaенa) ними особa, гtpо Щo з€BIIaЧaсTьcя JfoдurкoBиХ yГoДax дo дaнoТ
Угoди.
5.15. Упaкoвкa i мapкyвaння Tовapy пoвиннi вiДпoвiДaти BcTaнoBЛrниM Пpaг,ИЛavц
cTaHДapTaм i технiчHиM yivloBaM.

5.16. УпaкoBкa ПoBиннa зaбезпе,ryвaти I]oBFry цiлiснiсть Товаpy Пpи Tpaнсtlopтyвartнi
yоiмa BиДaМи TpaнсПoрTy' IJкЛ}oчaЮЧи ПrpоBal{Ta)кlння, a Taкoll( Мaги ПpиoTocyBaHIIя ДЛЯ
ivlo}кЛиBих ПеpеBaнTa)I(rнЬ як Зa ДolloMoГoro пiднiмaЛьниx меxaнiзмiв, Taк i pyнним зaоoбoм (зa
ДotlovloГoto вiзкiв i aвто (електpo) кapoм).
5.l7. ПopЯДoк i стpoки ПoBrpненtIЯ TapИ, yМoBи poзpaХyнкiв зa тapy oбyмoвлrolоTЬся y
floдaтковиx yГoДaх Дo ДaнoТ УгoДи.
vI. Пpaвa'гa oбов'язки Cтopiн
6.1. ПoкyПeцЬ зобо'в'язa ниitз
6.1. 1' Cвoечaснo Ta I] IIoBнoMy oбоязi cПЛaЧyBaTи зa ПoсTaвлений Toвap.
6.|'2. Ilpиiмaтvт пoстaвлений T'oвap, y paзi вiдсyтнoс'r'i зayвarкень, згiднo З BиДaTкoBoIo

нaКЛa/{нolо.

б.2. ПoкyПeцЬ Maс пpaвo:
6.2.L loотpoкoвo poзipвaти цto Угoдy aбo loдaткoBy yГoДy:
6.2'|'l' У paзi IIrBикoнaння Чи нrllaJlrя(нoгo Bикo}IaFIriя зoбoв'язaнь ПoотaчaЛЬникoм,
пoвiДомиBIlIи Пpс) це йoгo зa 30 днiв дo дaти poзiptsaння;
6'2'I.2' У iнших BипaДкax' пеpедбauе}Iиx цirrсl УгoДoto.
6.2'2. Кoн'гpолroBaTи ПoсTaвкy Toвapy y cTpol(и' t]cTaнoBленi {oдaткoBиN{и yгoДaMи до цiсi

УгоДи.

6.2.З. Зменlлyвaти oбсяг зaкyпiвлi Tовaрy Ta ЗaГaЛЬtry вapтiсть цiсТ Угoltи за;rеx<но вi,д
praЛЬFloГo фiнaнсyвaНLlЯ BvIДaТкiв. У TaкoМy pа^зi Cтopoни Blloc.lтть вiдгtовiднi змiни дo цiсТ
Угoди.
6.2.4. Hе здiйснIoBaTи oплaTy ПoотaчaлЬникy y paзi неIIaJIе)кнoгo oфсlplиЛенElя дoкyментiв.
необхiдниx ДЛЯ зДiйснення oпJraTи.
6.2'5. Biдмoвитиcя вiд Toвapy, якиil не Пoстaвлений B cTpoк' вкaзaнvliт y loдaткoBиx
yГoДaХ:{о УгoДи.
6.3. Пoс'тa.lалЬник зобoв'язaний:
5.3.1" ЗaбезпечиT'и llocTaBкy'Говapy y сTpoки' RсTaHoвленi y loдaткоBих yГoДaХ дo цiсТ
Угоди.
6'з.2. Зaбезпечltти пoс'гaBкy Toвapy, якiсть Якoгo вiДпoвiДaе yМoBaМ, ycTa[IOBЛcниМ
pоздiлoмt II цiсТ УгoДи.
6.З,3. Зaрeсс'гpyвaти ПoДaTкoBy нaкЛaДнy B еЛrкТp(lннili фopмi B сTpOки' встalroвлeнi
чинt{pIM ЗaкoнoДaBсTBoМ УкpaТни.
6.з'4. Cвoечaснo пoвiдомляти ПoкyПця lrpo змiнy еJIrI(ТpоtIFIoТ aдptэси.
6.з.5 Пoс'гaчarrьник зoбoв'язaний гIpoTяГoM 2 poбouих Днiв З MoMеI{'Ty oTpиMaн}Jя
ПиcЬMoBOТ вiдпoвiдi вfu ПoкyпЦя щoДo зMrI{шення отpокiв of{Лa-Tи Ta зacToсуBaHHЯ y зв'язtсy :э
I{и1\4 Дo вapтoотi Toвapy oTaBки ДискoнTyI]aнHЯ ('л. З.5'2. цЬoГo floговopy), нaдaти Покyпrцо
paxyнoк нa oпЛaтy 'l'a кoригyroчi пеpвиннi дoкyменти (aкги приймaння-ПерrДaЧi/виДaт'кoвi
нaклaДнi, pазx)/нки нa oгIaJIaгy (iнвойси) з I{oBoto цiнoкr тоrцo).
6.З.6' Пoс'гaчaлЬшик зoбoв'язaний пpo"гягoм 3 poбouиx днiв пiсля скЛaДal.It{я кopигy}oчt{Х
lrrpB}rll}lиХ д(oкyмrнтiв ('aктiв приймaннЯ_пrprДavi/видaткoBиx I{aIgIaДFIиx paзхyнкiв нa oflaЛaTy
(iнвoilсiв) З ЕoBoIо цiнoro тощo) :нaДaTИ Пoкyпцrо poзpaxyнoк I(oриГyBaнHя кiлькicних i
вaр'гiсних шoкaзникiB /Io пoдIaткoBoТ нaклaднol в електporrнiй фopмi' BcTaFIoBJIонiй .lинним
зaконoДaBсTBoNl УкpaТни.
6.4. ПoстaЧaЛЬHldlс Ma€ правo:
6.4.1' Cвoс.Iaонo'гa ts ПOB[IoМy oбсязi ОTриМyBaTи ПЛaTy ЗЕi ПocTaBлениri Товaр.
6.4'2' }{a досr'poкoB)/ ПOcTaвкy Товapy зir Пt,lсЬМОBиM lloI'oДx(сFIi{яМ Покy-пt1я.
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vII. Biдшовiдлльнiс,гь Cтоpiн
7.1. У paзi HrBиI(Oнaння aбo l{rнaЛе}I(HCIгo BI4кoIiaннЯ cвoiх зобoв'язaнЬ зa УгсlДorо
Стopollи нrcyTь вiДпoвiДaльнiсть, пеpедбauенy ЗaкoнoДaЁсTBoМ Укpaiни тa цiсro Угoдolо.
7.2.'loвap, П{o не вiдпoвiдaс кoМПЛекTy/кoмплектнoстi тala6o кiлькoстi, aбolтaякостi Мoяtr
лpиiltмaтvтcя [Ioкyпцем aбo Batl'гa}кooTpиМyBaчеМ нa вiдпoвiдaльне збеpiгaння Зa рaХy}'{oк
ПoстaчaлЬ}Iикa' Дo йoгo зaмiни тa/a6o ДoyкoМПЛектaцiТ. ПoотaчaлЬник зoбoв'язaний
poЗПopЯДитися Toвaptrм, пpийнятим нa вiдпoвiдaльне збеpiгaнr-rя ПpoTяГoM l0 днiв. ЯкЩо
Пoотaчa;lЬник У цей cTpol( не poЗПopЯДI4TЬcЯ Toвapoм' Пoкyпrць ilлaс ПpaBo pеaлiзyвaти 'Ioвap
для вiДrпкоДyBaння Пoнесених своiх збиткiв.
7'3. Якщo ПpoтяГoМ гapaнтiйнOгo cTpoкy 6yдyть виявлеrri дефекти aбo невiдпoвiднiсть
якoстi Tовapy, oбyмoвленoТ Угoдoro т'a [oдutкoBиMи yГoДaMи, ПoстaчaлЬник зoбoв'язaниЙ зa
свiй paxyнoк усy[IyTи дефrкти'Гoвapy зa йoгo мiсцезнaхoДжrнняМ aбо зaмiнити неякicниЙ Toвap
нa Toвap пaде>кнoТ якoстi в yЗгoдхсеlri СтopoнaМLl сTpoкLl, aЛe не бiльtпе 20 кыleндaрниХ ;1нiв з
ДНЯ oTриMaI{нЯ пorзiдoм.шення вiд BaI-I'гDкooTpиMyBaЧa ЧИ IIoкyпця Пpo дефекти aбo
невiдпoвiДнicT'Ь якoотi Тoвapy.
7 '4. Зa ПoсTaчa[Iня Toвapy нrнaЛех(нoi якoотi aбo некoмПЛrкTнol'o Тoвapy, ПoстaчaльнI4к
BиIrЛaчye lloкyпlдю rптpaф y poзмipi 2О % вiд вapтoотi Toвapy нrнaЛежнoТ якoстi a6o

нrкoMIIJIекTFIoГo'I'oвapy.
7.5'У BиIIaДкy неповiДoмJIення aбo несвoсЧaснoГo tloвiдoшtлrння Пpo дaту вiдвaн'гDкення
Тoвapy ГIoстaчaлЬник BиIIлaчyс Пoкyпцro rштpaф у poзмipi lуo вiд вapтoотi Toвapy, гrpo
вiдвaнтaxtеFIIIя якoГo бyлo не пoвiдoМЛенo aбo не сBoeЧacнo пoвiдoмленo.
7 '6' У BиПaДкy l{rнaДaння aбo Пopyшення стpoкiв нaДaннЯ 'I'oBapoсyПpoвiдниx дoкirмонтiв

i/aбo irrrпих'дoкyментiв вiДпoвiДнo Дo п. 5.8. дaнoТ Угoди, ПoстaчaлЬник BипЛaчyс Пoкyпцro
rштpaф y poзмipi ю% вiд вapтoстi Toвapy' ДoкyМrЕITи щoДo якoГo ненaдaнi aбо нaДaнi з
ПopyшrеHHяIvI сTpoкy.
7.7, Якщo Пoс'гa.raлЬник нr зapесcTpyBaB' неПpaBилЬнO aбo нrcBo€]чaснo зaprrcTpyBaв
rlоДa'гкoBy/i нtrклaднуli в cиcтемi електpoннoгo aдмiнiстpyBarrня ПoДaTкy нa ДoДaнy вapтiсть .Iи
BЧиIIиB iнrшi дii7бозДiяльнiсTЬ, B prЗyльтaтi чогo ПoкyПrцЬ tsTpaTиB I]pa]]a fla ПoДaTкoвиГl кprДи.г.
lloстa.laлЬЕ{L,tк зoбoв'язaний сплaтити Пoкyпцю штpaф y poзмipi 20% вiд cyми оllеpaцii7й шo якiЙ
rrе зapесcTрoвal{o' непpaBиЛьнo aбo нrcBoсЧaснoГo зapесстpoBaЕIo ПoДaTI(oBу нa}шaДнy.
7. 8. У tsиПaДкy IIrHaДaнн я aбo пopylшення стpокiв HaДaH:нЯ ДoкyМrltTiв вiДповrд(rro Дo 5
'4., 5 .6
тa 6'З.5,6.З'6. ДarroГo {oгoвopy, ПостauaлЬник BиПJIaЧyс Пorсyпцlо rптрaф y pозмipi 10 o/o вitl,
вapтостi T'oвapy, ДoкyMе}ITи щoДo якиХ ненaдaнi aбo ttaдaнi з гrоpyшrrннЯM сTpol(y.
1'9. У BиtraДкy FIеBиI(Oнaння lloстaLIaJIЬHикoМ BзЯTих нa себе зoбoв'язaнЬ Пo дaнiй Угoдi r'a
{oдaт'кoвiй yгoдi, Пoстaчaльник зoбoв'язaний вiдrшкoДyBaTи ГIoкyпцro воi збиткИ, Щo зaвДaнi
йoмy TaI(иl\{ нrBикoнaнHяМ' y Toп4y чиcлi зa пpoс'тiй тpaнспopTy, щo BIII{ик чrprЗ вiдсy'тl_liоть
неoбхiДllиХ ДЛя пpиймaнtrя Toвapy докyментiв.
7.l0' IIoсTaчаJIЬI{IIк кQМI]r}Jcyr B.LITpaTи Пoкyгrцrо зa пpoстiй тpaнспopT'y, I(oЛи 'тaкlril

прoотil.i буле викликaний неoбхiднiсr'ro пpиймaння Тoвapy У пpиоyтlroотi yПol]HoBDI(t{иХ
пpедотавникiв IloстaчaлЬникa, y paзi ПocTaвкИ Toвapy, щo нr вiдгrовiдaс вкaзailiй у
'гOBaрoсylrpoв iдних ДoкyМrнТax кiлькостi тa якoсr:i.
7 .1 1. У paзi невlIкoнaння ПoотaчzurЬникoМ BЗяTих нa себе зобoв'язaЕЬ з ПOсTaвки Товapy y
сTpoI(и' зaзнa,lеlti y }-(oдaткOBиХ yГoДax дo дaнoТ Угoди, остaннiй сПЛaLIyс Покyпцrо пrнЮ y
рсlзпlipi a^l % вiд вapтoстi непосTaBЛенoГo aбо несвoсчaснo ПoсTaвЛrного Товapy зa кO)кrн ДеHt)
Пpoсl'рoЧо}IнЯ' a зa ПpoсгpoчrннЯ ПoнaД TридIIяTЬ Днiв ДoдiaткoBo сtIJIaЧyс lIITpaф y pозмipi 7%

вiд вapтoо'тi негloстaBЛrнoГO aбo неовoeЧaснo ПocTaBJ]rI_Ioгo Toвapy.
7 'I2. Зa Пoрy[IеIrня стpoкiв oПЛaTи Покyпець cпЛal{yс нa кoрисTь rlостaчaЛЬникa ПснIо B
poзмipi 0'001% вiд оyми пpoсTpoЧенoГo ГIJIaTr)кy' зa кorкrтplй ДенЬ ПpoсTpоtlення IIJIaTежy, aЛе не
бiльпlе гrодвiйнoТ облilсoвoТ сTaBкИ l_IaцioнaлЬFloГo бaнкy УкpaТни, щo Дiялa в перiсlд, зa якиЙ
cПЛаЧyсTЬcя Пrня.
7.13' flо сlпlrar'и lТoстaчaЛЬникohл rшrpaф1/iв тala6io rtешi, пеpедбa.iеt:,ИX Дaтvтм poздiлсlп,l VIt
<Biдповiдa.цьнiсть стоpiн> Пoкyпешь' Fla cyМy TaкиХ lштpaфr:иx сaнкцiй, Мaс !]paBo
И'tpИ|'ЦalИ
o

(}Iij'laгy За l'oBap.

'l.14' СrlлaТa Гoсllo/IapcЬкиХ сaнкцiй не звiльltяе Cтоpoни вiд виконaння своiх:зoбов'язaнь
зa
Рaхyнкoм фaкr'ypсlro/floдaтковoЮ yГoДoЮ дto ДaнoТ УгoДи.

VIII. oбставини непеpeбopнoТ сиЛIl
8.1. Сr:оpoни звiльнrIIOTЬся вiд вiдrrсlвiдaльнoотi:зa невикoнaнHя aбo нrнaло)I{не Bикoнaння
зобoв'язartь зa цiсtо УгtlДoro тa {oдaтtсOI]I4Ml.I yГoДaМи y paзi BиIILIкHення oбст'aвин неПrprбopноi
си.lIи, якi не iснyвaли пiд Чaс yкЛaДaння УгoдIlа Ta Bиникли ПoЗa BoJIо}o Стopiн (aвapiя,
кaтaо'гpoфa, ст'ихiйнl лиХo' егtiдемiя, епiзooтiя, вiЙнa тoщo).
8"2. C'гopoнa' щO не Мoжr BикoItyBa'ги зобoв'язaIIHЯ Зa цiсlo Угoдolo yнaолiдoк дii о6отaвин
ноr-rеpебopнoТ QI1I1I4' ПoBиI{нa не пiзнirше нiя< lтpoTЯГoМ 7 Днiв З МoМrнтY iх Bиникне}lI]я
пoвiдоми'Ги гJpo це illшry Cтopoнy y ПисЬN{oвiй фоpмi.
8.3. l(oкaзом B}IнI{кнrt{trя oбстaвин неtlеребоpнoТ cИЛИ Ta сTрoкy iх дil с вiдповiдrri
/IoкyМrHTи, якi BиДaК)TЬoя T'opгoво-ПpoМисЛoвorо IIaJ]aToIo Укpaiни aбo iнllтиМ yПoBIloBa)I(еI{иM
це opГal{oM.
8.4. У paзi кoли сlpoк дii обстaвИH нrПеprбoрнoТ ОИЛVl tlpoДoB)кyсTЬcЯ бiльrше нiхс 60 Днiв,
кo}кнa iз C'гopiн B yс.ТaнoвДеI{ol\лy ПopяДкy Nlar гtpaвo poзipвaти цто Угoдy.
I{a

IХ. Bиpirпeння споpiв
9.1' y виПaДкy BllFIикнlння спopiв бо poзбiхснoстей Стopoни зoбoв'яЗytoTЬсЯ

виpitш1uв;1-1ц

Тх rшляхol\{ BзaeМHиx Пеpеt'Oвopiв Ta КoнсyЛьтaцiй.
9.2' У рaзi нrДoсЯгнeння CтopoЕIaMи ЗГoДи cПop}I (pозбiжнoстi) виpiшrylоTЬОЯ y сyДOBoMУ
rroряДкy вiд1rroвiднO /дo чиннoгo ЗaкoнOДaвctBa Укpaiirи.

Х. Ст'poк дцii Угoди
10.1. }rгодa нaбиpaс чиннoстi з ДaTИ iТ пiдписaIrня С)тopoнaми Ta скpiплення iT
ПеtlaTI(aN{pI Стopiн (зa нaявнoстi).
l0'2,. Угoдa Дiс: ДO з|.|2'2aI9 рoкy' a B чaотинi BЗaсМopoЗpaхyнlсiв -- Дo tIoRItrоГо

IJl,IIdoнaннЯ

10.3. Bимoги зaбезпеЧеt{ня tsLlкoнaння зобoв'язaнЬ :]a зaкyгtiвлеrо зa PарtкoвOЮ yГo/]otо
l=IoсTaЧeшЬникol\4: зaбезпс.lенI]я Bикoнaння зсlбов'язaнь зa PaмкoBoIo yГoДoЮ здiйснtостЬся ДО
ДaTI4 yкjTaДal]}tя f.(сr2iа'гкoвoТ yгoди нa здilYlонення Зaкyпiвлi B oДин iз споосlбiв:

(l) y

фоpмri ГpoшloвиХ кol.tt'гitз' С1'ма гpoшroBИх коtштiв, як зaбезпеtIеHFlЯ lJl4I(()нaHня
зoбoв!язaнЬ Зa зaкyгliвлеlo зa Paмковoю yr'oДoio I]ОBиI{In6ути ПrpеpaХoB;tнtt I-IoстaчaJItil]plкoM I{a
tlкpемtий paхyнoК, нaДaниЙ ПoкyпцrмT'aПoBиFIнtt6у,rине Менпloto 5%вjдвap'гtlотi зaкyпiвлi.
щo ЗaЗнaЧrнa B !одaтrсoвiй yгoдi.
aбо
(2) нaДaijня бaнкiвськoТ гapaнтiТ BиItoнaннЯ зoбов'язalrь Зa Paшtковoю yГоДoЮ.
Бaнкiвоькa гapaнтiя lloBllн}la вiДповiДaти BиМoГaNl, BкaзaниNI У Типсlвiй фоpмi бaнкiвоькоТ
гapaнз:iТ Bllкoнai{ня зoбoв'язaнь Пoо'гaЧaЛЬнIlкoм PaмкoBoro yГo/Iolo, якil е Дoдaткоп,r Ns3 до
Paмкoвоi yгoди тa iТ су;мa ПoBиIIнa 6yтll не NлrнIшofo 50А вiд вapтoстi зaкyпiвлi, п{o ЗaЗHaЧеIla B
Дo7:Ia:t'кtltзiй yгодi.

,:
бyти дoс.ro"**'il"r,'#:;;." tsЗaсп{}tolо ЗГoДOЮ Стоpiн. У виrtaДк
/]OсlpoкOBoГo пpиПиFIrння iншиx paМI(oBиХ yГoД , якi 6ули yклaдёнi зa pеЗyJlЬТaTaМи однiсТ aб
декiльtсоx t(oнкyprrтг}{}lх вiдбоpiв вiдпoвiднo Дo BoТaнoBJlенoгo ПокyllцеN{ rTopяДкy зaкyriiвелl
"говapiв 'гtl ШосЛyГ 3a paN,rкoBиIvIи yГoДaNIИ' Зa згoДolo Сторiн a6a зa pirшонням cyily, якIЦ0 внaclriДсl
цЬoГo кi;tькiсть yкЛa,цrlrИх paМI(oвиХ yГсlД llo цI4М зaкyгtiвляМ cтajla MеIIIJIе lрЬoх Стo1roни цil
УгоДи гlotзиннi llе пiзнirше 10 poбoulIх дlliв З ДнЯ нaс'гaння BIсзaHиХ oбс'raвин пiдптtоar:и Дo,цaTкOI]
УГ(]/(У l]0 цiсТ Угоди ЩOДO,цoсTрoкOBoГo Приllи}IrHня цiсТ Угoди.

11.l. Угoдa

}дo)ке

"/

''

i.2. Угoдa тa ,{oдaткoвi yгoди

До ноТ N{о)I(J-TЬ 6ути змillенi ,iи poзipвaнi Лtr{trlе зa зГoДol
C't'opill, кpiм випaдкiв, BcTaIIoвлrних цiсttl Угодоiо Ta чин}IиM ЗaкoнoДaBотвом УкpaТни.
11.3. У paзi якrцo шiс"тtя BиЗI{aченн.я lloстaчaЛЬникa ПrpеМo)кцеN4 кoнI(yprl{Tl{oгo вiдбopy
вiДпoвiднo Дo BcТaЕIoBJIrI{oГо ПoкyпцrМ ПopяДrсy зaкyпiBеЛЬ Toвapiв тa ПocJlyг Зa paIt4кoBI{Ми
yГoДaми (дalri * Ito}Iкyprнтниil вiдбip), Пorсyпець BияBIIB Toвap зa цiнoкl, менrшoкl нirк Цiнa,
ЗaПpoПOнOBaнa IIoстaчaлЬникOМ' Пoкyпeць }IaПpaBJIяс Пoстa.raлЬникy ЛиcT З пpoпoзицiстo
ЗMенIIIиTи ЗaПpolloнoBaнy цiшy лo цiни, вlаяв;tенoТ Покyпцем. У рaзi зГoДи нa ЗМrншення цiIrи
IloстaчaлЬник пpoT}IГoМ TpЬoх poбсlulix дrriв з ДlIя oTpиМaНllЯ ЛИcтa вiД Покyпця, НaДae ПoкyпцIо
l]po'Ir{t'oМ 3 poбouих Дtliв З Дня oтpиMaння Лl4сTa вiд ГIокyПцЯ I{oBoТ loдaтковoТ yгоди зi
ЗМrншrl{orо цiнotо. У paзi нrзГoДи ПoотaчaлЬникa нa ЗМrFIцIеtlня цiни тalaбo неoтрИМaHFIя
IIoкyпшем нoвсlТ /{oдaткoвoТ yгoди зi зМrнtrlенoю цirloю ПpoTягoМ 3 pобouих Днiв з ДFIЯ
oTpиN4aн}{я Пoс'гa.iaJtьникoм IlИcТa вi:l Пoкyпця, Пoкyгtець мaс Пpaвo вiдтvtoвитися B
oДнoО'Тopoн}IЬoМy лopяДкy вiд rlpидбaння TaкoГo Тoвapy тalaбo poзipвaнlrя Уr'оди бс:з
вiДпrкод11,Baння 6удь-якиx збиткiв ПoстaчaлЬникy, IIpo ш{o Покyпеltь пoвiдoмlrяе ПоотaчaлЬЕiикa.
f{нем oтpиМal{HЯ ЛIlola вiд Пoкyrrця tsBa}кaeTЬся ДaTa l]olllтoBoГo IIITеN{IIе ля лi1дrtpисMсTвa зB'яЗкy'
ЧoprЗ яке нaДcиЛaстЬся r:aке повiДoМЛення.
1l.4. ПoкyпеЦЬ Maс IIpaBo вiдмовитися вiд Угoдй B oДI{ocTopoннЬoп{y ПopЯДкy B
I]aсTyIIниХ BиПaдкaХ:
- irrнaДaння ПoстaЧaЛЬникoМ ДoкyМентiв rrpинaЛежнoсTi тoвapy, Щo cTocyстЬcя 'Гoвapy
т'a пiдлягaтoTЬ ГlеprДaннrо рaзoм з Тoвapoм;
- якЩo Пoст'aчaлЬI{ик ПеprДaB Мrншy кiлькiсть Тoвapy, rriхс цr BсTaнoBЛенo Дaнllпl
Угoдorо тa f]одa'гкoBllМи yГoДaми (в тoмy числli Пotсyпець Maс ПpaBo вiДмовитися вiд yiке
ПеpеДarIoГо Товapy');
Якl]to Пoст:aчaлЬнИк Пrpедaв Toвap , якиЙ не вiДповiДaс котиплектy/кotvtп.llект'lloстi;
}1кшlo ГIост'ачaлЬниК ПеpеДaв Тoвap HrHaЛе}I(Hoi якoстi,
- il ittшlах BиПtlДItAХ' пеpедбa.lеHИХ ЧиltHI{М зaкoнoДaBс'гBoм УкpaТни'
l1.5. У випaДкy гlрийняrrя [Iокyгrцем pitпс;нt-tя гtpo вiдмoв1, вiд Угoди з:alaбa loцaтковoТ
уГoДи До неТ з пiдстaв, BкaЗaниХ y П. 1 1.4 дaнoТ УгoДи. Пoкyllець Мu}е пpaBo:
- l]иcЬп,IoBo rIoвiДомити ПocтaчaЛЬникa Пpo вiдмoвy вiд Угoди B oД[loсTopoннЬolvfу
пopя/{кy З зaЗнaчеHням пiДстaв лpиЙня'tтя TaкoГo piшrння. B дцaнoмy BиПaДкy УгoДa ПpИI:r|4tlЯс.
дilo з Дaти вil$lpaвлення повiдoмлення Пpo вiдмoвy вiД Угoди.
- BстilнoBи'ги ПoстaчaЛЬникy сTpoк' в якиvt вiн зoбов'яЗaнvтiц ycyriyTи неl{oлiiкll, яtti
IIризBoЛи 21сl пpийнятгя piшrеннЯ шpo вiдiиоrзy вiд УгoДи B oДtlocTopoннЬoМy ПoрЯДкy. B тaкомy
BI4ПaДку llокyпець нaпpaBJIяe ПостaчaлЬникy l]исЬМoBе пoвiдoпlлонIlя з зaзнaчеI{ням неДолiкiв'гa
c'гpoКy ДJ]Я ycyненI{Я Tal(llх неДoлiкiв. Якш{o trеДo:riкlt не бyдyтЬ ycyнyTi в yстaнoвленptй
Пoкyгlцем сTpoк, УгoДa ПриПиня}oть дiro зi tJtIЛиBoM cTpol{y, Bс'гatloBЛrногo ПокyirцеМ ДJlЛ
ycyl{еrrнrl rtедoлtiкiв
1

У paзi

якЩо пiД чaс Bикoнaнi]Я цiсТ Угol1и Покyпецl, BияBЛяс фaкт уЧaсTi ),
I(oнкypенTЕroMy вi,цбoрi, Зa pеЗyЛьTaTaMи якoТ бyлo yкJIaДеHo цrо Угоду, ПoB'язaноТ oсoби rцоj{o
IloстaчалЬникa' тoбтo oсoби, якa вiдпoвiДaс буль-якiiт iз oзнaк, :JaзнaЧrних y ,.(одar'кy Ns 2 до

1l.6.

Уr'оДи' який с' йoг'o невiд'спlнoro ЧacTlltIoЮ, ПoкyПецЬ Maс ПpaBo B oДI;OсTopoHHЬoN,ly Пop.{ДКy
poзipвaги цк; УгоДv 'ralaбo IloотaчaлЬник BиПЛaЧyс ГIoкyлцro rштpaф y pозп,lipi 2О % вiд вap'госr'i
'[
овaрy.
11'7. fio оIIJIaTи Пoст'aчaлЬникoМ rптpaфy, BкaЗaнoГo y П. 11.6 цiсТ Угодlt, iIокytlець, ьiа
cyN{уrш.rpaфy.MaсIIpaBorIpиTpиМaTиoПЛа,T'yзa.Гoвap.
l1.8' Пpи pозipвaннi Угoди B oДI]oсl'opоннЬoMy tlopяДкy ПoкyпL1ем з пiдотaв BиrlвЛri]ttЯ
yиaс'гi
y кoнкyprнTl{oNty вiдбopi, зa pеЗyJIЬTaTaNШI якlэi бyлo yrшaДrнo цlo Угoдy, ПoB'язaнoТ
фaкт1,
oсoби ЩoДo Пoстa.Iaльникrr' тобтo сlсоби, якa вiДпoвiД,aс бyль-якil"r iз oЗнaк, зaЗнa'LlrнI4x y
loдaткy }ф2 дo Угoдlt, IIoкyпець tтисьмoвb повiдoмляс Пoстa.raJlЬнI{кa .пpсl розipBaнI{rl Угоirи в
o,цноcToрoнIlЬoмy ПopяДкy з зaзIlaЧrнням tti21стaв пpийнЯT'Tя Taкoгo piшrення. I} Д:rноМy B}lг(aд(кy
УгоДa приtllаrlяс дiю з Дaти вiДпpaBJIеннЯ tlовiдtlпt.пеF{rlя Пpo priзipвaння УгoДll, ЯкоIO BBa)кaс,T]ЬОя
Дaтa IIOItIToBoгo iLITeMгIrЛя пiдпplIеп,tcТBa ЗB'rlзкy' тtеpеЗ Якo iJaДсиJIaсTЬся r-aке повiД
6

}ь

1I.8. Bсi floдar'ковi yгoди i додaтки Дo УгoДи с iТ новiДlсмними ЧacTиЕIaMLI' якUtо BoI{и
виклaденi B пиcЬМoBiй фopмi, пiдtrисaнi yПoBI{oвaх(ниMи ПрrДcTaB}IикaМи Cтopiн тa скpiпленi Тx
IIеЧaTКaМи.

1 1.9. ПoстaчaЛЬник нr Мae пpaBa ПrpеДaBaTи свoТ rrpaBa тa oбoв'язки зa УгoДolo тpетiм
oсoбaм без письмoвoТ згoДи Пor<yпця.
11.10. Пiдписaнням ЦiсТ Угoди lloс'гaчaлЬник пiдтвеpл}кye' щo вiн oзнaйoмленlIй тa
ПoГoДяtyстЬcЯ з Iнстpyкцiсro Пpo пopяДoк pесс'гpaцiТ виДaниx' ПoBrpнyTиХ i викopиоTaЕIиХ
довipенoстеi'i нa oДrpя{al{ня цiнноcгей' зaTBеpДх(rнoЮ нaкaзoм ГIAT <Укpгaзвидoбyвaння>;
Пopядкошr зaкyпiвель тoвapiв Ta ПoсЛyг ПAT <УкpгaзвидобyвaннЯ>> ЗapaМкoBиMи yГoДaми.
1 l.1 1. ГIpи TJIyМaЧrннi yмoв Пoстaвки зa цiсro УгoДolo зacTocoByloTЬcЯ Mirкнapoднi
[paBиЛa iнтеpпpетaцiТ кoмеpuiйниx теpмiнiв IF1КOTЕPМC (pедaкцiя 2010 poкy) З ypaхyBaннЯN,I
сrсoб.пивих yМoв ПoсTaBки' Bизнaчrниx Cтopoнами у laнiiт Угoдi тalaбo !одaткoвих уГoДax'
1 1' 1 2' Угoдa',{oдaткoвi yгoди, Тх зп,riот не пiдлягaloTЬ poзГoЛoшrl{Hro aбo викоpисTaнH}с)
Стоpotlaми без ЗгoДи iнrшoТ Cтоpoни, кpiм випaДкiв пеpедбavениx ЧинtlиМ зaкoнoДaBсTBоM
УкpаТни'
11.13' IJiдпсlвiдlto Дo ПoдaткoвoГo кoДексy УrсpaТни IIостaчaЛЬник Зa Дaнolo Угoдolо с
ПлaT[IикoМ ПoДaTкy нa гrpибyтoк Ta с ПЛaTникoМ ПoДaTкy нa ДoДaнy вapтiсть нa ЗaГaЛЬниХ
yМoBaХ; Покyпець с ПЛaTI{икoM пoДaTкy нa прибyToк Ta ПoДaTкy нa ДoДaнy вapтiсть Ila зaГaЛьHиХ

yIиoBaх.

11'14. BзaемoвiдHoсиI{и Cтopiн, нr пеprдбavенi Угoдoro, prгyлIоIoTЬcя чинFII.IМ
ЗaкoнoДaBcTBoM Укpaiilи. Якщo B дaнiiт Угoдi Cтopol_tи вiдстyпили вiд пoЛoжrнЬ aктiв
цивiльнoгo ЗaкoнoДaвсTBa, BprгyJIIoBaBIIIи свoТ вiднocklь{kт нa Bлaсний poзсyд, тo пpiopиTеT MaroTь
нopililИ УгoДи.
l l.l5. Cтоpoни зoбoв'язyroTЬся пиiьпдoвo пoвiдoмляTи oДнa oДнy y BиПaДкy приliняrтя
piшlеttня пpo лiltвiдaцiro, propгaнiзaцirо aбо бaнкp.vтствo oДнiеТ iз Cтopiн y с.гpoк trе пiзнirше 3_x
i(aJlrн/]aрних днiв iз Дaти лpиftняття TaкoГo pitшення.
1 1' 16. У paзi змiни мiсцезнaхoДх(rння, бaнкiвськиx pеквiзитiв' cTaтycy пЛaT'I{икa
пoдar:кiв C'гсlpони, тaкa Cтoрoнa зoбoв'язaнa П'IcЬI\4oBo пoвiДoмити iнrпy Cтoporry пpотягoм 3-х
лнiв пpo'гaкi змil-tи
|| 'I'l . УгoДa cкЛaДrнa yкpaТнськoto NIoBoto B /{BoХ гlpишtipникaх (1 пpI.rмipнитс
Пoо'гa.raлЬникy тa 1 шpltмipник Пoкyrrцrо), якi МaIoTЬ oДнaкoBy ropИДиЧнy cИJlу'

хII. Aнтикopyпцiйпе зaсTepeil(eння

|2,1. IIpи BикofIaHI{i свoТх зoбoв'язaнЬ зa циМ floговopoм, Cтopoни, iх aфiлiйовarri ocоби,
пpaцiвники aбo пoсrprДFlики не BиПЛaчyюTЬ' нl ПpoПoнyЮть i не ДOЗBoЛяЮTЬ BИПЛaTy бyдь-якиx
ГpolшoRI,Iх кoштiв aбо пеpедaчy lfilrнocтeil' ПpЯМo aбo oпoсеprДкoBaнo, бyдь_яким сlсобalvl, ДJIЯ
BIIJIиBу нa дiТ vи пpийнятr'я piшенHя цип.{и oсoбa.ми З МrTolo oTp}IМaння буДь-ят<oТ нопpaвoмipноТ
BигoДи.

|2.2. Пpи викoнaннi овoik зoбoв'язaнЬ зa цI4M floгoвopом, Cтоpoни, ik aфiлip]oвaнi ocoби,
гipaцiвникм aбo ПOcepсДники не здiйснrorоть дiТ, що квaлiфiкyroтьоя ЗaсToсoв}lp|NIИ ДЛЯ цiлrй
цЬoГo l]огoвоpy зaкoнoДa;BсTBoМ' як дalaloтpиi\4aЕIнЯ неПpaBoМipнoТ BиГoДи, ко1-lyпцiйне
ПpaBOпoрYIПlннЯ, a Taкoя( Дii, щo пopyшyroTЬ BLlМoги :]aкoнoДaBcTBa l]po зaпoбiгaння кopyгir1iТ'гa
мiхснapoднltx aктiв ПpO прoтидiro легaлiзaцiТ (вiдмивaнr-rто) ДoxoДiв, oДеp)кaниХ ЗЛоЧиHF{I4М
ItlЛЯхoМ.

i2.3. Кoжнa iз Стopiт-t цьoгo loгoвopy вiдмовлясться вiД cTиMyJIIoBaння бyДь-якиМ Чи]lol\1
пpaцiвнltкiв iнrшоТ Cтopoни, B ToМy числi IIIJIЯХoM HaДaНlнЯ Гpo[roвItХ CУМ, пoдapункiв.
безоплaтнoГo BиItoнaI{ня нa ix aДprсy poбiт (гroслyг) тa iншимИ' He пoйменoвaнИNIul y цЬotvl)/
пyнttтi сгlособaш,lИ, Щo сTaBи'l'Ь пpaцiвникa B IТеtsHy зaлrхснiсть i сгlpяп,toBal{oГo tIa зaбезпеЧrнн'I
BИI(oH&ItПЯ циМ пpацiвникoм будь-якиx ДiЙ нa кopиcTь cTиl\4yЛIotoчoТ Йогo Стopoни.
IIiд дiямlt пpaцiвникa, здiйснювaниМи нa кop}lсTЬ стимyлrorо.rоТ йoго Cтopottи.

о
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наДatIFIЯ бyд1ь-яких: Гapa}ITiй;

l1риОкoрrнняicllytо.lиxПpoцеДyp(сrrрощеLlrrяфоpмaльrrостей);
iншti дiТ, щo B!]кoнyro.гЬся шрarliвникoм B pal{кax своix пocaДoBих обовlязкiв, aле йдyть
вpозрiз З пpиHциПaMI4 Пpoзopoстi тa вiдкpитoотi BзaсN,{Ин п,ri:к СтopoнaМи.
12.4'У paзi виникнеtIня у Cтopоrrи п'iдозp, щo вiдбyлocя a6o Mo)кr вiдбy'гися llopyшення
бyдь_яких aнTикoрyпцiйнllх yМoB, вiДповiДнa Стоpонa зобoв'язyсться повiдoМиTи iнtп1, Стopoнy
v llисЬlvloBiii фopмi' Пiсrrя пиcЬМoBoгсl поtзiдoMЛlнFIя, вiДrroвi/lнa Стopoнa Мaс. ПpaBO llpИЗyПиниlи
BиI(oнaння зобoв'язaнЬ зa цим /{oгoBopOL,I Дo OTpI{Мaння пiдтBrpД}I(rrrFlя. щo Пopyшенн Я He
вiдбyлсiся або не вiдбyдетьоя. I_lе пiдгвrpдхсеFIIIя IIoBиrrне бyги нaДiолaне пpoTrlГoМ 5 (п'я'ги)
poбouиx дtriв з Дaги нaпpaBлrIIнЯ ПиcЬМоBoгo гloвiдoмJlrl{нЯ.
У ПисЬМol]oп'{y пoвiдoмrIеtrнi Cтoронa зoбoв'язaнa ПoсJ]aTИсЯ Нa фaкти aбo Нa.Дalvl
viaтеpiaли, Цl0 l{ool:овipно пiдтвеpдяtylоTЬ aбсl 21aroть пiДстaвy Пpиllyскt}Tpl, щo вiдбyлoоя aбo
]\4O)I(r вiдб;,тися ПOpyItIення бyДь-якиХ ПoЛo)кень циХ yМoB кo]:I'гpaГентoм, йoгo aфirririовaH1IуIИ
oao6aмл, пpaцiвникAМи aбo пoсеpеДникaп,Iи Bиpa)кaСТЪcЯ в дiях, якi квaлiфiкyюrЬся вiДtloвiДнирt
зaкoнoДaBОl'BoМ, Як ДaЧa aбr_r oдеprкal{rrя нrпpaвoшripнoТ BИГoДИ, кopyпцiйнr ПрaвoПopyшrннЯ' a
'].aкo}к дiяtx, що ПoрyшyюTЬ BиМoги ЗaкoнoДaBсTBa пpo зaпобiгaння кopyпцiТ тa мiтснapoДЕrих
aктiв Пpo rrрoTиl(iro легaлiзaцiТ дoхoдiв, oTpиМaниХ ЗЛoЧи}IниN{ IIIЛяxoМ.
t2.5' Стopoни ЦЬoГo floгoвоpy BиЗнaIoTЬ IipoBеДенI{я пpс)це,цyp щoДo зaпoбiгaнпя кopyпцiТ
i конщо.l1ЮIoTь Тx Дo'гpИп,raflня. Пpи цЬoМy Cтopони ДoкЛaДaloTЬ poзyмнi зyсиIIJIя, шIсrб
мiнiпriз1,вaТи pизик дi;tових вiДнoсин з кoнTpaГeн'I]aми, якi мox<yть бути зaлyнегli в кopyпцiйнiй
Дiяльнr;с;'l'i. a тaкoltt l{aДa}oTЬ BзaсMHе cПpияЕlнЯ oДин oДHoМу в цiлях зaпoбiгartня КopyПI1ii. При
rIЬoNIy С)гoрони зaбёзпеuylоть реaлiзaцirо ПpoцrДyp З ПpoBеДе}tня ПеprBipоrt з MeToIо зaпобiгaння
pltзttкiв ЗaJ]уtIеFIi{Я Стopiн y кopyпuiйrly дiяльнiсть.
12'6.' З метt-llo ГIpoBrДeнI{я aнTиI(opyпцiйних rrеpевipoк ПoстaЧoЛIrl{ИК зобов'язусTЬся I{е
пiзнiu.tе (-5; ш'яr-lt pобoultх днiв з МoMенTy ylilaДеrrня цЬoГo floгoвopу, a TaI(o}к y бу.ltl,-який .1ас
ПpoTяГoNr дii цьoго flогсrвоpy Зa ПисЬМoBиN,t зaПиToм Пoкyгtця нaдaTи Пoкyпшlсl iнфоpмaшiю гI1iо
перелtiк влaсниtсiв lloотaчaлЬт{икa, з BpaхyBaнtlяМ влaсникiв всix piвнiв (всьoго .шaнцrог-a.),
BL'Лroqal{ЭЧlt кiьllдевoгo бrrrефiцiapгroгo BЛacникa (кoнтpoлеpa) зa
фopмoro згiдно з loдaткoм Jф3
Дo цЬoro /[oговoрy з Дo'цaBal{ням пiДтвrpДжyючИХ ДoкyMеI{тiв (дaлi _ Iнфopмaшiя).
У paзi зшliн y пеpелiку бyдь-якoi JIaнки власllикiв ПoстaчaлЬникa' I]кJI}oЧaroчи tсiнцевor-о
беllефir1iaрнoго BJIaсникa (коrrтpoлеpa) Ta (aбo) y Bикoнal]Ч}IХ opгaнaХ flirстa.laлЬнI{I(
зoбoв'яз1zсTЬoя FIr пiзнirше (5) п'ятl,l poбoнlrх днiв з дaти Bнrсен]lя TaкиХ змiн нaдaти вiДпoвiДrrу
iнфopмaцilсl l Iокyrrr щl.
lнфсlрпlaцiя нa.цaс:гЬся нa ПaПrpoвoMy нoоiТ, зaвipенa пiДписoшt пoca/{овoТ сlсoби,
с]
'{ксl
одноооiбниN{ BI4кo[IaBЧРlМ opгal{oм кoнTpaГrЕITa aбо yпoвFloBarкrнolo нa тliдс'raвi довiренoстi
oсобок-l i гIaпpaвлясTЬся нa aДрrсy 11oкyпця tllЛ}tхoМ ПottlToBot'o вiДгtpавrtення 3 OПliс()M
BкЛaДе[lt{JI' .{aтокl нa/{a[iнЯ iнфоpмaцii е дaтa oTpиМaння ПoкyпцеN{ lIottIT()BOГо вiдлрaв.пеt-ltlя.
floдa'lкtlвсl Iн(l opмaцiя надaс: "fL cЯ Ha rЛекTр ol{ноtvll, нoоiТ.
12.'7' С'т'с:poнI{ BиЗнaIOTЬ' lцo ix мoяtливi rIепpaвoмiprri дiТ'гa ПOpyшеIiнЯ arrTикoрyrrцiйних
УNtов цЬoГo fioгoвopy N{o}кyTЬ сllpичиниTи нrсПplлятливi нaолiдки - вiд зHи)кеннЯ рейтигtгy
нaдiйtroсгi конl'paгент'a (ГIос']]aIIaЛЬникa) дo iстoтниx o6межеrlь щoДO взaсмсlдii З контpaГеHТ()M
(l1остa.tzr.lIьtlиком), до pозipвaHFIrI цЬoГo floгoвoрy.
I2'8. Стtlpoнtl Гapaн'гylотЬ здiйсненнЯ нaЛех(l-loГo poзI'ЛЯДy За ПprДсTaB JтeНИNlI4 tj рaN/iкax
BикoнaIlня LtЬoГo {oговoрv фaк:гaми З /loTрI,IМaнHяМ гlpI,lнципiв конфiденцiйнoстi Ta зaс'Iooyвal]н:l
ефективних зaхtlДiв ШloДo yсyrrення l1paКTиЧHиx тpyлнoпliB 'гa зaпсlбiгallttя fuIO)кЛИl]I{Х

rсoнфлiктни,x оитyat1iй.
12.9. Стсцэонlt гdpaнтyroтЬ rIoBIry конфiденцiйrriсть l]pи BИI(оI{aннi aнr:lаltopyгrrцiйт{ИХ yр161g
i-IIэOI'o /{ог'tlвсlрУ. а Taкo)к вiдоyтlriстЬ нrГaTиBних нaолiДкiв як ДЛя Iloс'гaЧaJtЬIIика в Цiltошt1,,'faк i
ДJiя'кOi{l(ре'гнР{Х пpaцiпникiв ПостaчaЛЬIlикa яtсi псrвLIoNIllJlvlпрo фaкт ПoрyшеннЯ.
|2'l0. У paзi гsiДNlови ПостaчалЬI{tIка вiд нaдaнrlя lнфopмaЦiТ, ,IКy BизнaЧrHо у llt,ovl),
Догкlвoрi, dlaкr:ltvнoГо неHaДaння тaкoТ itrфopьтaшiТ, rlацaння iнфopпlaцiТ з llopvlЛrнllяtи стpoкia.
Bс taнOtJЛс]iII'{х y l{Ьo]\.{y floговopi, aбо нaдaнпя неД(lсl]rrвiprroТ lrrфоршrа.rriТ. Гlокyгlоl-tь
Гl'рi]B() f.]
'10

о2iiloсTOpоFIlIЬoN,Iy lloрrlДlty вiдшtоtзитися вiдц Е]икoнaннЯ /{oгoвсrрy IlIJIяХoп{ Е{aПрari,гirl{НrI
ПиcЬlvlolзoгo повiдoМЛeнflЯ гlрo Пpипp{нrllнЯ ffоi'овоpy ЧеPrЗ 5 (п'я'гь) pобо.rиx дltiв з МоМrt{l]у
HatlpatsЛенl-tя пoвiДoMЛеI-l ня.

У paзi нaДaнHя IнфopмaцiТ не в ПoBtIOMy oбсязi, Taк сaп{o неПoДaFII{я irlфopмaЦiТ зaзнaченoТ
Ng3 дo ЦЬoГo floгoвopy) ПoкyпецЬ HaПpaBJIЯс i]oвToрнllй зaпит Пpo нaДaн}IЯ
Ilrфоpмaцii зa вкaзaнoro фopмoro З NIеToIo ДoПoBнеI{ня вiдс,vтньсlТ iнфоpмaцiстo iз зaзнa.lенняМ
с'тpокiв Гi нaДaннЯ. У paзi FIеПoДaння тaкоТ iнфopшraцiТ, пopyrurнЕIя cTрoltiв iТ нaдaння, A Taкс)jк
нaДa.ння недoстовipноi iнфоpгиaцiТ Пoкyпець Мar Пpaвo B oДl{oс'гopoннЬo]\4y IlopяДкy вiДмoвитися
вiд BикoHaння loгoвopy IIЛяХoN,I нaПpaBЛrння ПиcЬМoBoГo пoвiдoмлення Пpo Пpиi]инен}IЯ
loгoвoрy Чеprз 5 (п'ят'ь) poбouих днiв з N4oМенTy нaгIpaвлення повiдоMЛrннЯ.
|2.II. Зaзнaченa y цЬoМy pоздiлi yМoвa с: iстотноio yМoвoro цЬoГo /iогoвopy вiдповiдllo дti
LIaсTиFIИ I с"г. 638 l_ilt Укpaiни.
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Peквiзит'и Для зaшoвтtsнпя

lIOДtlT'l(oBих нaкЛaДrr!rх :
Haзвa пiдпpltсмсTвa: Aкцiоlтеpне
ToI]apисTво <<Ущгa:звидобyвaFIЕIЯ))
Фiлiя Бypoве yпpaвlriння <Укр6ypГaЗ>)

Кoд фiлiТ 8
Iндивiдyaльний ПOДaTкoBий нt-lмеp:
з(l019712665'/
Bитяг' 1B28104500088 З prсc"lp.y
плaтниIсiв ПДts
I-Iоп,rеp телефону 057 44 7 l9 88
oУ: 30019775
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Iнфopмaцiя пpo власникiв кollTpaгeнTa' BклIочaючи кiнцeвoгo бeнeфiцiapнoгo BЛaсникa
(кoнтpoлepa)
iз зaзнaченняМ BсЬoГo лaнцIoжкa влaсникiв, вкЛючaloчи кiнцевиx бенефiцiapних влacникiв
(кoнтpoлеpiв)

сTaIIoМ нa к1 1> веpвня 2018

Haйменyвaння opгaнiзaцiТ

Bлacники (aкцioнеpи) opгaнiзaцii, iз
нaЧення м чacтки вo/o
(нaйменyвaння, мiсцезнaхoдlкення)

(нaйменyвaння,

з utз

мicцезнaхoдlкення, IПH)

Пiдтвеpджyю.li дoкyменти,
нaйменрaння peквiзити,
пaопopтнi дaнi

I. ПiдпpиrмсTвo-кol{Tpaгeнт

ToB

кУкpaBToзaЧacTинa))

вyл. Пepшoгo тpaвня, 1-A

Cтaтyг зaтвеpдrкeний
ПpoToкoЛoМ Зaгaльних
збopiв 5rтaсникiв J\&344 вiд
17.r0.2017p.

II. Юpидиuнi oоoби, якi е влaсникaМи opГaнiзaцii _ кoнTpaгеHTa

Biвaкpeст Лiмiтед (Vivaсrеst

Limitеd)

89

'8

5Yo (2 7,P andoras Strеet, Hadj matlreou

yiannouri Countr, 2nd Floor, flatloffiсe 10,
Larnaca 60 42, Су prus, pесстpaцiйний
нoМep нЕзз0961)

ToB

<Cалoн-Мaгaзин

\7.10.2011p,

8,15у0 (м.КиiЪ, вyл. Пеpшoгo TpaBня'
1-A)

<Aлекo>

Cтaтyг зaтвepД>кений
ПpoToкoлoМ Зaгaльних
збopiв yraсникiв Ns344 вiд

Cтaтyт зaтвеpджeний
пpoToкoЛoM Зaгaльних
збopiв 1"raсникiв Ns344 вiд
17.10.2017p.

III. Юpиди.rнi oсoби' якl с BЛacникaМи нaстyПниx piвнiв (дo кiнцевиx)

ToB Кaлвебб (Calwеbb)

99,99 4% (2 l,P andor as Streеt,

Hadjmatheou yiannouri Countr, 2nd Floor,
flatloffiсе 10, Larnaсa 6042, Cyprus)

Cтaтщ зaтвеpДлtений
ПpoToкoЛoМ Зaгaльниx Збop
Учaсникiв Ns3 вiд 23.05.2018p

IV. Кiнцeвий бeнeфiцiap ниЙ ьлacник (кoнтpoлеp)

liденкo oлeкоaндp Iopiйoвин

l

00% (м.КиiЪ, вyл.Гaвp илloкa, 47)

Пaопopт Cepiя:СH}

4857 7

ви дaний Лен i нгpaдськи м

PУГУ MBC

УкpaТни в м.Кисв

12.12.1995p.

fioстoвipнicть тa пoBIIoTy дaнoi iнфоpмaцii

,d,/

,

06

20 Ц-p.

B.B.Чaбaн
кoнтpaгентa)

(пiдпис oсoби _
ra

o

ПIДПи

йнtЙ

Ф

1

oДaToк

/t

Дo УГoДи

вiд

к-//

>>

J\b2.

20 W-p

КpитеpiТ oзIltlк пoB'язaниx oсiб;

- iоI'Jи/{IIчнa oсобa, якa здiйcнюtsa-шa пiд uaс пpoBеДеннЯ кoнi{ypеI{TнoГo вiдбopy вiДгloвiДнo До
Bс'гaнoBJtеного l1окyпЦеM ПopяДкy зaкyпiве;ть тoвapiR Ta IIoсjIyГ Зa pa}лкor,ИtЦИ yГoДaМи' зa. prЗyЛЬTaTaМи

якoi yкЛaДеi{o Угoдy (дaцi ПpoцеДyрa зzrкyпiвлi) кoнTpoЛЬ нaД rloс'тaчaльникoМ, який бyo
Учaсникoм*** 'Ta визнaниti ПереMoжцеN.{ rrpoцrДypи зaкylriвлi aбo конlpoЛroBшIacЯ гliД Чac
ПpoBеДrнl{я пpoЦeДypи зaкylriвлi тaким Учaсникoм l]poцеДypи :laкyпiвлi, aбo перебyч2лa пiд ,12.

tlpoBеДrпrrЯ ПpollrДypи зaкylriвлi пiд спi:lьI{иM l(oIITpojIеМ з'гaкиM Учaсником ПpoЦеДyри зaкyпiвлi;
- фiзlIинa сlсoбa aбо.rлeни tt сiм'i, якi здiйснIoBa^]I]4 rriд чna ПpoвеДri{}Iя ПpoцеДypи заlс,vtliв;li
кoн'гpoЛЬ нaД lloстa.rЕUlЬнplкol\{' якиiт 6ув Учaсникoм Ta BиЗнaний пеpемох<цеМ ПpoЦrлypи зaкyпiвлi;
_ уLIacник ПpoцrД)?и зalсyпiвrti, олyжбoвa (пoсaдoвa) oсoбa ЯкoГo пiД чaс ПpoBeДrннЯ ЛрOцеДypи

зaкyпiвлi бyлa yпoвIloBa}кeнa здiйtонroвaти вiд iмонi Пoстaчaльникa Юpидиннi дiТ, сlrpямовaнi нa
вс'гaнoBлеl{Hя, зпliнy aбo зyпинення цивiлЬнo-Пpaвoвих вiднocИIl, Ta чЛеl{и сiм'i тaкoi олyхсбовоi
(гrооaд1oвoi) особи;

-

rIoстaчe;IЬ}Iик' ilкиil пiдЧaс пpoцеДypи зaкyпiвлi бyв yчaсникoМ (визнaний пeprмO}кцем) пttlldtl
,Ii(ot'o фiзинrli oс:oби - ЧJIrни TеI{ДrpнoГо кoмiтетy, кеpiвник Зaмtlвникa тalaбo ЧЛrни Тxнiх сiмей'
зДiйонкlвaЛи кoнТpoль aбo бyли yпoвнoвarкенi здiйонrовaти вiд йoгo iменi tоpиди,lгti дiТ, спpямсlвaнi нa
Bс'гaIlоBJlеItня, змiнy aбо зyпинення цивiльнo_ПрaвoBих вiднoсин.
lliд здiйсненням кol{TpoЛЮ poзyмieться мoя<ливiсть зДiйснення виpiшaльнoго BПЛиl]y aбo
вllрiшttr.ltьний вгtлив I{a ГoсIloДaрськy дiяльнiстi УчaсHикa Пpol]еДypи зaкyгliвлi безпосepедньо aбo чеprз
6i.lrьirtl'Lсi.llькiс:ть ПoB'.яЗaниx фiзинlrиx Чи }oр!IДичt-lиx oсiб, щo здiйЬ'roul'i.". зol(реMа, ШЛЯхo1vl
реaлiзauii'
ПрaBa воllодit{ня aбсl кtr1rиоTyBaнHя всiпдa aкlиBaMи чи Тx зI{aЧнoIо LIaсTкoК), Пpaвa виpiшa-lьнoГo BПЛI,IBy
нa фоpмvвaннЯ скЛaДy, pезyлЬTaTи гoЛoсyBaHI7Я, a TaкOж BLIиненJ:Iя пpaвouинiB. Iцo Hi}ДaIоTЬ мo>кЛивiсl.l,
l]t'tЗHaЧaTLt yIvroBи ГoсгJOДapс:ьlсoi дiя"гtьностi, HaДaBa^ГИ oбoв'язкoвi дo викoнaння вtссrзiвки aбo Bиl(ol]yBal'Ll
фyrrкr1ii oрГа.нy упpaвлiнrrя Учaсникa пpoцеДypи зaкyпiвлi, aбo вo;roдiння ЧaоТкOIо (пaсм, ПaкеTolvt aкцili),
щo сl'aнoBиTЬ Hr МrнШIe нi>к25 вiдсlоткiв сTaT}/Tнoгo кaпiтaлy У.raсникa пpoцrl]ypи зaкyrriвлi.
!ля фiзиuнoi oообй зaгaЦЬнa сyМa BoЛoДiння сIaсTкo}о y сTaTyTI{oмy кaпiтa.lтi Учaоникa Пpoцеi{уplr
зaкyпiв;ri BизFIaЧaeTЬся ЗaЛеil(Ho вiд обсягy кopПopaTиB}Iих Пpaв, щo cyкУПнo нaле}кarь тaкiЙ фiзиигrili
осoбi' vлlеltaм if сiм'i Ta }opиДичним ocoбaм, якi кoнтpoJIIоIoTЬся TaI(oIo фiзияноrо oссlбoro aбсl членaми iТ
сlМ l.
Ч.пенa'rли сivr'Т ввairсaloTЬoя пoДpyяtxtя, дiтИ, 6rtтькlа, piлнi бpати i сестpи' дiд1,сь. бa6ус:я, oн)/кII.
\'сиFlO}3Jll'()tJaнi, yсиt'loв:rенi, a 'гаlioж iнrпi oсoби, зa yMoBи Тх пoстiйнoao ,rpo*rЪo*rцo p*o' з tIoB'ЯзaIJt)I(r
осoбсllо i ведеltня з неlo сгti-цьltoго r,oспoдapствa
- ItlIшi осoби, якЩo нaявнi iнrпi фaкти ioбс'гaвини, якi свiДчaть пpо злiЙснення безtloсеl)сДHЬoГ()
aбo oп<lсереДкoвalIoГo I(oнТpoJItO LIи вПЛиBy I{a Пoс'гaчальникa чи iнtшиx У.raснllкiв ПpgцеДypи iarсyrriвлi
(кpiпr yuacникiв З BисoкиМ pиЗикoМ пoв'язaнсlстi)*.
*Кpltmеpi:'I' лucoкozo piвня puЗl,tК)| rtoв'язанoсmi
Учасrtttка npoцеdуpu зсtttуttiвлi mа .vJ14o(;u,
'l.^.i
За.цовrtъtlс А4aС ПpСltlo вк]tlottllmLt в dozoвip, якъtй уклаdаen'lьcя З m(JКItл|Учаcнur:олt. вLl.ЗltачLlСl?tься Lt'Lt.Iil-11j.\,4.
'tъIс1lr1i1il,'16
lIоpяDн'олt
moвсtрiв, poбim mа noсЛу2 ПАT кУкpеазвttDoбуваltltя>.
**'& Rat:u17асn1ьсЯ
у pОЗуJvtiннi ditсlчozo в ПАT ,lУкpzазвudобування> Пopяdку Зсtк1ltlj.6'3g116 mсlвсt1liв,
pобiln mа nОсЛуZ нQ л,lohlarnl уltttаDаrtня Уzodtl,'

rrr/IrIИCИ СT0PIH:
Гtrоrсyгreць:

h4.П.
'iЗ

,a

Типова фоpмa банrсiвськoi гapaнтiТlcтeндбail aкpeДитIrBy Bllкoнaння зoбов'язaнь BикoIIaBtlrM Зa

БAI]I:IBСЬкA ГAPAHTIЯ

/

CTЕFIДБдЙ дкpвДI4ТИB

J\Ъ (...)*

Мiсце оклaдaншl ('..)
ДaTa сIшaДaнlrя к(...)>' (...) 20(..')

('..) (noвrtе найtиенуванllя topuduннoI ocrlбu - L-аpанmа)' aДprоa мiсцезнaхoдження: (.'.),
ПoшIТoBa aДpесa:-- pеквiзити бaнкiвськoТ лiцензii (Гapaнтa) нa пpaBo ЕIaДaння бaнкiвських
пoсЛyГ (бarrкiвсьrсa лiцензiя): (...), iменoвaний gaдaлi <<Гapaнт>>, спpaвxснiм гapaI{Tyс I{aJIеIGIе
Bикoнaння ('.') (noвне найл,teнуваltня oco6u - Пpuнцunала), aдpeсa мiсцезнaХoДження: (...),
ПoшI"гoBa aДprсa: (...), (...), бaнкiвcькi pеквiзити: (...), iменoвaниЙ' нaДarri <Пpитlципaл>,
зoбoв'язaнЬ IIo B}II(oнaI{нIo конlpaктy/дoГoBopy, щo yкЛaДarTЬся зa pеЗyЛЬTaTaМИ пpoцrДypи
зartyшiв:ri (сlгoлorпоння Nl(...) вiд (...)) (дarri _ [оговip), yкЛaДeнoГo ПpинципttЛoМ З (.'.) (noвнe
l'tай.uенування oс,oбu - Бенефiцiаpа) лepeд Бенефiцiapoм, aДprca мiсцезнaxoрItення: (...),
IroIIIToBa aДprсa: (...), noд efiPПoУ: ('..), ШI-I: (...), бaнкiвськi pеквiзити: (...), iменоBaI{иl\,I
F{aДaлi кБенефiцiap>.

Гaрaнr' спpaвrкнiшt безвiДкличнo Ta безyмoвнo 'Гa бrз зaпеpeчень зобoв'язуr'L-ьcЯ
BипЛaTI'ITL{ Беrrефiцiapy нa ПиoЬмoвy Bимoгy бyдь-якy сyN{y Bкaзaн), B ПиcЬМoвiй Bимозi
Бенефiцiapa, [цo не IIеpеBищyс ('..) (сyшra Цифpaми i прoписoМ, ]]aJIIoTa), не пiзrriше 10
poбouих Днiв з Дaги оTpиМаHня ПиcЬмoвoТ Bимoги Бенефiцiapa, ш]o lлicтить вкaзiвк'v }Ia Tе, B

чoМy tloЛягaс Пopvшеrlня ГIpl.tнЦиПaлoМ зoбoв'язaнь, в зaбезпечeння якoГo видaнalвiдкpиl'uЙ
цяl цeil гapatr'гiяlстенДбapi aкреДиTив
Bимсlгa. Бенефiцiapa до Гapaн'гa Пpo сПЛaгy гpoпloвoТ сyМи Пo uiй гapaнтiТ/стендбaй
aкpеJtиTиBy Мa€ бyти пiдпИQaII'a yПoBI{OBa}I(еIIoIо oсoбolo Бенефiцiарa тa зaвipенa ПrЧaTI(oIo
Беilефiцiapa. З шtетorо iдентифiкaцii, вимогa Бенефiцiapa може бyти нarrpaBЛенa ,rеpез банк
Бенефiцiapa', oотarrнiй мaс пiдтвеpДLl'ГИ ayTrнTиЧнiсть пiДпиcy нa вимoзi Ta ЁIaiIpaBити SWI}-T
повiдoм-ltення нa aДprcy 0 [BIС]

lIJя/цей ГapaН"tiЯlc'гeнДбali aкpeДиTlIB зaбeзпе.rye BикoFIaI{ня Пpинцишaлoм зобoв'язaнЬ Зa
BкaзaнI'I}l Bищe
(пeнi, штpaфiв). гtеpедбaноних
'{oгoвopсlм, a Taкoхt cПЛaTy неyотoйoк
floгoвopoм, шaрaxoвa}IиМ з МoмеI{Ty BиHикI{ення y Беrrефir1iapа rJpaBa Ira iх нapaхyвaння, Дo
ДarTl BIlл,tоги 'l*
ЗобoB'язaнЕ{я Гapaнтa ПеprД БенефiцiapoМ BBa}I(aсTЬсЯ нaJ]еrttниМ чинoN{ Bиl(oi{aI{иM З
Д:nTИ (laк'гltтпсlгo HaДХoДхtет{ня ГpoшotJиХ кolштiв нa. Пoто.Iний рaхyнoк Бенефiцiapa'
вкaзalIи й y Blr:vroзi Iiене{lirцiapa.
[liякi зlliни iД.оПовtlrFIHЯ. IЦo B}IoсяTЬсЯ Дo !,oгoвtlpy, ltе звiльняють I'a1lartтa вi,ц
зобов'яЗallь зa Цiеtо/цим БaнкiвсЬкоIo гapallтieю/Cтендбaй aкpeДlITиBoM.

I]я/l]ей Бaнкiвськa lapaнтiяlСтeнд6afт' aI(pеДиTиB e безвiдttли.тнoto/-нип,t,
нrurpеДat]aноrо/-ним i не мorкe бути rlеpеyс't'yПленa без ПoПеprДньoi згoДи зi стopoнlа
Гapall'гa, Ilpинципa;ra тa Бенефiцiapa.
lIя/п'ей

г'aрa

нтiя / cт eнДб aiт aкpеДI,ITиB пiдпоpядкoByс'гЬсЯ

.'lt i<

*

>к

I-{я/цей гapaur:iяlотеllДlaiт aкprДиTиB с безвiДк:rичнoro/_ним" нa6иpaс ЧиЕ}loстi 'з Дaти
видa.rl тa дiс Дo (("..")) (.,') 20(.'.) p. *** BIсIЮЧнO.

lч

I'apaнт
(pоз шrифpoвкa пiдписy)
I\,'t.П.

* Бaнкiвськa гaрaнтiя lСтeнд6aй aкpедиTиB нaДaсTЬсrl yчaсникoМ, з якиM yкJlaДarТЬcЯ
f]oдaт'кoвa yГoДa дo Рaмкoвoi yгoди ' Дo yкЛaДення тaкoТ ДoДaткoBoi yгoди
)t* У pазi, Якш1o ts Дol(yМrrrтaцiТ ПpoцeДypи зaкyпiв:ri BиЗIlaЧенo, Щo Bикoнaння
гapaнтiйниx зoбoв'язaнЬ ПoBинI{e бути :]aбeзпенене, зсl6oв'язaння Гapaнтa ПrpеД
Бенефiцiapoм зa цiсrо гapaн'гiсю зaбезПrЧyс BpIкoнa}Iня зoбoв'язaнь ПpинlдипaЛa Нa rтеpioд дii
гapaнтiйниx зoбoв'язaнь.
*** Стpoк дii Бaнкiвськoi гapaнтii7 Cтендбaй aкpеДитиBy ПoBиI{ен BсTaнoBЛIoBaTИcЯ З
ypaxyBaнняM ДoДaTl(<lвТ yгoди Дo paп{кoвoi yгoди , щo бyде yклaдений, aбo BикoнaI{нЯ
зoбов'язl}нЬ Пo ДoДaтIсoвiй yгoдi Дo paNIкOBoТ yгодl,t- i зaкiнvyвaTИaЯ не paнiше зaкiнчення
BикOIIaтIнЯ зOбов'лзaнь пo f(oдaткoвiй yгодi Дo PaмкoвoТ yгoди -| 35 кaлендapних днiв.
i<dз*'l l{opмaтивнi aкти, якиМ пiдгropядкoByсTЬсЯ бaнкiвськa гapaнтtяlcтендбaй
aкреДиTигj BI(aзyIоTЬся B зaЛе}кностi вiд кpaiни peсстpaцiТ Гapaнтa: yIriфiкoвaниM ПpaвиЛaм,
oпyблiкoвaпим MTП (URDG758/ ISP98 / UСP600, oпyблiкoвaним MTГI/ пoлсlженн}о Пpo
ПopЯДoк зДiйснення бaгlкaми oпеpaцiй зa гapaн'тiями в нaцioнzulьнiйt тa iнoземнiй вaлrотi вiд
l5.|2.2004 Лb 639.
5j випaдкy' якЩo ПpинцltпaлlГapaнт _ pезиДентlr Укpaiни, y pеквiЗI4Taх BкaЗyсTЬся
нoМеp С/{PПoУ тa IПH (зa нaявнoстi), ДЛЯ неpезиДrFlтiв вкaзyеTЬсЯ pеeсTpaцiйний a6a
ПoДaTкoBI{й нoмеp (зa нaявнoотi).
lJимoги Дo бaнкy, щo :нaДa€. бaнкiвськy гapaнтitо/стендбaй aкprДиTиB BикoнaI{ня
зoбoв'язaнт, BикoнaвцеМ Зa кoн'IpaкToм/дoгoвopoм (для неpезидентiв):
l. Бalrк pейтинг' якoГo зa клaсифiкaцiсro oДнiсТ з пpовiдtlиx свiтoвих pейтингoвих
кoмпaнiЁI (Fitсh IBCA, Standard & Pоor's, Mоody's) вiДпoвiДaс BиМoГaM Першoк.Tacних бaнкiв
(нiэ ниrrс.rе гliдвищетrогtl iнвестицiйнoго кЛaсy A- aбo вищий);
2. )/кpaiноький деp>ttaвний бaнк - бaнк з Дrpх(aвI{oтo чaсTкolo' тoбтo бaнlси, B ЯкиХ
Деp)кaBa ПpяT\{o тlи ol1oсеpеДI{oBaнo вoлoДiс чaсTкoto ПoнaД 75Yo cтaтуTl{oгo кaпiгaлy бaнrсy.
Bимоги до бaнкy, Щo нaДaс бaнкiвськy гapaнтiтo/стerтд6aЙ, aкpеДитиB BиI(оHaIIня
зoбoв'язaнь BикoнaвцrN{ зa кoнTpaкToшt/дoгoвopoм (для peзидeнтiв)
l.УкpaТнськi д1еp;кaвнi бaliки - бaтlки з ДepжaBl{oЮ ЧaсTкoro, тoбтo бaнки, B якиХ
Дrрx(aBa гIpЯМо Чи ortoсеpсДкoвallo вoлоДiе ЧaсTкOIo Пo}taД 75oА cтaтуTнoГo кaпiтaлy бaнку;
2. Кoмеpuiйнi бaнкiвськi yотal{oBи, якi мaтoть ДoBГoс'tpoIсoвийr кpедLtтний pейтиrтг зa
нaЦioнa;rьl{oю шкаЛOto не нlt)l$tе <uaAA>; y BиПaДкy вiдсyr:нocтi pейтингy зa нaщiоllaJlЬнoЮ
шкaЛoЮ y бarrкiв itloземниx бaнкiвськиХ ГpyП pейтинг МaTеpинcЬкиx iнoземних бaнкiвcЬкиХ
гpyп вi21 oднiсi з pейтингoвих кoМ[aнiй Fitсh, Standard & Poor's, Мoody's мaе бyти нr Hи}Itче
пiДвищеногo iнвестицiйнoго кЛaсy (A- aбo вш:щиfl') Ta кoNlrpцiйнi бaнкiвоr,кi yстaнови, якi rrе
вкЛК)tIоHo ло пepелiкy ЮpиДиIIHl.rх oсiб' щoДo якиx Деpя(aBIILIМи opГaнaMи УкpaТни, СlItA aбо
крairI €]С зaстoоoвaно спецiaльнi екoнoмiчнi чи iншli oбме>кyвальrri сaнкцii.
3. бaнкoп,i, pейтинг Якoгo зa клaсифiкaцiеrо oднiсТ з пpoвiдниx свiтoвих
pейтингoвиХ кoМЛtlнiй (Fitch IRCA, Standard & Poor's, Moody's) вiДпoвiДaе BиМoГal\r
шrpшoклaotltтx бaнrсiв (нe нижuе пiДвltщенoгo iнвестицiйнoгo кЛacy A- aбo вищий).
:

Pекoмендoвaниiт пepелiк yкpaiноьких бaнкiвськиХ yсTa}Ioв, якi вiДrrовiДaто'l'Ь Bиl\iloГaМ
!цll.
sl,lil. цghage k!a;*kqзцl=б
/t'tl gу
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