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Пpивaтпe пiлпpиемствo <Пiдцrипникзбyт>>>>, дaлi _ ПocmачаЛbll'lщ Щo r pезиДrllToМ
Укpaiни Ta Мaс сTaтyc пЛaтникa пoдaTкy нa пpибрoк нa зaгaлЬних пiдстaвaх, пеpедбavених
Пoдaткoвим КoДeкcoм Уr<paiни, в ocoбi Генepa-пьнoгo ДиpеI(Topa
Бopиоoвиvo, Щo Дiе нa пiДстaвi Cтaтyтy, з oднiсi стopoни' тa

,{ейн

Boлoдимиpa

Aкцioнеpне тoBapистBo "Укpгaзвидoбyвaння'' Фiлiя Бypoве yпpавлiнlrя

<Укpбypгaз>>, дaлi _ Пoкуneцbl Щo

r peзиДеIIToм УкpaiнvI TaNIae сTaтyс пЛaTFIиI(a ПoДaTкy Ha
пpибyтoк нa зaГaлЬних yМoвaх' п
ПoДaткoвим l(oдeксoм Ук рaТпи, в oсoбi
тoваpистBa
Дoвi

отi
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cTopoнll, paзoМ iменoвaнi
дaлi _ Угoдy, пpo нacTyпнr:
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- Cтopoни'

идoбyвalrrrя>>

щo дiс нa пiдстaвi

2018 poкy. (дaлi _ Пocтa.ra-пьниtс) з iнrпoi
yклElJIи дaнy PaмкoBy yгoДy нa пoстaвI(y Toвapy,

I. Пpeдмeт УгoДи
1.1. Пpедмeтoм цiсi УгoДи e Toвap' пpтадбaниfl Пoкyпцeм, зa prзyЛЬтaTaМи пpoBeДeннrr
кoнкypeнтIloгo вiдбopy вiдпoвiднo Дo всTaIIoBлeнoГo y Пoкyпця пopядкy зaкyпiвeль тoвapiв тa
пoолyг зa paМкoвиМи yгoДaми (дaлi _ кoнкypeнтний вiдбip).
1.2. ПoстaчaJlЬник зoбoв'язyeтЬся пoсTЕlBити Пoкyпцeвi Toвap, a Пoкyпець _ пpийняти i
Oплaтити Toвap нa yмoBaх ДaнoТ Paмкoвoi yгoДи тa вiдпoвiдних ,\odаmкoвltх уzod do c1iсi'
Pамкoвoi уzodu, уклаdeншс Зсl pетуЛьmаmамu кoнкуpeнmнozo вidбopу (dалi _ !odаI11кoва уеodа).
1.3. I{aйменувaнняlaсopтиМerlт Тoвapy, oДиниця вимipy, кiлькiсть, l{iнa зa oДиIll4]llo
Тoвapy BкaзyrтЬcя у .\odаmкoвuх Уzoёах do dанoi' Pамкoвot уeodu.
I.4. У paзi BиI{икHеIIн;I y Пoкyпця пoтpеби y Toвapi, Пoкyпеuь ПpoвoДитЬ paзoвi
пpoцrДypи кoнкypeнTнoгo вiДбopy вiдпoвiДнo Дo BстaIIoBJIeнoгo y Пoкyпця пopЯДкy зaкyпiвeль
тoвapiв Ta пoслyг зa paмкoвиМи yгoДaМи сеpеД Учacникiв з якиМи yклaденi Угoди. Пocтaвкa
Toвapy Мo}кe зДiйснювaтиcя зa цiero УгoДoto лише y paзi якЩo Пoкyпець BизнaчиTЬ
Пocтaчaльникa пrpеМo)кцrМ paзoвoi пpoцедypи кoнкypellTнoгo вiДбopy згiднo з всTaI{oBлeFIиМ
y Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвeль тoвapiв тa пocлyг зa paМкoBиМи yгoДaMи.
Пoстaчaльник, пiдписyючи Цro Угoдy, пoвнiстto тa бeззaстepeх(Ho vсвiДoпцлюс r'a
пoгoДжyeTЬся, щo y paзi }IeBизI{aння йoгo пepeМoжцrМ пo pЕlзoBиМ ПpoцrДyрaМ КoнкyреI-l'I.ll()l,O
вiдбopy, зaгaЛЬнa кiлькiсть Toвapy, якa 6улe пoстaBленa Пoкyпцlo пpoTягoМ дii цiеi Угoди,
Mo}I(e бyти мeнrшoro (aбo дopiвнювaтимe нyпro) зa зaгaJIЬIly tсiлькiсть Toвapy зa цiеtо УгoДolo'
1.5. ПoстaчaЛЬник гapaIITyс, Щo Toвap, якиft с пpеДМeToМ УгoДи Ta пеpeДaсTЬc'I
вiДпoвiДнo дo yкJIaдених ,{oдaткoвих yгoД нaлe)I(иTЬ йoмy нa пpaвi влaснoстi aбo iнrшoмy
peчoвoМy пpaвi, щo нaДae йoмy пpaвo poзпopяДxtaTvIcЯ Toвapoм, с IIoBиМ i не бyв у
викopиоTaннi, нe пеpeбyвaс пiд зaбopoнoro, вiднyх(ення' apеIIIToM, FIе с ПpеДMeтoМ зaстaви Ta
iнrпим зacoбoм зaбезпeчeння Bикoнaння зoбoв'язaнЬ пеpеД бyДь-якими фiзи,rними aбo
юpиДичними ocoбaми, ДepжЕtBниМи opгaнaми i Деpх(aвoю, a TaкoI( нe r пpеДМетoм бyДь-ЯкoГo
iнtцoгo oбтяхсення чи oбмeжeння, пеpeДбaченoгo ЧинниМ зaкoнoДaвстBoМ Укpaiни.
1.6. ПoстaчaЛЬник пiдтвеpдiкyе, щo yкJIaДaHня Ta BикoнaннЯ }IиM цiсi УгoДи нr
cyпepeчитЬ нopМaМ чиннoгo зaкoнoДaBствa Укpaiни тa вiдпoвiдae йoгo BиMoгaМ (зoкpемa,
щoДo oтpиМaння всiх неoбxiДниx Дoзвoлiв Ta пoгoД}кeнь), a тaкoж пiдтвepдхсyr Te' Щo
yклaДaння тa викoн€lннЯ ниМ цiei Угoди нe сyпepeuить цiлям Дiяльнoотi ПoстaчЕUIЬниI(a,
пoлoженням йoгo
дolсyментiв чи iнrцих лoкaльниx aктiв

Пoстaчальник

Пoкyпeць

II. Якiсть Toвapy
2.1. ПoстaчaлЬник IIoBиI{ен пoстaBиTи Пoкyпцto Toвap, пеpеДбa,rений цiсlo УГO,lltlltl t'it
yклaдeними ,{oдaткoвими yгoДaми, якiоть якoгo вiдпoвiдaс оepтифiкaтaм якoстi aбo
пaспopтoМ виpoбникa, .{еp>lсcтaнДapтaМ' теxнiчним aбo iнtпим yl\doвaМ' якi пpед'яBЛяIoтьcя Дo
Toвapy дaнoгo виДy Ta пiдтвеpдхсyсTЬся вiдпoвiдниМи дoкyмrнтaМи.
2.2. IIocтaчaJIьIIик гapaIITyс яlсiсть i нaдiйнicть Toвapy, щo пoсTaЧarTЬcЯ, пpoтягoМ
гapaнтiйнoгo сTpoкy. Гapaнтiя нa Toвap cтaнoвиTь 12 мicяцiв.

III. Цiнa Угoди
3.1. I{iнa зa oдиIiицю Toвapy Bк€ш}yстЬся B yl(лaДeниx ДoДaткoвllх yГoДaХ B гриBI-IЯx з
ypaхyвaнням П.(B (л;rя peзидeнтa) a6o ъ iнoземнiй вa-пютi (лля неpeзидeптa).
3.2. Зaraslьнa вapтicть Угoди BизItaчarтЬся як сyМapнa вapтicть Toвapy, пoсTaBЛеI{oгo
вiдпoвiднo дo воiх,{oДaткoвих yгoД зa вeсЬ пepioд дii Угoди;
3.3 I-{iнa зa oдиницю Toвapy тa зaгaJlЬнa цiнa УгoДи Мoжr'бyти змiненa (зa yl\toBи, якЩo
Угoдoto пepедбaнeнa oпЛaTa зa Toвap пpoтягoМ 30 кaлeндapних днiв aбo бiльrпе пo фarстy
пocтaвки _ стaнДapтнi yмoви oплaти) пpи зaсToсyвaннi п. З.4 УгoДи.
3.4 Умoви зМeншIення вapтoстi пoстaBЛeнoгo тa нeolTлaЧеHoгo Toвapy З зaстoсyBa[II]'li\4
фopмyли Диcконтyвal'Iня Bapтoетi Toвapy.
3.4.l У paзi, яlсщo Пocтaчaльник бaжae зI\deIIuIиTи cтpoки oплa1'и' визнaчeцi цiсlo Угoдolo
(зaстoоoвyстЬся лишe y paзi oплaTи зa Toвap пo фaктy пoстaBI(и пpoTЯгoм 30 кaлerrдapних Днiв
aбo бiльrrre), вiн писЬМoвo зBepTaeTЬся дo Пoкyпця з пpoпoзицiсю зМеHIIIити сTpoки oплaти зa
УгoДolo з oднoчacниМ зменшIeнняМ вapтoстi пocтaвлeнoгo' aЛr не oплaченoгo тoвapy,
вiдпoвiднo лo фopмyли ДиcкoI{TyBaння вapтocтi Toвapy, вкaзaнoi у l.3.4.2 Угoди.
з.4.2 Фopмyлa ДискoI{TIIoТ вapтoстi Toвapy:
f, вapтiсть фaкти.rнa = ! вapтiсть зa УгoДoю х (1-rl360x(tl_t2), ле:
! вapтicть фaкти.rнa _ фaктиннa вapтiсть тoвapiв, Цo oпЛaчyсTЬся oкpеМИМ ПЛaге)I(lNl,
гpн;
f, вapтiсть зa УгoДoto _ вapтiсть тoвapiв, якa Bизнaченa в Угoдi;
tl _ стpoки oплaти' визнaченi в Угoдi (отaндapтнi yмoви oплaти);
t" - стpoки фaктиннoi oплaTи (зменlпенi сTсlнДapтнi стpoки, якi yзгoдlttенi стopoнaми);
r _ oблiкoBa сTaBI(a HБУ (нa Дaтy кopигyBaIIHя вapтocтi), збiльшенa нa вiДпoвiДний
вlДсoToк чниx згlДнo з ни)кЧeнaBеденolо
tt -t'
Biд 30 дo 15 днiв
Biд 14 Дo 0 днiв
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oблiкoвa сTaвкa FIБУ+ l0(%
oблiкoвa cTaBкa tIБУ +4%

3.4.3 ПoкyпeцЬ пpoTЯгoм 5 poбoниx Днiв з ДшI oтpиМaння вiд Пoстaчaльникa письмoвoi
пpoпoзицii щoдo змeншeння стpoкiв oпЛaти Ta зaстocyвaння y зв'язкy з циМ Дo BapтocTi Toвapy
стaBки диcкoнтyBaкlаъ Bизнaчeнoi зa фopмyлoю' Bкaзaнoю y п. 3.4'2 Уroди, пoвiдoмляс
Пoстaчaльникa пpo сBoIo згoДy зacToсyвaнIlя Bкaзaнoгo мeхaнiзмy, шIЛяХoM нaпpaBЛeI{нЯ
письмoвoi вiдпoвiдi нa aдpeсy Пoстaчaльникa. У paзi нe нaПpaBлеI{ня Пoкyпцем тaкoТ
пиоьмoвoi згoДи, a6o нaпpaвJIeI{ня письмoвoi вiДмoви пpo зaстoсyвaння фopмyли
дискoнтyвaнIlя BapToотi Toвapy Ta зМeнulенЁя стpoкiB oплaти' вapтiсть Toвapy i cтpoки oпЛaти
зaJIишIaIoтЬcЯ тaкиМи, як пepeдбaченi в Угoдi.
з.4.4 У Pшi, якщo Пoкyпець пoгoд}кyeTься iз пpoпbзицiеro Пoстaчaльниrсa пpo
зaсTocyBaIIня фopмyпи ДискoIITyBaIIня вapтoотi ToBapy Ta зМеншIeння cтpoкiв oплaти, вapтiсть
пoстaBЛeнoгo aлe нe oплaченoгo Toвapy тa вiдпoвiДнo зaгaлЬнa цiнa Угoди змiнloroтI)ся з
ypaхyBaнням фopмyли ДиcкoнTyBaHHя вapтoстi Тbвapy. У тaкoмy BиПaДкy змilta вa;l'гt'lс'гi
пocтaBлeнoгo aJIe I{e oпЛaченoгo Тoвapy, poзpaхoвalloю зa фopмyлolо Дискot{тyBaHHя вaр'гoст'i
Toвapy, пpoBoдиTЬcЯ Ha пiдстaвi вiДпoвiдниx кopигyloЧиx пrpBиHних ДoкyМентiв, пiДпиоaниx
Cтopoнa:rли (aктiв пpиймaння-пepeдaнi Toвapу/виlaткoвих нaклaцних з [IoBoIо цiнoro, paхyнкiв
нa oплaтy(iнвoйсiв) Toщo.
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3.5. Пyнкти 3.3 тa 3.4 цiei УгoДи нr

Мo)I(yTЬ

бyти зacтoоoвaнi IIa B)I(r пocтaвленi тa

oп.шaченi Toвapи.

3.6 Зaгaльrra вapтiсть Угoди не Мox(e пeprBищyвaти 4 228 450,00 гpE. з ПДB.
3.7. Пpoдaвeць, пiдпиcylо.lи цю Угoдy, пoвнiстlo тa бeззaстepежHo yсвiдoмлтoе тa
пoгoДжyсTЬся, щo сyМapнa вapтiсть Toвapy, пoсTaBлеIloгo ниМ вiдпoвiднo Дo всix .r[oДar'кoвl,tх
yгoд зa вeсь пepioд дii Угoди' Мorl(е бyти менrпoro (aбo дopiвнroвaтеме нyлю) Зa сyМy, BI(aЗaHy
y п. 3.6. цiсi Угoди.

IV. Пopялoк зДiйснеtlня oплaTи
4.l. Poзpaxyнки пpoвoдяTься шIляxoм oплaти Пoкyпцeм пpoтягoм 30 (тpидцяlти) Днiв
пiоля пpeд'явлeння ПoстaчaJlьникoМ paхyllкy нa oплaTy тa пiДписaння CтopoIIaMи alоy
пpиймaння_пеpeдaнi Toвapy aбo видaткoвoi нaклaДнoi, шIляхoM пepеpaхyBallня кoшITiв нa
paxyнoк Пoстaчaльникa, з ypaxyвal{няМ ПДB, якиЙ пiдписyсться пiсля пoстaвl(I'I
ПoстaчальникoМ Toвapy нa пiДcтaвi пiДписaнoi Cтopoнaми [oлaткoвoТ yГollи' з ypaХувall].Irlм

yМoB, гtеpедбa.rениx п. 3.4. цiei УгoДи.

4'2.Пoкyпeць нe здiйонroe oплaтy зa пoстaвлeний Toвap, тa тaкa нecпЛaтa нe с
пopyшенняМ стpoкy oпЛaти зi стopoни ПoкyпцЯ У BvтПaДкy ненaДaння ПoотaчaJlЬникoМ
paхyнкy нa oплaтy (iнвoйсy) чи йoгo нeнaJIехGIoгo oфopмлel{Hя.
V. Пoстaвка Toвapy
5.1. Пocтaвкa Тoвapy здiйснro€ться ЛишIe у paзi BиI{икнeння пoтрeби y l1oкyпuяr'гa
.визнaннЯ Пoстaчaльникa пеpeМoЖцrМ paзoвoi пpoцеДypи кoнкypеIlTнoгo вiДбopy згiд.ro з
вcтaнoвлeним y Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвeль тoвapiв Ta пocлyг зa paМI(oBими yгoДaМи.
5.2. Cтpoк пoстaBкI,I, yМoви тa мiсцe пoсTaBки, кiлькicть Тoвapy, iнфopмaцiя пpo
вalrтaлсoвiдпpaвникiв i вaнтaжooтpимyвaнiB BкшyeTЬcя B yклaДениx.{oдaткoBих yгoДaх дo цiсi
УгoДи.
5.3 .(aтoю пocTaBки Toвapy е ДaTa пiДпиcaння yпoBIroBa)I(ениМи пpеДcTaBHИI<alvIИ Cтopiн
aктy пpиймaння_пepeдa.li Toвapу a6o BидaткoBoi нaклaднoi пo кorкнiй пoстaвцi Toвapy пo цiй
Угoдi. Пpaвo влacнoстi нa Toвap пеpexoДиTь вiд ПocтaчaЛЬникa дo ГIoкyпшЯ З Дa'ГИ пiДписztltttяt
Cтopoнaми aктy пpиймaЕня_пepeдavi Toвapу aбo BиДaTкoвoТ нaклaднoi.
5.4. Зa BиМoгoю Пoкyпця Пocтaчaльник писЬМoBo пoвiДoмляе Пoкyпця i
Balrтa)кooтpиМyвaчa пpo гoToBtlicть Дo вiдвaнтaжeння Toвapy IIUIяxoМ нaIIpaBJIеIlня лиcтa (dлsL
pезudeнmа).
Пoстaчaльник зa 5 дrriв дo Дaти вiДвaнтaясення Toвapy зoбoв'язaниЙ нaДaти Пoкyпцlo
(фaксoм a6o eлeктpoнl{olо пorптoro) HaсTyпнy iнфopмaцiro:
ОнoМенклaTypy Toвapy
. вapтiсть Toвapy
о кiлькiсть мiсть
огaбapуттtл Toвapy
. вaгa нeтo/бpyттo
Biдвaнтalкeння Toвapy здiйснrorTЬся пiсля oTpиМaнflя Пoстaчa-пьникoМ ПoгoДження
Пoкyпця (dля нepeзudeнmа).
5.4.1. Зa виМoгolo Пoкyпuя aбo BaHTa}кooTpI4NIуBaЧa Пoстaчaльник зoбoв'язarlий
вiдвaнтaхсyвaти Toвap в пpиcyтнoстi yпoвнoBa)кних пpeДсTaBI{икiв Пoкyп ця.
5.5. Пpoтягoм 48 гoДин пicля зaкiнчeння вiДвaнтaхсeння ПoстaЧaJIЬI{ик пoвiдoм"ttltс llрo
цe Пoкyпця i вaнтaжooTpиМyBaчa.
5.6. ПocтaчЕшЬник HaДae нa aДpeсy Пoкyпuя нaстyпнi ДoкyМeнти:
O тoвapocyпpoвiднi дoкyМeIITи (тoвapнo _ Tpaнспopтнa нaклaднa);
oсеpTифiкaт якoстi тala6o пacпopT виpoбникa (нa вибip Пoкyпця);
овiдвaнтaжyB.rлЬнa спeцифiкaцiя (aкт зaBaнTa}I(eння) aбo пal(yBaЛЬниЙ лиcт (зa вимoгoto
Пoкyпuя);
o сеpтифiкaт пoxoДження (зa виМoгoю Пoкyпця);
. cеpтифiкaт вiдпoвiднoстi (зa вимoгoro Пoкyпця);
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iнвoйс (для неpезилeнтa);
оiнrпi ДoкyМенти' IIa BиМoгy Пoкyпuя, y paзi пpoBrДeння МиTI{oгo oфopмлeння Toвapy
ПoкyпЦeм
5.7. ПocтaчaлЬник зoбoвязaниtтнaДaти Пoкyпцto ДoдaTкoBo дo дoI(yN,Iентiв, зaзнaveних y
п. 5.6 дaнoi Угoди, нaстyпнi ДoкyМeIITи:
5.7.L Пpи здiйсненнi пеpeвeзeння Toвapy зaлiзничниМ TpaнспopToМ:
ДЛЯ peзиДентa: opигiнaл aкTy пpиймaння_пеpедaнi ToBapy Ta кoпito зzuliзtlи'llrtlt
нaклaднoi,
Для нepeзиДellTa: opигiнaли aктy пpиймaння_пepeдa.ri тoвapy тa зa-пiзничнoi нaклaДнoi.
5.'7 .2. Пpи здiйснeннi пеpевrзrння Toвapy aBToтptШспopToМ:
для pезидентa: opигiнaл aктy пpиймaння-пepeДaчi тoвapy aбo виДaткoвoi нaклaднoi,
Дpyгий пpимipник Toвapнo-тpaнсIlopтнoi нaклaднoi (ф.Jюl-TH) тa кoпiro Toвapнo-TpaнcпopтнoТ
нaклaднoi,
ДЛЯ неpeзиДеIITa: opигiнaли aкTy пpиймaння_пepелaнi ToBapy Ta мi>кнapoдгtoТ
aвтoмoбiльнoi нaклaднoi (CMR).
5.7.3. Пpи здiйснeннi пеpeвeзeння Toвapy aвiaтpaнспopToМ:
Для pезиДeнтa: opигiнaл aктy пpийМaння_пеpедaui тoвapу тa aвiaцiйнoi вaнтDrсIroi
нaклaДнoi.
неpезиДrнтa: opигiнaли aктy пpийМaння_пrpеДaчi TOвapy тa aвiaцiйнoi вaнтaжнoi
'{ля
нaклaднoi (Air Waybill).
5.'l.4. Пocтauальник, Дo МoМентy вiДвaнтaясення Toвapy, пoпеpeДHЬo пoгoД)I(yс З
Пoкyпцем HaДaНHЯ дoкyмeнтiB, Щo вкaзaнi в пiдпyнктaх 5.7 '7 -5.7.З тa B ПyI{I(Taх 5.4,5.6 Угoдll
(для нepeзидeнтa).
5.8. Якщo Пoстaчaльник вiДпoвiДнo дo yМoB пoсTaBки сaмoстiйнo зДiйснюr Mитне
oфopмлення Toвapy, вiн зoбoв'язanlи|т НaДaTkт кoпiТ дoкyмeнтiв, вкaзaниx y п. 5.'/ (для
нepeзидeнтa) Ta oфopмпенy згiднo з BиМoгaМи чиннoгo ЗaкoнoДaBсTBa Укpaiни МиTI{y
деклapaцiтo (MД).
Toвapнo-тpaнcпopтнa нaкJlaднa пpи пepеBезеннi Toвapy aBToTpaIIспopToМ пoвиннa бyти
oфopмлeнa вiдпoвiднo Дo Пpaвил пеpeBeзеннЯ вaнтaхсiв aвтoмoбiльним TpaнcПopToM B
Укpaiнi, чинних нa дeHЬ скЛaДaння тoBapllo-TpaнспopTнoi нaклaДнoi.
Biдпpaвлення дoкyмrнтiв BкЕulaних у п. 5.7. Ta 5.8. цiсi Угoди зДiйcнюстьоя
ПoстaчaльникoМ пpoTягoМ 2-x (лвoх; poбo.rиx Днiв З ДaTИ IIocTaBки' нapoчниМ a6o
prкoМeнДoвaниM JIисToМ кyp'epcькoю пoштoю, aЛe У бyДь-якoмy paзi не пiзнirше 5-гo числa
мiсяця, нacTyllнoгo зa мiсяцeМ пocTaBки
5.9. Пo пpибyттro Toвapy в кiнцeвий пyIrкT пpизнaчення йoгo пpиймaння пpoBoДиTЬся
о

бeзпoсеpеДtlЬo BaнTa)кooTpиМyBaчеМ.

5.10. ПеpеДaЧaTa oтpиМaння Toвapy (зa виклtoчeнняМ пеpeдaчi aбo oтpимaння Toвapy
нa пiдстaвi aктiв пpиймaння_пеpeдaнi тoвapy) пpoBoДитЬся зa лoвipeнiо'гlo, tзiд(t-tolзirlltсl ,'lr.l
Iнотpyкцii пpo пopяДoк pеrсTpaцii видaних' IIoBepHyTих i викopисTaниx дoвipегtoс'геЙ tla
oДep}кaння цiннoстeй' зaтBepД}кeнoi нaкaзoм ПAT <<Укpгaзвилoбyвaння>.
5.1 1. ПpийМaння Toвapy пo кiлькoстi пpoвoдиться вiДпoвiднo дo Iнcтpyкцii пpo пopядoк
пpиймaння пpoдyкuii виpoбни.ro-технiчнoгo пpизнaчення i тoвapiв нapoДHoгo cпox(ивaння пo
кiлькoстi, зaTBеpДхtенoi пocтaнoBolo ,{еpжapбiтpФкy ]ф П-6 вiд 15.06.1965P., Пo якoстi _
Iнcтpyкцii пpo пopяДoк пpиймaння пpoДyкцii виpoбничo-теxнiчнoгo пpизнaчення i тoвapiв
нapoднoгo спo)киBa}Iня зa якiстю, зaTBepДх<енoi пoсTaнoBoю flepжapбiтpaxсy J'{b Г1-7 вirt
25.04.I966P., Ttt cepтифiкaтy якoстi тalaбo пaспopTy зaBoДy-Bиpoбникa. У рaзi BияBлeF{IlЯ
нeвiдпoвiднoстi B якoстi aбo нeстaчi Toвapy, BикJIик пpедстaвникiв Пoстaчaльникa
oбoв'язкoвиiх, a пpeДотaBl{икiв зaвoдy-виpoбникa _ зa BиМoгolo Пoкyпця. Bиклиtt Пoкyпцeм
здiйснtoстЬcя B пиcьмoвiй фopмi тala6o B еЛrкTpoIIIIoMy вигляДi нa eлrкTpol{нy aДpeоy
Пoстaчa.гrьникa, Bкaзaнy B Poздiлi ХIv дaнoi Угoди. У вiапaдкy IIеЯBI(и пpедсTaBниI(a
Пocтaчaльникa (виpoбникa Toвapy _ IIa BиМoгy Пoкyпuя) в отpoк, вкзaний y викликy ПorсyпЦя,
пiДпиcшrням дaнoi Угoди Пocтaчaльник Haдae згoДy, пpo Tе, Щo ПoстaчaлЬник пoГoДжyсTЬс'I
з oгЛядoМ Toвapy нa ПpедМет вiдпoвiднoстi кiлькiстi/якoстi ПoкyпIirM Ta з aКToМ'

"-"^oо'^|

/
ч
/

f

Пoкyпuем B oДItocTopoннЬoМy ПopяДкy Зa prЗyЛЬTaTaМи TaкoГo OГЛяДy. Стopoгtи Ilol'olll4JlРlсrl,
щo якщo вoни вiдсTУIll4ЛkI вiД пoлoxсень Iнстpyкцiй, вкaзaниХ в Дa}IoMy пyнктi Уt'oдци,
вprгyлIoBaвrпи свoi вiДнoсини нa влaсний poзсyД, тo пpiopитeт МzlloTь нopМи цiсi Угoди.
5.12. BiдпoвiДaльнiсть зa пpaBильrriсть Ta пoBIloтy oфopмлення ToBapoоyпpoвiдниx
дoкyмeнтiв i нaслiдки, пoв'язaнi iз зaтpиMкaМkI TIpИ пocTaчal{Hi Toвapy, пpиймaс нa сeбе
Пoотaчaльник.
5.13. Пpи BиIlикненнi ДoдaткoBиx BитpaT

y

зв'язкy З HrпpaBильнiстто oфopмленrrя
немorкливiотro вiдпpaвлення Toвapy з BИtI14

тoBapoоyпpoвiдниx дoкyментiв aбo
Пoстaчaльникa, тaкi витpaти (y тoмy числi пo ДocTaBцi Toвapy в кiнцeвий пyнкT

пpизнaненl.tяt)

зДiйснюtoтьcя ПoстaчaлЬникoм.
5.t4. BaнтaxсoвiдпpaвникoМ Toвapy зa цirro УгoДolо е ПoстaчaлЬник a6o зaBoДвиpoбник, aбo yпoвнoBa)кella (зa-тlyненa) ниМи oсoбa, пpo щo зaзнaчaeтЬcя в ДoДaткoвих
yгoдaх дo дaнoi УгoДи.
5.15. Упaкoвкa i Мapкyвaння Toвapy пoвиннi вiдпoвiДaти BстaHoBлrниМ пpaBилaМ,
сTaIIДapтaМ i технiчниМ yмoвЕlм.
5.l6. УпaкoBкa IIoвиннa зaбeзпечyBaTи пoBнy цiлiснiсть Toвapy пpи тpaFlспoртyвaннi
yсiмa видaМи Tpaнспopтy, BклIoчaIoчи пepeBallтa)кення' a Taкoж МaTи ПpиcTocyвal]tlя ilJl'l
Мo>lшиBих пepeBaIIтЕDкrнЬ як зa Дoпoмoгoтo пiДнiм€}лЬних мexaнiзмiв, тaк i pyчниМ зaоoбoм (зa
ДoпoМoгoю вiзкiв i aвтo (eлeктpo) кapoм).
5.17. Пopядoк i cтpoки IIoBepнeннЯ TapИ, yМoви poзpa>(yllкiв зa тapy oбyмoвлtoютЬсЯ I3
,{oдaткoвих yгoДaх Дo дaнoi УгoДи.

VI. Пpавa та oбoв'язки Cтopiн

6.1. Пoкyпець зoбoв' язallуlЙ;
6.1.1. Cвoсчaснo Ta B IIoBнoмy oбсязi cплaчyBaTи 3a пocтaвлениЙ Toвap.
6.I.2. Пpиймaти пocтaвлений Toвap, y paзi вiдоyтнocтi зayвaжень, згiДнo з
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пpиймaння-пеpедaнi ToBapy aбo виДaткoBolo нaкJlaДнoю.
6.2. ПoкyпецЬ Мaс пpaBo:
6.2.I. ,{oстpoкoвo poзipвaти цto Угoду тa/aбo,{oдaткoвy yгoДy:
6.2.t.I. У paзi IIeBикoIIaHня Чи нeнaJlежнoгo викoнaння зoбoв'язaнь ПoстaчaЛЬникoМ'
пoвiдoмивши пpo це йoгo зa 30 днiв Дo ДaTи poзipвaння;
6.2.I.2. У iнших BиIIaДкaх' пеpедбa.rениx цirю УгoДoto.
6.2.2. Кoнтpолroвaти пoсTaBкy Toвapy у сTpoки' BсTaI{oBJIrнi l)aхунt(aмифalстypaми/,{oдaткoвиМи yгoДaМи дo цiеi УгoДи.
6.2'З. Зменrшyвaти oбсяг зaкyпiвлi Toвapy Ta зaгaлЬнy вapтiсть цiсi Угoди зaлerкнo вiД
peurлЬHoгo фiнaнсyвaнIlя BиДaTкiв. У TaкoМy paзi CтopoIIи BtIoсяTь вiДпoвiДнi змiни дo цiсi
УгoДи.
6.2.4. Нe зДiйснroвaти oпЛaTy Пocтaнaльникy y paзi нrнaлежнoгo oфopмлення
Дoкyмeнтiв, неoбxiдниx для зДiйснення oплaTи.
6.2.5. BiДмoвитиcя вiД Toвapy, який не пoсTaBлeний в стpoк' BкaЗaний в floлaткoвих
yгoДaх дo УгoДи.
6.3. ПocтaчaлЬник зoбoв'язaний:
6.3.1. ЗaбeзпeчиTи пocтЕlвкy Toвapy y стpoки, BcTaHoBЛенi в Дoдaткoвих yгoДax Дo цiсi
УгoДи.
6.3.2. ЗaбезпeчиTи IIoоTaвкy Toвapy, якiсть якoгo вiДпoвiдaс )Д\loвaМ, yсTaIIoвлeHиМ
poздiлoм II цiri УгoДи.
6,3.з. Зapеeстpyвaти пoДaTкoBy llaкЛaДнy в eлeкTpoннiй фopмi B отрoки, встaгloвлеtli
чинним зaкoнoДaвотBoМ Укpaiни.
6.3.4. Cвoечaснo пoвiДoмляти ПoкyпЦя пpo змiнy елeкTpoннoi aдpеcи.
6.з.5. Пpoтягoм 2 po6oяих Днiв з MoМeнTy oтpиМaння пиcьмoвoi вiдпoвiдi вiд Пoкyrrця
щoДo зМeншIення отpoкiв oпJIaти Ta зacтoсyвaнHя y зв'язкy з циМ Дo Bapтocтi Toвapy стaBки
дискoнтyBaння (п. 3.4.2 цidi Угoди), HaДaTI4 Пoкyпшro paхyнoк нa oпЛaтy тa кopигyro.Ii
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IIrpBиHIIi дoкyМенTiв (aкти пpиймaння-пopедa.ri Toвapy/виДaткoвi нaклaднi, paхyнки нa oпЛaTy
тoщo) з нoBoIо цiнorо.
6.3.6.Пpoтягoм 3 poбoних днiв пicля cклaДaння кopигyючиx пеpBиIIних ДoкyМeнтiв (aктiв
пplтilмaння_пеpeдaнi Toвapy/виДaткoBиx нaкЛaДHиx, paxyнlсiв нa oПлa'Гy тoшto) HaДaТpI
Пoкyпцro poзpaхyнoк кopигyBaIIня кiлькiсних i вapтiсниx пoкaзникiв Дo ПoДaTl(oBoi нaклaДlIoj'
в елeкTpoннiй фopмi, BсTaI{oBленiй чинниМ з:lкoнoдaвcTBoМ Укpaihи.
6.4. ПoстaчaJIЬIIик Мaс пpaвo:
6.4.l. Cвoсчacнo Ta B пoBIIoмy oбcязi oTpиMyBaTИ nЛaTУ Зa пoсTaBлений Toвap.
6.4,2, Ha дoстpoкoBy llocтaвкy Toвapy зa письMoBим пoгo.ц'>кrнняМ Пoкyпця.

VII. BiдпoвiДальнiсть Cтopiн
paзi невикo}IaHня aбo ненaлежнoгo Bикoнaння свoТx зoбoB'язaн], зa

7.1. У
\/г'o,Ltoli'l
Cтopoни HeсyTь вiдпoвiдaльнiсть, пepедбaченy зtlкoнoДaвcтBoМ Укpair-lи тa цiсto Угo/_loto.
7.2. Toвap, щo нe вiдпoвiдae кoмплектy/кoмплeктHocтi тa/aбo кiлькoстi, aбolтa якoстi
Mo)I(e пpиймaтися Пoкyпцeм aбo Ballтaт(ooTpиМyвaчeм нa вiДпoвiдzшIьне збеpiгaння зa paхyнoк
ПoстaчaльъIvlКц Дo йoгo зaмiни тa/aбo ДoyкoМпJleктaщii. Пoотaчальник зoбoв'язaниЙ
poзпopяДитися Toвapoм, пpийнЯTvINI IIa вiдпoвiдa-тrьнe збеpiгaння пpoтягoм 10 днiв. Якщo
Пoстaчaльник y цeй cтpoк нe poзпopядиться Toвapoм, ПoкyпeцЬ Мar пpaBo peaлiзyвaти Toвap
для вiДtшкoДyвaння пoнесeних свoiх збиткiв.
7.3. Якщo пpoTягoМ гapaнтiйнoгo сTpoкy бyлyть виявленi дeфeкти aбo невiДtloвiДtiiс-гь
якoстi Toвapy, oбyмoвлeнoi Угoдoro тa .{oдaткoвиМи yгoДaМи, Пoстaчaльник зoбoв'язaниЙ зa
свiй paхyнoк yсyнyти дефекти Toвapy зa йoгo мicцезнaхoДженняМ aбo зaмiнити нeякiсний
Toвap нa Toвap нaлeжнoi якocтi B yзгoджeнi Cтopoнaми сTpoки, alJIе не бiльrпe 20 кaлендapниx
Днiв з дня oTpиМaння пoвiДoмJleння вiД вaнтaхсooтpиМyвaЧa ЧИ Пoкyпця пpo дефекти a6o
невiдпoвiднiоть якoстi Toвapy.
7.4. Зa пoотaчaння Toвapy нrнaлe)кнoi якoстi aбo нeкoмплекTнoгo Toвapy, Пocтaчaльнитс
Bиплaчyr Пoкyпцro штpaф y poзмipi 20 % вiд вapтoстi Toвapy ненtlЛежнoi яlсoстi aбо
некoМплекTнoгo Toвapy.
7.5.У BиIIaДкy непoвiДoмлення aбo несвoечaсHoгo пoвiДoмлення пpo Дaтy вiдвaнTa)I(ення
Тoвapy Пoстaчaльник Bиплaчyс Пoкyпцro rштpaф y poзмipi IoА вiд вapтoстi Toвapy, пpo
вiДвaнтaжeння якoгo бyлo не пoвiдoмлeнo aбo нe cBoeЧaснo пoвiдoмлeнo.
7.6.У випaдкy нrнaдaння aбo пopyrпення сTpoкiв ттaДaння Toвapocyпpoвiдниx дoкyментiв
ila6o iнтllутх Дoкyментiв вiдпoвiднo Дo п. 5.6-5.8, п.6.3.5-6.3.6 дaнoi УгoДи, Пoстaчaльник
BиIIлaчye Пoкyпuro штpaф y poзмipi IОYo вiд вapтoстi Тoвapy, ДoкyМеHTи шloДo якoгo ненa/]alti
aбo нaДaнi з пopyшrнHяМ сTpoкy.
7.7.Якщo Пoстaчaльник нe зapreстpyBaB' непpaвилЬнo aбo несвoсчacнo зaprссTpyBaB
пoдaткoвy/i нaклaднy/i в сиcтемi rЛекTpoннoгo aдмiнiсTpyвaння IIoДaTкy нa ДoДaнy вapтiсть uи
BчиIIиB iнrшi дii7безДiяльrriсTь' в pезyльтaтi нoгo ПoкyпeцЬ BтpaтиB пpaBa нa пoдaткoвий
кprДиT, Пoстaчaльник зoбoв'яЗaнpтil спЛaTI,Iти Пoкyпulo rптpaф y poзмipi 2ОYo вiд cуми
oпepaцii7й пo якiй не зapeссTpoBallo' нeпpaвильнo a6o нeсBoсчaонoгo зapeecTpoBaнo
пoдaткoвy/i нaклaднy/i.
7.8. У BипaДкy IIеBикoнaння ПocтaчaлЬникol\л BзяTих нa себе зoбoв'язaнь пo дaнiй Угoдi
тa/aбo ДoДaткoвiй yгoдi, Пoстaчaльник зoбoв'язanlиЙ вiлrшкoдyвaти Пoкуl-tl'tlо всi Збиl'Iсl.l, ttltl
зaвДaнi йoмy тaкиМ HeBикoHaIIняМ' y тoМy числi зa пpoстiй тpaнспoPTУ, Щo BиI-Iик LtrprЗ
вiдcyтнiсть неoбxiДних Для пpиймaння Toвapy дoкyментiв.
7.9. ПoстaчaJlЬник кoмпrнcye BиTpaTи Пoкyпцю зa пpoстiй тpaнспopTy, кoли тaт<иil
пpoстiй бyде викликaниtа неoбxiднiстto пpиймaння Toвapy y пpиcyтнoстi yпoBнoBa)Iffiих
пpедстaвникiв ПoстaчaльHикa, y paзi пoсTaBки Toвapy, щo нe вiдпoвiдaс вкaзaнiй У
ToBapoсyпpoвiдних ДoкyМrнTax кiлькoстi тa якocтi.
7.10. У paзi невикoнaння Пoстaчaльникoм BзяTиХ нa сeбе зoбoв'язaнЬ З ПoстaBI(и Toвapy
y сTpoки' зaзнaченi y ДoдaткoBиХ yгoДaх Дo дaнoi Угoди, oстaннiй сПЛaчyс Пoкyпцlo ПrнЮ y
poзмipi 0,| o/o вiд вapтoстi непoотaвлeнoгo aбo несвoсчaснo пoстaBленoгo Тoвapy зa кo)I(rн
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День пpoстpoЧeння, a зa пpocTpoчrння ПoнaД TpиДцяTь ДнiB ДoдaTкoBo cllЛaчye IIITpaф y
poзмipi 7Yoвiдвapтoстi непocTaвлeнoгo aбo неcвoeчacнo пocTaвленoгo Toвapy.
7.||. Зa пopyшeння стpoкiв oпJIaTи Пoкyпeць cплaЧyr нa кopистЬ Пoстa.raльникa ПeнIo B
poзмipi 0,00lo/o вiд сyми пpocтpoчeнoгo плaTe)I(y' зa кoжний Дeнь пpoсTpoчrннЯ плaTе)I(y' aлr
нe бiльlше пoдвiйt*oi oблiкoвoi cTaBки Haцioнaльнoгo бaнкy Укpaiни, щo Дiялa в пеpioд, зa
яtсtлй сплa.IyсTЬсЯ пeня.
7.l2, [lo oплaTи Пoстaчa.гrьникoМ lптpaфy/iв тa/a6o пенi, пеpеДбaчениx /-laниM poз/.li.lltlм
VII ((BiдпoвiДaльцioть стopiн> ПoкyпецЬ' нa сyМy Taких rштpaфниx оaнкцiй, мaс ПpaBo
IIpиTp!{МaTи oIIЛaTy зa'foвap.
7.13.Crrпaтa гocпoДapсЬких сaнкцiй нe звiльняe Cтopoни вiД викoнaння свoik зoбoв'язaнь
зa ДoДaткoвoю yгoдoю Дo Дaнoi Угoди.

VПI. oбстaвини непepебopноi сили
Cтopoни звiльняroться вiд вiдпoвiда_пьнoстi Зa IIeBиI(oнaнHя aбo

I{енaЛr)I(]:Iс
8.1.
Bикoнaння зoбoв'язaнь зa цirro УгoДoro тa.{oдaткoBиМи yгoДaМи y paзi BиI{икFIeI{ня oбстaвиlt
нeпеpебopнoi cили, якi не iснyвaли пiд чaс yклaдaння УгoДи тa виникЛи пoзa BoJIеIo Cтopiн
(aвapiя, кaтacтpoфa, cтихiЙне лихo' eпiДeмiя, епiзooтiя, вiйнa тoщo).
8.2.Cтopoнo, Щo нe Мoжe BикoIIyBaти зoбoв'язaнНЯ Зa цiсro Угoдoю yнaолiдoк дii
oбстaвин нeпеpебopнoi cили, IIoBиIIнa не пiзнilпе нiлс пpoTягoм 7 днiв з мoментy iх
BиIIикнення пoвiДoмити пpo цe iншy Cтopoнy y письМoBiй фopмi.
8.3.ДoкaзoМ виникнeння oбcтaвиH нeпepебopнoi cl4ЛI4 Ta сTpoкy ix дii с вiдпoвiднi
ДoкyМeIITи, яlсi видшoться Topгoвo-пpoМислoBolо пaЛaTolо УкpaiЪи aбo iншlим yПoRI-IoRa)I(сIl14Г\4
нa цe opГaнoМ.
8.4. У paзi кoпи сTpoк дii oбстaвин нeпеpебopнoi сили пpoДoв)I(yсться бiльrпе нiтс б0 Днiв,
кoжнa iз Cтopiн B yсTalloBлrнoМy пopяДкy Мar пpaBo poзipвaти цю Угoлy.

IХ. Bиpilпення споpiв
спopiв
бo poзбiжнoстей Cтopoни зoбoв'язyloться виpilлyвaTи
виникнeння
9.1. У Bипaдкy
ix rпляxoм Bзaeмниx пеpeгoвopiв тaкoнсyльтaцiй.
9.2.У paзi недoсягнення Cтopoнaми згoДи спopи (poзбitкнoстi) виpirпyЮTЬся y сy/lol]Oiи)/
пopядкy вiдпoвiднo дo чиннoгo зaкoнoдaBствa Укpaiни.
Х. Cтpolс дiiУгoди
l0.1. Угoдaнaбvтpaе чиннoстi з дaTи ii пiдпиcaння CтopoнaМи Ta скpiплення iТ печaткaми
Cтopiн (зa нaявнoстi).
10.2. Угoдa дie дo з0.09.2019 PoКУ, a в чaстинi BзaсМopoзpaхyнкiв _ Дo пoBнoГo
Bикoнaння.
ХI. Iншi yМoви
11.1.Угoдa Мoжr 6yти дoстpoкoBo пpипинeнa зa BзaсМнoю згoДolo Cтopiн. У випaдкy
ДoстpoкoBoгo пpипинeння iнtпих p€lМкoBиx yгoД , якi 6ули yклaденi зa prзyльTaTaМI4 oдriсi aбo
Дeкiлькoх кoнкypeнтниx вiДбopiв вiдпoвiднo дo BсTaIIoBJIенoгo ПoкyпцеМ пopядкy зaкyпiвель
тoвapiв тa пoслyг зa paМкoBиМи yгoДЕlМv\ зa згoДoю Cтopiн aбo зa piшенням cyДy' якщo
внaслiДoк цЬoгo кiлькiсть yклaдeниx paМкoвиx yгoД пo циМ зaкyпiвлям cTaЛa МrншIе тpьoх
Cтopoни цiei Угoди пoвиннi нe пiзнilше 10 poбoчиx Днiв з ДHя }IaоТaння BкзaниХ oботaвиtt
пiдписaти ДoДaткoBy yгoДy дo цiсi Угoди щoДo ДocTpoкoBoгo пpипиI{еFI}lя цiсТ Угoди'
l1.2. Угoдa тa ДoДaткoвi yгoДи Дo нei мoжyтЬ бyти змiненi чи poзipвaнi Лише зa ЗгoДoю
Cтopiн, кpiм випaдкiв, встaнoBлeниx цiero Угoдoю тa чинниМ зaкoнoДaBсTвoМ Укpaiни.
11.3. У paзi якщo пiспя Bизнaчeння ПoстaчaлЬникa пrpеМoжцeМ кoнкypellтHoгo вiдбopy
вiдпoвiднo дo вcтaнoBлeнoгo Пoкyпцем пopяДкy зaкyпiвeль тoвapiв Ta пocлyг зa paМкoBиМи
yгoДaми (дaлi _ кoнкypeIITний вiдбip), Пoкyпець вияBI,IB Toвap зa цiнoro, мeншIolo нixс цiнa,
зaпpoпoнoвaнa Пocтaчaльникoм, ПoкyпецЬ нaпpaвляе ПoстaчaлЬникy JIист з пpoпoзицiеto
змrншити зaпpoпoнoвaнy uiнy Дo цiни, виявлeнoi ПoкyпЦeм. У paзi згoДи нa зМeншIeння Цil-tlа
Пoстaчaльник пpoтягol\4 TpЬoх poбoних Днiв з Д1Iя oTpиМaння Листa вiД ГIoкyгIl1я, Ila.)lll('

1

Пoкyпцю пpoтЯгoМ 3 poбоrlиx дlliв з дEI'I oTplIМaНIIЯ Л|IcTa вiд ПoкyпцЯ IIoDy,{oдaткoвy yгoДy
зi змецrшешою цiпоlo. У paзi цe3гoДи Пoстaчaльиикa шa зМенrrIеHьIя цiни Ta I{eoтpиМaIIHя
ГIоrсyшuем tлoвoI ДоДaткoвoI yгoли зi зменtпенotо цiнolo Пpoтягoм 3 pобoвиx днiв з ДIlя
oтриМaння ПоcтaчaльникoМ листa вiд Пoкyпця, IToкyпоць Мaс ПpaBo вiдмoвитисяt B
CIДпосTopoIII^IЬoМу пopЯДкy вiд пPидбarrня Тaкoгo Toвapy тala6o рoзipвaIrl.lяl Уt.oJll.t бсз
вiДtшкoдyвaнняl бyль-яtсих збиткiв Пogтaчaльникy' пpo IЦo I loкyttсl-tь ttOtli/tilпt;tllt,
Постaчa-тlьникa. Днeм oтpимaнI{я ЛисTa вiд ПoкyпцЯ Bвail(aсTЬся ДaTa llolrlтoBoгo lДTеМIlrJш
пiдпpиeмсTвa зB'Язкy' чrprз якr нaДсиЛarтьоЯ тaке пoвiдoМJleннЯ.
11.4.Пoкyпеuь Мaс пpaвo вiдмoвитиcя вiд УгoДи в oДнoстopoнI{ЬoМy пopяДкy B

ЕarтyIIHI{х BиIIaДкф(

:

- нeнaДaния Постaчальникoм дoкyшreптiв пpинaлежнoстi Toвapy, Щo сТoсyсться Toвapy

тa пiДлягaютЬ пeprДaннIо paзoМ з Toвapoм;
- якЩo Пoстaча-rrьFIиI( пepeДaB Меншy кiлькiсть Toвapy' нixс rlе BстaI]oBJtеIlO .IlаlIII.|l\4
УгoДolo тa/a6o,{oдaткoвиМи yгoДtlМи (в тoмy числi Пoкyпeць Мaс пpaвo вiдмoвитисяt вi;_t
уllсс:

пеpедaнoгo Toвapy);
- якЩo Пogтaчaпьник пеpеДaв Toвap, який нe вiДпoвiдae кoмплектy/lсoмплeктнoстi;
- яl{IД0 ПocтaчaльHиI( пepeдаэ Toвap нeнaлeхсIoi яrсoотi;
- в iнrшиx BI{пaДкaх, пеpедбa.reних чинниМ зalкoнoДaвствoм' УкpaiЪи.
1 1 .5. У випaдкy пpийняття Пoкyпцем piшeння пpo вiДмoвy вiд Угoд и тa/a6o
floдaтковoi
yгoди Дo неi, з пiдcтaв, BI(aзaних y п. 1l.4 дыloi Угoди, Пoкyпeць Мaс пpaBo:
- пиcЬМoBo пoвiДoмити ПoстaчaлЬникa пpo вiдмoвy вiд Угoди B oДIIoсToрolIIll)ol\,l\I
пopяДкy з з€l:}нaчeнням пiдcтaв пpийняття тilкoгo pirшення' B дaномy Bиllaд{кy Угoдa ПpиlI14II'lс
дito з дaти вiдпpaвЛeння пoвiДoмлeн}Iя пpo вiдмoвy вiд Угoди.
_ всTa}Ioвити Пoстaчaльникy cTpoк' в який вiн зoбoв'язaътиiт yсyIIyTи пeдoлilси, яlti
пpизBели дo пpийняття piшення пpo вiдмoвy вiд Угoди B oДIloсTopoннЬoмy llopядкy. B тaкoмy
BиIIaДкy Пoкyпeць нaпpaBJUIe Пoстaчaльникy пиcьмoвe пoвiдoМлrння з зЕlзнaЧенням нeДoлiкiв
Ta стpoкy Для yсyнeння TЕlI(их нeдoлiкiв. Якщo нeДoлiки не бyлyть ycyнyтi в yстaнoвлений
Пoкyпцeм cтpoк, Угoдa пpипиняють дiro зi спливoм сTpoкy, BсTaI_IoBЛrнoг'o ПoкytlllrМ ДJl'I
yоyнення недoлitсiв.
11.6.У pазi яtсщo пiД чaс викoI{aEII{я цiei Угoли ПoкyпеLIЬ BияBЛяe фaкr.yuaстi У
кoнкyprнтнoМy вiдбopi, зa peзyлЬTaтaМи якoi бyлo yкJIaДeнo Цto Угoдy, пoB'язaнoi oсoби щoДo
Пoстaчaльникa' тoбтo ocoби, якa вiдпoвiдaе 6удъ-.якiй iз oзнal(' зzlз}IaЧе}lих y .{oдaткy Nэ 2 дo
Угoди, якътiт e йoгo нeвiД'eМнolo чacTиIIoIo, Пoкyпeць Мaс пpaBo B oДЕIoсTopoннЬoМy пopяДкy
poзipвaти що Угoдy тa/aбo Пoстaчa-гrьник BиплaЧye Пoкyпцro rптpaф y poзмipi 20 6/o вiд
вapтoотi Toвapy.
||.7,[o oплaTи Пoстaчa_шьникoМ rштpaфy, BкЕtзaнoгo y п. 11.6 цiсТ Угoдtи' I1oкytrсttь. lta
cyМy lIITpaфy, мaе пpaвo пpитpиМaTи oплaTy зa Toвap.
11.8. Пpи poзipвaннi УгoДи B oДнoотopoннЬoМy пopяДкy Пoкyпцем з гtiдстaв Bиrll]JletlllЯ
фaктy y'racтi y кoнкypеIlтHoМy вiдбopi, зa pезyльTaTaмrИ якoi бyлo yкЛaДенo цto Угo2дy,
пoв'язaнoi ocoби щoДo Пocтaчaльникa, тoбтo oсoби, якa вiДпoвiдaе 6удь-якiй iз oзнaк,
зaзнaчeних y .{oдaткy j\lb2 дo Угoди, Пoкyпeць письМoBo пoвiдoмляе ПoотaчaлЬникa пpo
poзipвaння УгoДи B oДнocтopoннЬoМy пopядкy з зtlзнaченням пiДстaв пpийняття
"unoio
pirшeння. B дaнoмy BиIIaДкy Угoдa пpипиняс дilo з Дaти вiдпpaвлеI{ня пoвiДoмленl{я
Пpo
poзipвaння Угoди, якoto BBa)I(arTЬс'I ДaTa пoшIтoBoгo IIITrМпeЛя пil_lпpисмсTBa зB'язкy' Lllpез
'tкLнaДсилarTЬся тaкe пoвiДoмлення.
t1.8.Bсi ,{oдaткoвi yгoДи i ДoДaтки Дo Угoди с iТнeвiд'eМ}IиМи чacTиI{aN{и' якЩo BoI_Iи
виклaДенi в письMoBiй фopмi, пiдпиоaнi yпoBIIoBDI(I{ими пpeДсTaBl{vЛ(aМИ Cтopiн тa скpiпленi
Тх пeчaткaми (зa нaявнocтi).
11.9. ПocтaчaJlьник }Ie l\{ae пpaвa пepeДaBaTи cвoi пpaвa тd oбoв'язки зa УгoДoto тpeтiм
oоoбaм без пиоьмoвoi згoди Пoкyпця.
11.10.ПiДпиеaнням цiei Угoди Пoотaчa.тlьник пiдтвepДжyс' шlo вiн oзнaйoмлений .гa
пoгoДжyсTЬcЯ з Iнстpyкцieю пpo пopяДoк pеестpauii BИДaНИX. tloBrptry'Гих i вl.llttl1эt4сl'аIlI]\

I

Д0вip9н0cTeй Ila оДep}кaншя цiuноcтеЙ' зaтBepджrпoЮ нaкaзoМ ПAТ кУкpгaзвидoбyBal{пя),
Пopядlсoм зaкyпiволь тoвapiв Ta пoсЛyг ПAT <УкpгaзвиДoбyBaнНя> зa paМI(oвиМи yгoДaМи.
11.11. Пpи тлyмaчrннi yМoв пoсTЕlвки зa цieю Угoдotо зacTocoвyються Miжгтapoднi
пpaвиЛa iштеpпpeтaЦiТ кoмеpцiйних тepмiнiв IHКOTЕPMC (pелaкцiя 20l0 poкy) з ypaхyBaНI-l'lr\4
oоoбливих yМoв llостaBки' Bизнaчених Cтopoнaми y Дaнiiа Угoдi тala6o floдa:гкoвих yГoДaх'
1|.|2' УгoДa, Дoдaткoвi yгoДи, iх змiст нe пiдлягшотЬ poзгoлoшеннЮ aбo викopисTaннIo
Cтopoнaми без згoДи iнruo'i Cтopoни, кpiм випaлкiв пеprдбaЧegl4х. Чипним зaкoнoДaвcтBoМ

Укpaiни.

t1.13. Biдпoвiднo Дo ПoДaткoBoгo кoДексy Укpaiни Пocтaчaлт,ник зa ДaIIoю УгoДoю e/нe
e плaтникoМ пoДaTкy нa пpибyтoк тa r/нe e IтJIaTIII{кoМ пoДaткy нa ДoДaнy вapтiсть нa
зaгaJIЬI{их yN,IoBaх; ПoкyгlrЦь e пJIaтникoМ пoДaTкy нa пpибyтoк тa пoДaткy }Ia ДoДaнy вapтicть
нa зaгaлЬниx y]иoвax.
1l.14. BзaсмoвiДнoсини Cтopiн, нe пеpeдбaнеlri УгoДorо, pегуjllОIo'гЬсrl Ll14lllll']Nl
зaкoшoДaBстBoп4 УкpaТни. Якщo в дaнiй Угoдi Cтopoни вiдстyпили вiД гloJto>lсеt{l, alсr:itз
цивiльrroгo зaкoнoдaBстBa' вpeгyJIIoBaвшIи свoi вiДнocуIъIИ ь:ra влaсний poзoyД, тo rrpiopи'гет
МaютЬ нopми Угoди.
11.15. Cтopoни зoбoв'язyroTьcя пиcьМoвo пoвiДoN{лЯTи oднa oДнy y BипaДкy пpийняrтя
pirшення rrpo лiквiдaцiro, pеopгaнiзaцiro aбo бaнкpyтствo oДнiеi iз Cтopiн y стpoк не пiзнiше 3-х
кaлrндapниx Днiв iз Дaти пpиilнятtяTaкoгo pirпeння.
||-.|6. У paзi змiни мiсцeзнaxoдх(ення' бaнкiвсьlсих peквiзитiв, стar'yсy пЛaTHиI(a гloДa'гкitз
Cтopoни, тaкa Cтopoнa зo6oв'язalla писЬМoвo пoвiДoмити iнrпy Cтopoнy пpoTягoM 3-x днiв пpo
тaкi змiни.

IТ.I7.УгoДa скЛaДrнa yкpaТнськoto MoBoIo ДЛЯ pезидeнтiв aбo yкpai'lrськoro Ta
aпглiйськoю _ Для нepезиДентiв в дBoх пpиМipникaх (1 пpимipник ПoстaчaльниI(y Ta 1
пpимipник Пoкyпцro), якi мarотЬ oдHaкoBy lopидичнy cl4llу. У pшi poзбiхrнoстeй мiлс TeкcTaMи
нa yкpaiнcькiй тa aнглiйськiй мoвaх, тeкcT нa yкpaihськiй мoвi Мaс пrpeвa)Iсry cиЛy.
ХII. Aнтикopyпцiйнr застrpe}кcшня
12.L ГIpи викoнaннi cвoiх зoбoв'язaнь зa цiсro УгoДolo, Стopoни,

Тх aфiлiйовaнi oссlби'

пpaЦiвники a6o пocеpедники не BиплaчyloтЬ, нe пpoпoнyloTЬ i не ДoзвoляIoTЬ BиПЛaTy буltьякиx гpoшoBиx кoIIITiв aбo пеprДaчy цiннoстей, пpяМo aбo oпocеprДкoBallo' бyДь_яким oсoбaм,
нa дii .rи пpийняття piшreння циМи ocoбaдли з Метoю oTpиМaння бyль-якoТ
Дn"
"nrr"y
нeпpaвoмipнoi вигoди.
|2.2. Пpи Bикoнaннi свoix зoбoв'язaнь зa цiero УгoДolо, Cтopoни, iх aфiлiйoвaнi oсoби'
пpaцiвники a6o пocepeДHики не зДiйcнюloть Дii, щo квaлiфiкyютЬся зaсToсol]llиМ14 Дrlяl lti.;Iсйl
цiеt УгoДи зaкoнoДa3сTBoМ, як дa.ra./oтpимaння непpaвoмipнoT BиI'oдlи, Кop1l11111ii,,.
'пpaBollopyшIlння' a Taкoх( дii, щo пopyшyloTЬ BиМoги зaкoHoДaBсTBa пpo зaпoбiгaння lсopупuiТ
тa мiяснapoДниx aктiв пpo пpoтидitо лeгaлiзaцii (вiдмивaнню) лoхoлiв' oДrpжaниХ зЛoчинниМ
шшяхoI\,I.

iз Cтopiн цiсi Угoди вiДмoвляеться вiД стиМyлIоBaння бyДь-якиМ чинoМ
пpaцiвникiв iнuloi Cтopoни, B тoмy числi шIляxoМ HaДaННЯ гpoшIoвих сyN{, пoДapyнI(lB,
бeзoплaтнoгo викoнaъIklЯ Ha iх aлpеcy poбiт (пoолyг) тa iнrшими, не пoймeIIoBaHиMи y цЬoМy
12.3. Кoлснa

пyнктi cпocoбaми, Щo cTaBить пpaЦiвникa в пrBIIy зaлeжнiсть i спpямoвaнoгo нa зaбезпе'leнttяt
BиI(oнaHня цим пpaцiвникoМ бyДь-яких дiй нa кopистЬ стиМуJIIо}oчoТ r'ior'o С't'opottи.
Пiд дiями пpaцiвникa, зДiйснroвaними нa кopисTЬ стимyлrorouoi йсlгo С'гсlрсlttlt,
poзyмiютьcя:
- нaДaнЕя нrBипpaBДaIIиx пepеBaг y пoplBIIяннl з lншиМи кoнTpaгeнтaМи;
- нaДaння бyдь-яких гapaнтiй;
- пpискoprння icнyroчиx пpoцедyp (спpoшення фopмaльнoстей);
_ iнrпi Дii, щo BикoнyIоTься пpaцiвникoМ B paМкaх свoix пoсaдoBиx oбoв'язкiв, aле й/_ly'гь
вpoзpiз з пpинципaМи пpoзopoстi тa вiдкpитoстi взaeмин мixс Cтopoнaми.
I2.4. У paзi виникнrння y Cтopoни пiдoзp, шo вiдбyлoся aбo Мoже вiдбy'тися ПoрyШrtlll'I
бyДь_якиx aн'икopyпцiйниx yMoB, вiДпoвiДнa Cтopoнa зoбoв'язyсться пoвiДoмити iнш
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Стopoнy y пиcЬMoвiй фopмi. Пiсля ПисьМoBoгo пoвiдoмлrнHя, вiдпoвiднa Стopoнa Мaс ПрaBo
l]pизyllиHити Bикoнaння зoбoв'язaнЬ зa цiеto УгoДoto дo oтpиМarrня пiДтBepДжeння' п{o
пopyшення не вiдбyЛocя aбo не вiлбyлетьоя. Це пiдтвepдтсrннrl пoBинне бyти нaДiслaне
пpoTягoМ 5 (п'яти) poбo.lих днiв з Дaти нaпpulвлeння писЬN,Ioвoгo пoвiДoмlтення.
У письмoBoМy IIoBiдoмленнi Cтopoнa зoбoв'яrзaцa пoолaтиcЯ Ha фaкти aбo нaДaтIl
мaтepiaли, щo ДoстoBipнo пiдтвеpджyloTЬ aбo Дaють пiдстaвy пpипyскaTИ, Щo вiлбyлoся aбo
Мoжe вiдбyтися пopyшeння6уДь-яких пoЛoжeнЬ цих yМoB I(oнTpaгrFIтoМ' йогo aс}iлiйolзallptпll.t
ocoбaми, пpaцiвникaми a6o пoсеpеДникaМи BиpaI(arTЬся в дiях, яtl<i квallir|lil(уl()'l'l)с'l
вiДпoвiдниМ зaкoнoдaBстBoМ' як Дaчa aбo oлеpхсaння нrпpaвoмiрнoi виГoДи' lсoрyulцiЙне
пpaвoпopyшIення, a тaкoхt дiях, щo пopyшyютЬ BиМoги зaкoнoДaвcтвa пpo зaпoбiгaння
кopупцii тa мbItнapoДних aктiв пpo пpoтидiro лeгaлiзaцii ДoхoДiв, oTpиМaних зJloчинниМ
шIляхoМ.

12.5.Cтopoни цiei УгoДи BизнaIoтЬ пpoвeДeння пpoцeДyp щoДo зaпoбiгaння кopyпuii i
кoнтpoлюIoTь ix дoтpиМaння. Пpи цЬoМy Cтopoни ДoкЛaДaloTь poзyмrli зyсиЛЛЯ, l;loб
мiнiмiзyвaтИ pl4зvIК дiлoвих вiднoсин з кoнтpaгеIITaМи' якi мoхtуть бyr:и зzulУ.tенi ll кopyпltiiir; iI)i
дiяльнoстi, a тaкorк нaДaють взaсМнr опpияння oДин oДнoмy в цiлях зaпoбiгaнпя rtoрyпuii. 11ри
цЬOМy Cтopoни зaбезпенyють pеaлiзaцiro пpoцeдyp з пpoвeДeння пepeвipoк з Мeтolо
зaпoбiгaння pизикiв за"Iryчrння Cтopiн y кopyпцiйнy дiяльнiсть.
12.6' З Метo}o пpoBeдеЕня aнтикop/пuiйних пеpевipoк Пoстaчaльник зoбoв'язyeтьcя не
пiзнilце (5) п'яти poбo.rих днiв з МoМентy yкJlaДeння цiсi Угoди, a TaкoI( у 6удь-яlсий. чac
пpoтягoм дii цiei УгoДи зa пиcЬМoвиМ зсlпиToм ПoкyпЦЯ HaДa^fkl Пotсyпцto iнфopмaшiю пpo
пepeлiк влaсникiв Пoстaчa-гrьHикa, з BpЕlxyBaIIIlяM влaсникiв всix piвнiв (всьoгo лaпl1loгa),
BI(Лючaючи кiнцевoгo бенефiцiapнoгo Bлaсникa (кoнтpoлеpa) зa фopмoto згiДttсl з f[olцa'r'I<сll'r N'
1 дo цiсi УгoДи з Дoдaвaнням пiдтвеpДжyючих дoкyментiв (лaлi _ Iнфopмaцiя).
У paзi змiн y пepелiкy бyль-якoi лaнки влacникiв Пocтaчaльникa' BклIoчaючи lсiнцевoгo
бer-rефiцiapнoгo влacникa (кoнтpoлеpa) Ta (aбo) У Bикo}IaBчих opгaнax lloстa.raльник
зoбoв'язyeтЬся не пiзнilше (5) п'яти poбoчиx Днiв з ДaTи BЕIrсrння тaких змiн НaДa'rИ
вiдпoвiднy iнфopмaцiю Пoкyпцlo.
Iнфopмaцiя нaДaeтЬоя нa пaпepoBoМy нoсii, зaвipeнa пiДписoм пocaДoвoi oсoби, якa €
oднooсiбним BикoнaBчиМ opгaнoМ кoнTpaгентa aбo yпoвIIoBa)I(енoю нa пiДстaвi :toвiроlrсlс'гi
oсoбoю i нaпpaвлЯе"tЬcЯ ъIa aДpecУ Пoкyпця ЦIлЯxoМ пolllToBoгo вiдпpaв;lення З olll,loolvl
BI(лaДення' .{aтoro нaДaння Iнфopмaцii с Дaтa oTpиМaннЯ Пoкyпцем пoшIтoBoгo вiдпpaвленtllt.
.{oдaткoвo Iнфopмaцiя нaдarTЬся нa елrкTpoннoМy нoсii.
I2.7. Стopoни визнaIoTЬ' щo ik мorкливi непpaвoмipнi дii тa пopyшrння a}ITикopyгrцiйних
yмoв цiei Угoди Мoх(yтЬ cпpичиIIиTkI HeслnpИЯтливi нaслiДки _ вiд зни)I(ення pейтингy
нaдiйнoстi кoнтpaгеIITa (Пocmаuаltьнuка) дo iстoтних oбмежень щoДo взarмoдii З
кoнтpaгrн тoм Qr o c mаu альнuк o м) дo poзipвaння цi ei Угoди.
12.8. Cтopoни гapaнтyloTЬ зДiйснення нaлr}кнoгo poЗглЯДy зa ПреllстaвЛrllиMи B рaI\4кaх
Bикoнaння цiei Угoди фaктaми з ДoтpиМaнняМ пpиHципiв кoнфiденrtiйнoстi 'Гa зaс'l'Oс\'lJallll'l
eфeктивних зaxoдiв щoДo yсyненнЯ пpaкTичниx тpyлнoшiв 'ra зaгloбiгaнняt Ivlo)l(JIиI]Их
tсoнфлiктниx ситyaцiй.
Т2.9. Стopoни гapaнтyютЬ пoBIIy кoнфiденцiйнiсть пpи Bикoнaннi aнтикopyтrцiйниx yМoB
цiei Угoди, a TaI(oI( вiдcyтнiстЬ негaTиBIIиx нacлiдкiв як Для ПocтaчaльHикa B цiлoмy, тaк i Д.ltя
кoнкpетниx пpaцiвникiв ПoстaчaЛЬникa якi пoвiдoмили пpo фaкт пopyшeння.
l2.I0. У paзi вiДмoви Пocтaчaльникa вiД HaДaння Iнфopмaцii, якy BиЗнaЧeнo y uiй Угoлi,
фaктиvнoгo нeнaДaння тaкoТ iнфopмaцii, нaДaння iнфopмaшiТ з ПopyLr-IеHIJяM с't-pсltсilз,
Bстaнoвлeних y цiй Угoдi, aбo rтaДaъlня нeДoстoвipнoi Iнфopмauii, ПoкyпецЬ Ma€ Пpaвo B
oдHoстopoннЬoМy пopядкy вiдмoвитиcя вiд Bикoнaння УгoДи IrlЛяxoМ нaпpaвЛeнHЯ
письМoBoгo пoвiДoмлeння пpo пpипинrння УгoДи Чepeз 5 (п'ять) poбo.rих днiв з МoМel{Ty
IIaпpaBлeння пoвiДoмлeння.

У paзi нaДaння Iнфopмaцii нe в пoвнoМy oбcязt, тaк сЕlМo непoдaннЯ iнфopмaцii
зaзнaчeнoi y фopмi (Дoдaтoк Nb 1 дo цiei Угoди) ПoкyпецЬ нaпpaBлЯс пoвTopниЙ зaпит пpo
нaДaння Iнфopмaцii зa вкaзaнoю фopмolo з Метoю ДoIIoBнrння вiдсyтньoi irrфopпlaltiсlo i
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paзi l.IеlloДaннЯ тaкoТ irrфopмaшiТ' поpуtшенllя о'гpсtlсiв ii
Зaзпaт.reнцЯМ cTрoI(iB iT нaДallня.
llaДal{ня' a TaI(oж шaдa}Iп'r нелoстoвipl.loi iнфoрмaцiТ ГIorсyпеIIЬ Мaс пpaвo B oДI{aсTopoнI{ьoмy
пopяlll(y lзiДмoви'гис.яl вi"l-1 виl(oнaшня Угoд{r,l шЛяxoМ IlaпрaBЛrI{нЯ писЬI\4Oвoго пoвiДoIvIJIенl.Irl
пpo гlриПIilIr}Iuя УrюДи l.]срeз 5 (п'ять) pобo.llах дrliв з МoМeн'гy LIaПpaBЛrIlня пoвiДoмJIrI.IнЯ.

l2.1|. Зaзнaчetra y ЦЬoluy розлirri yМоBa е iстor'нolo yМol]oю rдiсi Угo:ди вiдпoвiднo

чaс'г!tнI.I 1 с'г. 6З8 I-{It УкрaТI.rи.

13.l. Додaтotс J\Ъ 1: Фopмa

"Itо

ХIП. /(олатI(и

*

Дo УгoДl,l
<Iнфopмaцiя пpo влaсникiв кoнтpaГентa, BI(лIочaIoЧи

кil'lцевoгo бенефiцiapнoГo BJIacниlta (кoнтpoлеpa)>
|3,2' Дoдdтoк Nр 2: Кpитеpii oзнaк пoв'язaних oоiб.

ХIV. MiсцсзIIaхoджrння Ta бaнкiвсьlсi
pеlсвiзитll Cтopiн
ПoCTAtlAJIЬI_IИК
ГIoКУПЕЦЬ
lIП <IIiдшtишпшкзбyт>
ATкУкp гaз виДoбyвaнIIfI>>
ФБУ 'oУкpбypгaз'n
Aлpeоa (lirrii: 63304, Хapкiвсьtta
4,:цLqga-875 1 5, Дoпeцькa oбэ].,
м. MapiyпoЛЬ, t]yJl. Iтaлiйс:ькa, 116a,
oфic.4О4,4О7.
plp 260О4000000058,
Бarrк

AT''УКPЕкCIМБAI{I('',

N4Фo 322ЗlЗ

сДPlloУ
N

l

м'I(paснoгpaД, Byл. Пoлтaвськa, 86
plp 26ОО9924445755 y вiддiлeннi }lb 270/20
ХoД AБ ''Укpгaзбaнк''

МФo 320478
кoл e'{PПoУ

фiлiТ 00156392
пЛaTIIик пoДaткy нa ДoДaнy вapтiсть

2з602486

пЛaTI{I{к пoДaTl(y шa ДoДaнy

т'ел./фaкс (0629) 40-7

oб.ll,,

7

вapтicть

-30

-I0-9З, 7 -19 -з 1
aДpесa: t.mykytclrak@ukrburgas.colтl,ua

Tел./фaкс

еЛ'

(О5'7 44) 7

Perсвiзити ДJIя зttпoгjl{eнllя пoДaTl(oBpIХ

Pсtсвiзитlr Для зaПoBIlеIIIl'l

IlaI(JIaДних:

uaкЛnДших:
Haзвa пiДпptlсмствa: Aкцiol{еpнr ToвapиcтBo

FIaзвa шiдгtpисмствa: Привaтнe

пiдrlpисмотвo <ПiДшипникзбyт>>

<Укpгaзвидoбyвaння>

IПI12З6024805бб9
Bиr'яг ПДB Ns 16058|450О448

упpaвлiltня <Укpбypгaз>
Itoл фiлiТ 8

ел. аDpесq

:

c|<a(Фpsb.drr.ua

ПoДa.гltol}их

Фiлiя

Iндивiлyaльrrий пoДaткoвий

З00197726657

Бypoвe

нoМrр:

l

Rитяг 1828104500088 з pе€сTpy

плaтниtсiв

ГIДB
I{oме1э телеdloнy: 057 44

7 19 88

Кoл el]PПoУ: 30019775
r;;!1,1,r

i!р
+

никa:

"l

Ч

M

i.o;l

IaLLl
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Й.rrnoooro

--,,1-'
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lt

дo Угoди J\bУБг
lО
вiд <l3->>

Л91

018 p.

Iнфopмauiя пpo власникiв кoнтpaгrнтa' BкЛtоЧaloч!l кiнцсвогo беrIс(liuiaptlol о
BЛaсникa (кoнтpoлеpа)
iз зaзнaченHяМ BсЬoгo ЛaнцIo)ккa влaоникiв, BклIoЧaIoЧи кiнцевих бенефiцiapниx влaсникiв
(кoцтpoлеpiв)
стaнoМ нa

d5)__

]0-_2018

p.

Haймeнyвaння
Bлaсники (aкцioнepи) opгaнiзaцii,
opгaнiзaцii
iз зaзнaченням чacтки вYo
(нaйменyвaНHЯ)
(нaймeнyвanъlЯ,
мiсцeзнaхoД}кeннЯ'
мiсцезнaхoдження)
IПH)
I. ПiдпpисМстBo-кoнтpЕlгеHT
.{eйн BoлoДимиp Бopисoвич -I9o/o ,
2514000з56
'
BЕ Nel 17846,12 липъlя 2001г.,
Киiвоьким
PB ДМУ УMBC Укpaiни в
Дoнецькiй oблacтi
,{ей.r Cepгiй Бopиcoви.r _ I9уo,
2244700з92
BA Nb59852з, |g JIIотoгo I997r,
КиiЪcьким
PB ДMУ УMBC УкpaiЪи в
Дoнецькiй oблaстi
[ей.l Teтянa oлексaндpiвнa - 160/o,
25з74llз69 BA J\Ъ359466 poкy 06
crpпня 1996., Киiвським PB ДMУ
УМBC Укpaihи в.{oнeцькiй oблaстi
,{eйн Mapинa eвгенiвнa -76у0,
228з100685 BA Ng672012, 25
беpезня 1991p., КиiЪським PB ДМУ

УMBC УкpaiЪи

Пiдтвеpдxtyю.ri
ДoI(yMеHти"

llaймеttytlalr

ltяt

peквiзити, пaспop'гнi
Дaпi

Cтaтyт

Cтaтyт

Cтaтyт

С'гa'гyl

в Дoнецькiй oблaстi

opлoвa Ipинa eвгeнiвнa -l2oh,
2252515707 BC Nb899346 poкy 06
липня 2О0I p., Bopotшилoвським PB

Cтaтyт

УМBCУкpaiнивмДoнецьк

,(pевицький Baлеpiй
oлексaндpoвиu -9Yo,
23з2800375
BB Ns4510'75'27 тpaBIIя 1998p.,
BoporшилoBcЬкиМ PB УМBC
Укpaiни в м,[oнeцьк
Taмo>lсникoв Фiнесс eвгенoвич -

Cтaтyт

90%

2Зl580IЗ76
BC J\b048360, 13 Щyдня I999p,'
КиiЪcьким PB ДMУ УМBC Укpaiни

Cтaтyт

в,{oнецьtсiй oблacтi
II. Юpиди.rнi oсoби, якi е влaоникaМи opгaнiзaцii _ кorrтpaгeнтa

III. Юpиди.rнi oоo6и, якi e влaоникaМи нacTyпниx piвнiв (дo кiнцевих)

IV. Кiнцeвий

BJIaсник

Дейч BoлoДимиp Бopисoвич -l90А
2514000з56
'
BЕ NsllT846,12 лталня 2001г.,
КиiЪським

,

PB ДMУ УMBC Укpaiни в
Дoнeцькiй oблaстi
[etrla Cepгiй Бopиcoви.r _ 19o^,
2244700392
BA J\Ъ59852з, |9 Лютoгo 1997г.,
КиiЪським
PB ДN{У УMBC УкpaiЪи в
Дoнeцькiй oблaстi
l[ейн Tетянa oлексaндpiвнa - |6Yo,
25з74|1369 BA Jъ35946б poкy 06
cеpпня 1996., Киiвським PB ДMУ
УMBC Укpaihи в.{oнецькiй oблacтi

Cтaтут

Cтaтyт

Cтaтyт

.(eйн Mapинa eвгeнiвнa -16у0,
2283 100685 BA Jt672012, 25
беpезня 7997p., КиiЪоьким PB ДMУ
УМBC Укpaiни в.[oнеuькiй oблaстi

Cтaтyт

opлoвa Ipинa eвгенiвнa -l2уo,
22525t5707 BC Nb899346 poкy 06
липня 2001 p., Bopotпилoвcьким PB

Cтaтyт

УМBCУкpaiнивмДoнецьк

flpeвицький Baлepiй
oлексaндpoъиu -9o/o,
2зз2800З75
BB Ns451.075,27 TpaBIrя 1998p.,
BopotшилoBсЬкиМ PB УMBC
УкpaiЪи в м.{oнеЦьк
Taмoxсникoв Фiнеeс eвгенoвич

Cтaтyт

_ 90lo

23l580lз76
BC Jф048360, l3 гpyДня |999p.,
КиiЪcьким PB ДMУ УМBC Укpaiни
в.(oнецькiй oблaстi.

Cтa"гyт

mа насmку вo%
,\ля влаcнuкiв / акцioнеpiв lopuDuчншt ociб вкаlаmu'

{

- найfuIeнуваннЯ,, фoprЙу вЛаcнocrni, IHП, мicцезнaхoОercеrtl-ш mq часnxку вoll в opеанiзацii
- вl(аЗаmu cвotх влаcнuкiв (do кiнцевuх)

.[oстoвipнicть тa пoв}Ioтy дaнoi iнфopмauii пiдтвepд>кyro.
<08> лиcтoпaдa 2018p.

(пiдпиc ocoби _ yIIoвIIoBDкeIIoгo пpeдcT.lвникa кoнTpaгентa)
М,П.

пIДПиси CTOPIH:
.{eйн

,/

p
фш

#

УгoДи

nno#ffiБii!ff
__т

oiдn /3r, t0
Дo

totв

р.

Itpитepii oзнaк пoB'язallих осiб:
пiД чac пpoвeдeнHя кoнкyрeнтнoгo вiдбopу вiдпoвiДнo До
здiйснroBаJIa
oсoбa,
якa
юpиДиЧFIa
тoвapiв Ta пocЛyг зa paМI(oBиМи yгoдaМи' зa peзуЛЬTaтaMи
зaкyпiвель
встaHoBJIrнoгo ПoкупцrМ Пopядкy
_
якoi yклaдeнo Угoдy (далi пpoцrдypa зaкyпiвлi) кoнTpoЛЬ нaД Пooтaч€ulЬHиI(oМ, яt<иЙ 6ув Учaсниtсoм
uй..'u"'й пepeмorкцeМ пpoцrдуpи зaкyпiвлi aбo кoнтpoлювалaоя пiд Чac ПpoBrДeння пpoцеДypИ
'u
зaкупiвлi тaкиM Учacникoм пpoцeДypи зaкупiвлi, aбo пepeбyвaлa пiД чac пpoBеДeHI{я прollеДyри
зaкупiвлi пiД cпiльниМ кoнтpoлeМ з тaкиM Учaоникoм пpoцeДуpи зaкyпiвлi;
tll)оItс/tуpи зaкr'llirз:ri
фiзиннa oсoбa aбo члeни iT сiм'Т, якi здiйснювaли пiд Чaс прoBrДellllЯ
Пpol{сtlypи
зaкуtl irз:ll;
ПepeМo)l(tlеM
тa
визнaний
Учacникoм
якиЙ
був
I(oItTpoлЬ нaД ПoстaчzUIЬHикoМ,
Чaс
ПpoBеДellI'lЯ
пiд
ЯкoГo
(пoсaдoвa)
oсoбa
слуясбoвa
зaкyпiвлi,
- yЧaсник пpoцeдypи
юpидиuнi
Пocтaчальникa
Biд
iмeнi
дiТ,
yпoвнoBarl(енa
зДiйcнroвaти
пpoцeдyper зaкyпiвлi 6улa
тaкoi
Члrни
сiм'Т
тa
вiднoсин'
змiнy aбo зyпинeння цивiльHo-ПpaBoBиx
сnpямoЬЬ"i
"u ""'u"ouЛeння'
слyжбoвoТ (пocaдoвoТ) oсoби;
- Пocтaчaльник, який пiд чac пpoцeдyри зaкyпiвлi бyв yнaсникoм (визнaний пеpeмo>Iсцем)
щoДo якoгo фiзиvнi ocoби - Члеtlи тендepнoгo кoмiтетy, кepiвник Зaмoвникa тala6o ЧЛeFIи Тхнix сiмей,
зДiйснювaли кoнтpoЛЬ a6o 6ули yпoBьIoвalкенi здiйснювaти вiД йoгo iмeнi юpидинtli дiТ, cгlpямoвatti tlа
BcтaHoBлrння, змiгly aбo зупинeння цивiльнo-пpaBoBих вiДнoсин.
Пiд здiйcнeнняМ кoнтpoЛЮ poзyмirться мoясливiсть зДiйcнеlltlя виpirпaльнoгo впливy aбo
виpiшaльний вплив нa гoспoдapcьlсy Дiяльнiсть Учaсникa пpoцeдypи зaкyпiвлi безпoсepедньo aбo нepeз
бiльrпy кiлькiоть пoB'язaHих фiзинних Чи topидиЧних oоiб, щo зДiйснroeтЬcя, зoкpеМa, шЛяхoM
peалiзauii пpaвa вoлoдiння aбo кopиcтyвaння всiмa aктивaми чи ix знaЧtlolo Чaсткolo' пpaBa
виpiшaльнoaЬ *nn'"y нa фopмyвaння clшaДy' peзyлЬтaти гoлoсyBa:нFIЯ' a тaкo)I( BЧинe}tня пpaвovинiв,
щo нaдaють мoltливicть Bиз}IaчaTи yMoBи гocпoДapcькoi дiяльнocтi, нaдaвaти oбoв'язкoвi Дo виl<oнalll-lя
вкaзiвки aбo викoнyвaти фyнкцiТ opгaнy yпpaвлiння Учaсникa пpoцrДypи зaкyпiвлi, aбo вorlo/til'tItя
ЧacTкolо (пaем, пaкeтol\l aкцiй), щo cтaнoBитЬ Hе NтeHшIe нirк 25 вiДcoткiв сTaтyTl'lоГo tсarti'гa.llt'У'taсtlttlilt
зaкyпiвлi.
npoцeДyри
'
[ля фiзи.lнoТ oсoби зaгaJlЬнa сyМa Boлoдiння чaсткoЮ у отaTyTHoМy кaпiтaлi Учacникa
пpoцеДypи зaкyпiвлi BизI{aЧaeтьcя зzЦe)кнo вiд oбcягy кopпopaтиBних пpaB, щo cyКyпHo нaлeжaть тaкiй
фlз'.'"iй oоoбi ЧлeнaМ ii ciм'i тa юpиДиЧHим ocoбaм, якi кoнтpoлюIoтьcя тaкolo фiзиннoro ocoбoю aбo
ЧЛeнaМи ii оiм'i.
Члeнaми ciм'Т ввarкaтoтьcя пoдpylоItя, Дiти, бaтьки, piднi бpaти i сeстpи, дiдycь, бaбуcя, oнyки,
ycинoBлroga.ri, уоинoвленi, a тaкol( iнlшi ocoби, зa yМoBи ik пoстiйнoгo Пpo)I(иBaнHЯ pa:loм з пoв'язal'Iolо
oсoбoro i вeдeння з нeю cпiльнoгo гoопoдapствa/
- Iнrпi oсoби, якщo нaявнi iншli фaкти ioбстaвини, якi овiдlчa'гь Ilpсl:l/tiйсttеlrlrя
'бeзпocepед}lьoгo aбo oпoсеpeДкoBaЕIoгo кoнтpoЛlo Чи BпЛиBy нa ПoстaчaлЬHикa чи iнruих y'Iaсниrtiв
пpoцrДypи зaкyпiвлi (кpiм y'racникiв з BиcoкиМ pизикoМ пoв'язaнoстi).
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