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Привaтнe пiДпpисмствo "Topгoвпй Дiм "ГалпiДrшипник'' B oсoбi Фiлii ПpиBaтнoгo
пiдпpиемствa "Topгoвий .{iм 6'Гдлпiдrпипник" в м.Хapкoвi, дaлi _ IrocmачаJlbltllк' щo e
peзиДeIIToм Укpaihи тa Мae сTaтyc IIJxaTнI{кa пoДaткy нa пpибyтoк нa зaгaJlьниx пiДстaвax,
пepeдбa.reниx ПoДaткoвим КoДeкcoМ УкpaiЪи, в oсoбi ДиpекTopa Лебедевa Q.Б., щo дiс нa
пiДcтaвi Пoлoження пpo Фiлilo тa,{oвipенocтi б/н вiд0I.02.2016p, з oДнiei cTopoни' тa

Aкцioнepнe тoBapисTBo "Укpгaзвидoбyвaння'' Фiлiя Бypoвe yпpaвлiння

<Укpбypгaз>>, дaлi _ Пoкуneцьl Щo e pезидентoм УкpaiнИ Ta NIae cTaTyc IтJIaTIIикa пoдaткy нa

Пoдaткoвим Кoдексoм
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20T8 poкy (дaлi _ Пocтaчaльник) з iнrшoi
- Cтoрoни' yкJIaJIи дaнy PaмкoBy yгoдy нa пocтaвкy тoвapy,
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I.

Пpeдмeт УгoДи
1.1. Пpедметoм цiеi УгoДи с ToBap' rlppтдбaниiт Пoкyпцем' зa prзyЛЬтaтaМи пpoведeHIIя
кoнкypellTl{oгo вiдбopy вiдпoвiднo дo вcтaнoвЛrнoгo y Пoкyпuя пopядкy зaкyпiвeль тoвapiв тa
пoслyг зa paМкoвиМи yгoдtlМи (дaлi _ кoнкypeнтний вiдбip).
1.2. ПoстaчaЛЬник зoбoв'язyетЬоя пoстaвити Пoкyпцeвi Toвap, a Пoкyпeць - пpийняти i
oпЛaтити Toвap нa yмoBaх дaнoi Paмкoвoi yгoДи тa вiдпoвiдних .[odаmкoвuх уeod do цiei'

Pамкoвot уeodu, уклаdeнuх 3а pвуЛьmаmаJvtu кoнкуpенmнozo вidбopу (dаlti _,[odаrnкoва уeodа)'
1.3. HaйменувaнътяlaсopтиМrнт Toвapy, oдиHиця вимipy, кiлькicтьo цiнa зa oДинищo
Toвapy Bкaзyeтьcя у ,\oDаmкoвuх Уzodаэс do dанoi Pамкoвoi уzodu.
l.4. У paзi виникнеIIHя y Пoкyпця пoтpeби y Toвapi, Пoкyпець пpoвoдитЬ paзoвi
пpoцeдypи кoнкypентнoгo вiдбopy вiдповiднo дo Bcтaнoвлrнoгo y Пoкщuя пopЯДкy зaкyпiвель
тoвapiв тa пocлyг зa paМкoBиМи yгoдtlМи сеpeД Учacникiв з якиМи yклaденi Утoди. Пoстaвкa
Toвapy Мoжr здiйcнювaтися зa цiеlo УгoДoro лишIr y paзi якщo Пoкyпеuь BизIIaчитЬ
Пocтaчaльникa пrprМoжцeМ paзoвoi пpoцeДypи кoнкyprнтнoгo вiдбopy згiднo з BcTaIIoBлrниМ
y Пoкщuя пopядкy зaкyпiвель тoвapiв Ta llocЛyг зa paМкoBиМи yгoдaми.
Пocтaчaльник, пiДписyloчи цю Угoдy, пoвнiстro тa беззaстepехGlo ycвiДoмлюe тa
пoгoджyeтЬся, щo y paзi IIеBизнaння йoгo пepеМoжцrМ пo paзoBиМ пpoцедypaм кoнкyprнтнoгo
вiдбopy, зсlгtlлЬнa кiлькicть Toвapy, якa бyде пocтaBЛеIIa Пoкyпuro пpoTягoМ дii цiеi УгoДи,
Мoже бyти менrпoro (aбo дopiвнювaтиме нyлтo) зa зaгaлЬнy кiлькicть Toвapy зa цieю Угoдoro.
1.5. ПoстaчaлЬник гapaнтyr' щo Toвap, якиiа r пprдМетoМ УгoДи Ta llеpeДarтЬся
вiдпoвiднo дo yкJIaдених ,{oдaткoBиx yгoд IIaJIеI(итЬ йoмy нa пpaвi впaснoстi aбo iнrпoмy
peчoвoМy пpaвi, щo нaДar йoмy пpaвo poзпopяДжaTуIcЯ Toвapoм, r нoвиМ i не бyв У
викopистaннi, не пеpебyвae пiд зaбopoнoro, вiд.тyх(lння, apeIIIToМ, не e пprДМeтoМ зacTaBи тa
iнtшим зacoбoм зaбезпeчення Bикoнaння зoбoв'язaнь пеprд бyДь-якими фiзинними aбo
юpидичними oсoбaми' деp)кaBниМи opгaнaми i деp)КaBolo' a Taкo)к нr r пprДМетoм бyль-якoгo
iнtпoгo oбтяження чи oбмeження, пеpeДбaчeнoгo ЧинниМ зaкoнoДaBcTвoм Укpaiни.
1.6. ПoстaчaлЬник пiдтвеpдтсyе, щo yкЛaДaння Ta Bикoнaння ниМ цiсi Угoди нr
УкpaiЪи тa вiдпoвiДaе йoгo BиМoгaМ (зoкpемa,
сyпеpечиTЬ llopМtlМ чиннoгo
Bcrх
oтpиМaIIHя
Дoзвoлiв тa пoгoДх(ень), a Taкoж пiдтвepДтсyс тe' щo
щoДo
Угoди не cyпеpeчить цiлям дiяльнoстi ПoстaчaЛЬникa,
yклaдaння тa
чи iнrших лoк€lЛЬниx aктiв.
пoлo)кrнHям йoгo

Пoстaчальник

Пoкyпець

IL Якiсть Toвapy

2.l. ПoстaчaлЬник пoвинeн пocтaвити Пoкyпцю Toвap, пepедбa.reний цiero УгoДoю тa
yкJlaДrниМи Дoдaткoвими yгoдtlМи, якicть якoгo вiДпoвiдar cеpтифiкaтшл якoстi aбo
пaспopтoм виpoбникa, ,{еpжcтaндapтal\l' тexнiчним aбo iнпrим yI\{oBaM' якi пpед'яBJUIютЬcя дo
Toвapy дaнoгo BиДy Ta пiдтвеpджyrться вiдпoвiдниМи ДoкyМellTulМи.
2.2. ПocтaчaJIЬIIик гapaнтyr якiсть i нaдiйнicть Toвapy' щo пocTaчaeтЬся, пpoTЯгoМ
гapaнтiйнoгo cтpoкy. Гapaнтiя нa Toвap стaнoBиTЬ 12 мiсяцiв
ШI.I{iнa Угoди

3.1. I]iнa зa oДиницro Toвapy BкaзyeтЬcя B yклaдениx .{oдaткoвиx yгoдaх B гpиBIIяx з
yptlxyBalrням П.{B (для peзидентa) aбo в iнoзeмнiй вaлroтi (лля нepeзидентa).
3,2. Зaтasънa вapiicть Угoди BизIIaчarтьcя як сyМapнa вapтiсть Toвapy,' пocтaBЛенoгo
вiдпoвiднo дo всiх,{oдaткoвиx )rгoд зa B€cЬ пеpioд дii Угoди;
3.3 I{iнa зa oДиницю Toвapy тa зaгaлЬнa цiнa УгoДи Мoжe бщи змiненir (зa yмoви' Якщo
Угoдoto пеpеДбa.rенa oIIJIaтa зa Toвap пpoTягoМ 30 кaлендapниx днiв aбo бiльшe пo фaктy
пocтaвки _ стaндapтнi yмoви oплaти) пpи зaстoсрaннi л.3.4 Угoди.
3.4 Умoви зМеншення вapтoстi пocтaвленoгo тa неoпЛaчeнoгo Toвapy з зacтocyвallнЯМ
фopмyли ДискoIITyBaIIня вapтoстi Toвap1'.
з,4,I У paзi, якщo Пoстaчaльник бaжaе зМrншити сTpoки oIIJIaти, визнaченi цielo Угoдoto
(зaстoсoвyeTЬся лишe y paзi oплaти зa Toвap пo фaктy пoоTaвки пpoтягoм 30 кaлендapних днiв
aбo бiльше), вiн пиcЬМoBo зBеpтarтЬоя дo Пoкyпця з пpoпoзицiero зМoHIIIити cтpoки oпЛaти зa
Угoдolo з oднoчaсниМ зМrншенняМ вapтocтi пoстaBленoгo, ulJIе IIe oпЛaчeнoгo тoBapy'
вiдпoвiДнo дo фopмyли ДискoнтyBaння вapтoстi Toвapy, вкaзaнoi у л.3.4.2 Угoди.
3.4.2 Фopмyлa ДискoIITIIoi вapтoстi Toвapy:
! вapтiоть фaктиннa: _f вapтiсть зa Угoдoro х (1-rl360х(t1-t2), дe:
f, вapтiсть фaкти.rнa фaкти.rнa вapтiсть тoвapiв, щo oпЛaчyeтьcя oкpеМиМ пJlaтe)кeМ,
Цpн;

!

вapтicть зa УгoДoto _ вapтiсть тoвapiв, якa Bизнaчонa в УгoДi;
tl _ cтpoки oплaти, визнaченi в Угoдi (cтaндapтнi yмoви oплaти);
t2 _ стpoки фaктиннoi oплaти (зменlпенi сTaIIДapTIIi стpoки, якi yзгoджeнi cтopoнши);
r _ oблiкoBa cтaBкa HБУ (нa Дaтy кopигyBaння вapтocтi), збiльlценa нa вiДпoвiдниЙ
з ни)кЧеIIaBеДенoю
R
tr-tz
oблiкoвa сTaBкa HБУ+10%
Biд 30 дo 15 днiв
oблiкoвa cTaвкa HБУ+4%
Biд t4 дo 0 днiв
з Дня oтpиМaння вiД Пoотaчaльникa пиcьмoвoТ
oпJIaти Ta зacTocyBallня y зв'язкy з циМ дo вapToстi To*py

3,4.з Пoкyпrць пpoтягoМ 5 poбo.rиx днiв

пpoпoзицii щoдЬ .*.'*Ъ'"" .'po*i,
стaBки диcкoнтyBaEITlЪ BизHaчeнoi зa фopмyJlolo, BкuL:}aнoIo у л. З.4.2 Угoди, пoвiдoмляe
Пocтaчa.пьникa пpo сBoIo згoДy зacTocyвaння Bкaзaнoгo мехaнiзмy, IIIJUIxoМ нaпpaвЛення
письмoвo'i вiдпoвiдi нa aДpeсy Пoстaчaльникa. У paзi не нaпpaBлrння Пoкyпцем тaкoТ
письмoвoi згoДи' aбo HaпpaBЛеIIня пиcьмoвoi вiдмoви пpo зaстoсyвaння фopмyпи
диcкoнтyвaЕня BapToстi Toвapy тa зМeншIення cтpoкiB oпЛaTи, вapтiсть Toвapy i cтpoки oпJIaти
зaлишzшoтЬся тaкиМи' як пеpедбa'rенi в Угoдi
з,4,4 У paзi, якщo Пoкyпeць пoгoд}кyrтЬся iз пpoпoзицieю Пoстaчaльникa пpo
зaстoсyBulЕня фopмyли ДискotITyBaIIня вapтocтi ToBapy тa змеHIIIення cтpoкiв oплaти, вapтiсть
пocтaBJlенoгo aлr нr oIIJIaченoгo Toвapy тa вiдпoвiднo зaгaлЬнa цiнa Угoди змiнroютЬcя з
ypaxy3aнням фopмyли дискoHтyBaIIня вapтoстi Toвapy. У тaкoмy BиIIaДкy змiнa вapтoстi
пoстaвлeнoгo aлe нr oплaченoгo Toвapy' poзpaхoBalloю зa фopмyлoю дискoнтyвaнI{я вapтocтi
Toвapy, пpoBoдитЬcЯ Нa пiДстaвi вiдпoвiДних кopигyючих пеpBиIIHиx дoкyментiв, пiДпиcaниx
Cтopйaми (aктiв пpиймaння-пepедaнi Toвapy/видaткoвиx IIaкJIaДниx з tloBo}o цiнoro, paxyнкiв
нa oплaтy(iнвoйсiв) Toщo.
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3.5. Пщкти 3.3 тa 3.4 цiеi Угoд.r не МOжytь бyти зaстoсoвaнi

IIa B}ке пooтaвпенi тa

oплaчeнi Toвapи.
3.6 Зaгaльнa вapтiсть Угoди не мо)ке пepеBищyBaти I 468 309'49 гpн. з ПДB.

3.7. Пpoдaвець, пiдпиcyloчи цro Угoдy, пoвнicтlo тa бeззaстrpr)кнo yсвiдoмлюe тa
пoгoд)кyeться' щo сyмapнa вapтiсть Toвapy, пoстaBЛelloгo ниМ вiдпoвiднo дo всiх,{oдaткoвих
yгoд зa вecь пеpioд дii Угoди, мo}ке бyтlr мeншoro (aбo дopiвнювaтeмe нyлro) зa cyМy' вкшaнy
y п. 3.6. цiei Угoди.
IV. Пopядoк зДiйснeння oплaти
4.1. Poзpaхyнки rrpoBoДЯться IIIJUD(oм oпЛaTи Пoкщшем пpoTягoМ 30 (тpилuяти) днiв
пiсля пpед'явлення ПoстaчaJIьIIикoм paxyнкy нa oIIJIaTy тa пiдписaння CтopoнaМи aкTy
пpиймaння_пеpедa.ri Toвapy aбo вlтДaткoвoi нaклaднot, IIIJUIxoМ поpеpaxyвaннЯ кoштiв нa
пoстaBки
ptlхyнoк Пoотaчaльникa, з ypaхyBallняМ ПДB, яwтfт пiдпиcyeтьcя пiсля
'з
ypaxyвaнням
ПocтaчaпьникoМ Toвapy нa пiДcтaвi пiдписaнoi Cтopoнaми ,{oдaткoвoi щoди,
yмoB, пеpeдбaнених п. 3.4. цiеi Угoди.
4.2.Пoкyпеuь нe здiйснror oплaTy зa пoстaBлeнтаiт Toвap, тa тaкa нrспJIaTa Hе e
пopyшеннЯМ стpoкy oпЛaTи зi стopoни Пoкyпuя y випaдкy нrнaдaння ПoотaчaпьникoМ
paхyнкy нa oплaтy (iнвoйсy) чи йoгo нrнaЛeжнoгo oфopмлeннЯ.

V. Пoстaвкa Toвapy
5.1. Пoстaвкa Toвapy здiйcнtoеться лиlrlr y paзi BиIIикнення пoтpeби y Пoкyпця тa
BI,IзнtшIня Пoстaчaльникa пеpеМo)кцrМ paзoвoi пpoцrдypи кoнкypентнoгo вiдбopy згiднo з
BcTaIIoBлrним y Пoкyпця пopядкy зaкyпiвель тoвapiв тa пocЛyг зa paМкoвими yгoдaми.

5.2. Cтpoк пoсTaBки' yМoви тa мiсце пoстaвки' кiлькiсть Toвapy, iнфopмauiя пpo
вшtтa;кoвiДпpaвникiв i вaнтaжooтpимрa.riв вкaзyrTЬся B yкЛaдeних.{oдaткoBих yгoДax дo цiеТ
Угoди.
5.3 ,{aтoю пoстaвки Toвapy e Дaтa пiДпI4catftIЯyпoвIloBa)кениМи пprдcтaвнИКaNll4 Cтopiн
aктy пpиймaнIIJI_IIеpeдavi Toвapy aбo Bидaткoвoi нaклaДнoТ пo кoжнiй пoстaвцi Toвapy пo цiй
Угoдi. Пpaвo влaснocтi нa Toвap пrprхоДить вiд ПoстaЧaЛЬникa дo ПoкyпuЯЗ ДaTИ пiдпиcaцня
Cтopoнaми aктy пpиймaння_пeprдaнi Tовapу a6o BидaTкoBoi нaклaДнoi.
5.4. Зa Bимoгolo Пoкyпця Пoстaчaльник писЬМoвo пoвiдoмляe Пoкyпuя i
Ba1lт3;кooтpиМyвaчa пpo гoтoBlliсть Дo вiдвaнтaження Toвapy шЛяxoМ нaпpaвЛrння лvтcтa (dля

peзudeнmа)
Пocтaчaльник зa 5 днiв Дo ДaTи вiдвaнтокення Toвapy зoбoв'язatтиiт нaДaтуt Пoкyпuto
(фaксoм aбo електpo}Iнoю пolштoro) нacтyпнy iнфopмaцiro :
OнoМrнкJlaтypy Toвapy
oвapтiсть Toвapy
.

oкiлькiсть мicть
oгaбapvттут Toвapy
oBaгa нетo/бpyттo

Biдвatrтaжeння Toвapy здiйcнтoeтьcЯ пiсля oтpиМaння ПoстaчaльникoМ пoгoд)кення
Пoкyпшя (dля нepeзudeнmа).

5.4,|, Зa BиМoгoю Пoкyпця aбo BtlllTalкooTpиМyBaчa Пoстaчaльник зoбoв'язaний
вiдвaнтa:крaти Toвap B пpисyтHocтi yпoвнoвa)книx пpеДсTaBIIикiв ПoкyпЦя.
5.5. Пpoтягoм 48 гoДин пiсля зaкiнчeння вiДвaнтaження ПoстaчaлЬник пoвiдoмляr пpo
це Пoкyпця i вaнтaжooтpимyBaчa.
5.6. ПoстaчaJIЬIIик нaДaе нa aдpесy Пoкщuя нaстyпнi дoкyМенти:
o тoBapoсyПp oвiднi ДoкyМенти (тoвapнo _ тpaнспopтнa нaклaднa) ;
o сеpTифiкaт якoстi тa/a6o пaспopT виpoбникa (нa вибip Пoкyпця);
.вiдвaнтaжyвaлЬнa cпецифiкaцiя (aкт зaBaIIтa}кeння) aбo пaкyBaJIЬниЙ лpтcт (зa вимoгoro
Пoкyпuя);
o

crpтифiкaT IloxoДження (зa Bимoтoю Пoкyпшя);
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crpTифiкaт вiдпoвiДнocтi (зa вимoгoю Пoкyпuя);
о iнвoйc (шrя неpeзидентa);
.iнrцi дoкyмеIrTи' нa BиМoгy ПoкyпЦя, y paзi пpoBедення МиTIIoгo oфopмлення Toвapy
О

ПoкщЦем
5.7. ПoсTaчaЛЬник зoбoвязaниЙнaДaтиПoкyпцtо ДoДaTкoвo дo ДoкyМeнтiв, зaзнa'reних y
п. 5.6 дaнoi Угoди, нacтщнi дoкyМrнTи:
5.7.L Пpи здiйcненнi пepeвeзeння Toвapy залiзничниМ TpaIIспopToМ:
ДЛЯ peзиДrнтa: opигiнал aктy пpиймaння-пepедaui ToBapy Ta кoпilo зaлiзни'пroi
нaкл4днoi,
тa зa.пiзни'пtoi нaкл4Днoi.
ДJUI IIrpgзиДоHтa: opигiншtи aктy пpиймaнflя-Ilrprдaиi тoвapy
5,7 .2. Пpи злiйснeннi пеpевезrння Toвapy aвтoTpaнспopToм:
ДJUI prзиДrнтa: opигiнaл aктy пpиймaння_пеpедaнi ToBapy aбo видaткoвoi нaклaднoi,
дpyгий пpймipник ToBapнo-TpЕlнспopTllоi нaклaднoi (ф.]ф1-Tн) тa кoпiю тoBapllo_тpaнcпopтнoТ
накЛaднo1'

нepезиДентa: opигiнaли aI(Ty пpиймaння_пеpелa.ri Toвapy Ta мiжнapoднoi
aвтoмoбiльнoi нaклaднoi (CМR)
5.7.з. Пpи здiйсненнi пеpевrзення Toвapy aвiaтpaнопopToМ:
дJUI pезиДrнтa: opигiнaп aкry пpийМaннЯ_Ilepедaнi тoвapy тa aвiaцiйнoi вaнтaжнoi
дJIя

нaклaднoi.
вaнтaяснoi
.{пя неpeзиДegтa: opигiнaли aктy пpийМaння_пrpeдaчi Toвapy тa aвiaцiйнoi
нaклaДнoi (Air Waфill).
5.7.4, Пocтaнaльник, дo мoМeнтy вiдвaнтaження Toвapy, пoпeprднБo пoгoД)кye з
Пoкyпшем нaдaHIIя дoкyментiB, Щo вкaзaнi в пiдпyнктax 5.7 .| '5.7 .з Ta B IIyIIкTax 5.4,5.6 Угoди
(для неpезидентa).
'
5.Ъ. Якщo Пocтaчaльник вiДпoвiднo дo yМoB IIoстaBки caмocтiйнo здiйснюе Митнe
oфopмлeння Toвapy, вiн зoбoвoязaнутIl нaДaти кoпiТ дoкyмeнтiв, Bкaзaних y п. 5,7 (для
неpезидентa) тa Ь6op*o.'y згiднo з BиМoгulМи чиннoгo зaкoнoдaBcтвa Укpaiни митнy
деклapauilo (МД).

io"up"o_'paнспopтнa нaкJlaДнa пpи пеpеBeзеннi Toвapy aвToTpaнcпopтoм пoвиннa бyти
oфopмпенa вiдпoвiднo дo Пpaвил пеpеBrзення вaнтax<iв aвтoмoбiлЬниМ тpaнcпopтoМ в
чинних нa денЬ скjlaдaння тoBapllo-Tpaпспopтнoi нaкпaднoi.
vкpaъi,
' BiдпpaвJIеЕIIя
дoкyмeнтiв Bкaзaних У п. 5.7. Ta 5.8. цiei УгoДи здiйонюeться
Пoстaчaльникoм .rpor".o* 2-x (двoх) poбo.rих днiв з дaTи пocтaвки, нapoчниМ aбo
prкoМrндoBulниМ ,'Ъ'o* кyp'epськoto пotштoto, ro У бyДь-якoмy paзi не пiзнiшe 5_гo 'д'Icлa
мicяця, нaстyпнoгo зa мicяцeМ пoстaBки
5.9. Пo пpибyттlo Toвapy в кiнцевий пyнкт пpизнaчrння йoгo пpиймaння пpoBoДитЬся
бeзпoсеpеднЬo вaнтa}кooTpиМyвaчrМ.
5.i0. пеpеДaЧaTa oтpиМaння Toвapy (зa виклпоиеннЯМ пеpедaнi aбo oтpимaння Toвapy
нa пiдстaвi aктiв пpиймaння_пеpедaнi тoвapy) пpoBoдитЬся зa дoвipeнiстlo, вiдпoвiднo дo

pеeстpaцii видaниx' пoвepнyтих i викopиcтaних дoвipенoстelt tтa
нaкaзoм ПAT кУкpгaзвидoбрaння>.
oдep*ш'н"
пpoвoдитьcя вiДпoвiднo дo Iнcтpyкшii пpo пopядoк
пo
кiлькoстi
5.11. ПpийМaннЯ Toвipy
пpиймшrня пpoдyкцii виpoбни.ro_теxнi.шroгo пpизнaЧення i тoвapiв нapoднoгo cпo)I(иBaIIня пo
_
кiлькocтi, .ui".pл*"rroi пoотaнoвolo ,{epжapбiтpaжy Nэ П-6 вiд 15.06.1965P., Пo якoотi
Iнcщyкuiт npo nop"дoк пpиймaнн" пpoдyкцii виpoбничo-тrхнiчнoгo пpизнaчrння i тoвapiв
нapoднoгo спo)киBaHIIя зa якiстIo' зaTBеpдженoi пoстalloвoro .{epжapбiтpaжy Ns П_7 вiд
paзi BияBЛrння
25'.o4.|966P., тo cеpтифiкaтy
_якoЪтi якoстi тalaбo пacпopTy зaBoДy-Bиpoбникa. У
Пocтaчaльникa
a6o неcтaчi Toвapy, Bиклик пpедcтaвникiв
невiдпoвiДнoотi в
oбoв'язкoвиil, a пpeдcтa3llикiв зaвoдy_виpoбникa _ зa BиМoгoю Пoкyпця. Bиклик Пoкyпцем
зДiйснюетьc" в .rиcьмoвiй фopмi тaia6o B еЛекTpoннoМy вигляДi Ha rлекTpoннy aДpеcy
Пoстaчaльникa' Bкaзaнy B Poздiлi ХIv дaнoТ УгoДи. У BиIIaДкy t{еяBки пpедсTaBникa
Пoстaчaльникa (виpo 6нуткa Toвapy _ IIa BиМoгy Пoкyпuя) в cтpoк, вкзaниЙ y BикЛикy Пoкyпця,
пiДписaнням дaнoi УгoДи Пoстaчaльник нaДae згoдy' пpo тe, щo ПoстaчarлЬник

Iнстpyкuii

'po 'rop"дoк
цiннocтей, зaT3epдженoi
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з oгJIяДoМ Toвapy нa пpедМот вiдпoвiднoстi кiлькiстi/якocтi ПoкyIIцrM Ta з aкToM, cк]IaдlниМ
Пoкyпuем B oднocтopoннЬoМy пopяДкy 3a peзyЛЬтaтaМи тaкoгo oглядy. Cтopoни пoгoдиJlиcя'
щo якщo вoни вiДcтyпили вiД пoлoхсeнь Iнcщyкцiй, вкaзaних B ДtШoМy пщктi Угoди,
BpегyJIIoBaвIци cвoi вiднocини нa влacний poЗC}Дэ тo пpiopитет Мaloть нopми цiei Угoди.
5.12. BiдпoвiдaльнiстЬ зa пpaBильнicть Ta IIoBlIoTy oфopмлення тoBapoсyпpoвiдних
дoкyмrнтiв i нacлiдки, пoв'язaнi iз зaтpиМкtlмkт rпp:lт пoстaчaнHi Toвapy, пpиймae нa cебе
Пocтaчaпьник.
5.l3. Пpи BиIIикнrнЕi ДoДaткoBих BиTpaт y зв'язкy з нrпpaBипьнiстю oфopмлення
ToBapoсyllpoвiдниx дoкyментiв aбo нeмoжливiстro вiдпpaвлeння Toвapy з вини
Пoстaчa.тlьникa' тaкi витpaти (y тoмy чиcлi пo дoоTaвцi Toвapy в кiнцевий пyIrкT пpизнaнення)
зДiйонtotoться ПocтaчaлЬHикoм.
5.14. BaнтaжoвiдпpaвIlикoМ Toвapy зa цiero УгoДoro e ПocтaчaJIЬHик a6o зaвoдвиpoбник, aбo yпoвнoBaженa (зaлуreнa) нимl1 oсoбa, пpo щo зai}нaчaeтЬся в ,{oДaткoвиx
yгoдФ( дo дaнoi УгoДи.
5.15. Упaкoвкa i МapкyBaIIня Toвapy пoвиннi вiдпoвiдaти BстaIIoBЛеIIиМ пpaBиJIaм'
стaнДapтElМ i тeхнiчrrиМ yМoвaМ.
5.16. Упaкoвкa пoвиннa зaбезпечyBaти IIoBIIy цiлiснiсть Toвapy пpи тp'aнспopтрaннi
yciмa видaMи тpaнспopTy' BкJIIoчaIoчи пеpеBaнTaх(eння' a тaкoж Мaти пpиcтoсyBallня Для
МoжЛиBиx IIrprBaI{Ta)кeнь як зa Дoпoмoгoro пiДнiмaЛЬних мexaнiзмiв, тaк i p}яниМ зacoбoм (зa
дoпoМoгoю вiзкiв i aвтo (eлектpo) кapoм)..
5.17. Пopядoк i cтpoки пoBrpIIeнIIя Tapи, yМoBи poзpaхyнкiв зa тapy oбyмoвлtoloTЬоя в
.{oдaткoвиx yгoдttх дo дaнoi УгoДи.

VI. Пpaвa тa oбoв'язки Cтopiн
язaниiт;
зoбoв'
6.1. Пoкyпeць
6.1.1. Cвorчaснo тa B Iloвнoмy oбсязi сплaчyBaTи зa пocTaBЛений Toвap.
6.l.2. Пpиймaти пoстaвлeний Toвap, y paзi вiдcщнocтi зayвaжeнь, згiдro з aктoМ
пpиймaння-пepедaнi тoBapy aбo видaткoвoю нaкJlaДнoю.
6.2. ПoкyпrцЬ N,Iaс пpaBo:
6.2.l. ,{ocтpoкoвo poзipвaти щo Угoду тala6o,[oдaткoвy yгoДy:
6.2.lJ. У paзi IIeBикoнaння чи нrнaJIе)IGIoгo викoнaння зoбoв'язaнь ПoстaчaльЕикoМ'
пoвiДoмивши пpo це йoгo зa 30 днiв Дo дaти poзipвaнняi
6.2.l.2. У iнrциx Bипaдкaх' пеpeдбa'rених цieю Угoдoto.
6.2,2. Кoнтpoлloвaти пoстaBкy Toвapy y cTpoки, вcтaнoвл9нi Paxщкaми_
yгoДaМи дo цiеi Угoди.
фaктypaми/ДoдaткoвиМи
зaкyпiвлi Toвapy тa зaгaЛЬнy вapтicть цiei Угoди зaлeжнo вiД
oбсяг
в,z.з. Зменшryвaти
poaJlьнoгo фiнaнсyЬaнIlя BиДaткiв. У тaкoмy-paзi Cтopoни внocЯTЬ вiдпoвiднi змiни дo цiеi
Угoди.
6.2.4. He зДiйснювaти oплaTy Пocтaнaльникy у paзi нeIIaJIежнoгo oфopмлення
дoкyмrнтiв, неoбхiДн 14х ДЛя здiйснення опJIaти.
6.2.5, BiДмoвитися вiд Toвapy, який нe пoсTaBлrIIий в cтpoк, Bкaзaний в ДoдaткoBих
yгoДaх дo Угoди.
6.3. ПocтaчaлЬник зoбoв'язaний:
6.3,I. ЗaбезпrчиTи IIocTtlBкy Toвщy y cTpoки' BсTaIIoBЛeнi в ДoдaткoBиx yгoдtlx дo цiei
УгoД.l.
6.3,2, Зaбoзпeчити пocTa3кy Toвapy, якiсть якoгo вiДпoвiдaе yМoBtlм, yстaIIoBлeIIиМ
poздiлoм II цiеi УгoДи.
6,3.3. ЗapесcтpуBaTуI пoдaTкoBy tIЕlкJIaДнy B електpoннiй фopмi в стpoкй, встaнoвленi
тIиIIниМ зaкoнoдaBстBoМ Укpaiни.
6.з.4. Cвoeчacнo пoвiдoмпяти Пoкyпця пpo змiнy rлектpoннoi aдpеcи.
6,з.5. Пpoтягoм 2 poбoних днiв з МoМентy oтpиI\dсlння пиcьмoвoi вiдпoвiдi вiл Пoкyпця
щoДo зMSHIIIеIIHя cтpoкiв oIIЛaти Ta зacтocyвallня y зв'язкy з цим Дo BapтoсTi Toвapy cTaBки
диокoнтyBaння (п. 1.ц.z цiсi Угoди), нaдaти Пoкyпцto paxyrloк нa oпЛaтy тa кopигytoнi

,fl
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IIrpBиIIнi Дoк}rмOIITiB (aкTи tlpийМaннЯ_пrprДaчi Toвapy/виДaткoвi нaклaДнi, ptlxyllки нa oпЛaтy
тoщo) з нoBolo цiнolo.
6.3.6.Пpoтягoм 3 poбo.rих дriв пicля cкЛaДaння кopигyloчих пepBинIIиx дoкyментiв
(aктiв пpиймaння_пеpедaнi Toвapy/видaткoBих IIaKIIaДниx, paxщкiв нa oпJIaTy тoщo) НaДaTИ
Пoкyпшro poзp€rхyнoк кopигyBaIIня кiпькicниx i вapтiсHиx пoкaзникiв дo пoдaткoBoi ншсдаднoi
B еJleктpoннiй фopмi, BcтaIIoBJIeIIiй чинпим зaкoнoдaвcтBoм Укpaihи.
6.4. ПoстaчaJIЬIIик мae пpaвo:
6.4,l, Cвoeчaснo тa B пoBIIoмy oбcязi oтpиМyBaTи пJIaтy зa пocтaBjlений Toвap.
6,4,2, Ha дocтpoкoвy пocTaBкy Toвapy зa пиcЬМoBиМ пoгoД}кенняМ Пoкyпця.

VII. Bi.щloвЦaльнiсть Cтopiн
7.1. У paзi IIеBикoнaння aбo нeнaЛeхGloгo Bикoнaння cвoik зoбoв'язaнь зa Угoдoto
Cтopoни нecyгь вiдпoвiдaльнiсть, пepедбa.rенy зaкoнoДulвcтBoМ Укpaiни тa цiеro УгoДoro.
7.2. Toвap, щo нr вiдпoвiдae кoмплектy/кoМплrктнoстi тalaбo кiлькoстi, a6olтa якocтi

пpиймaтиcя ПoкyпЦем aбo BaIIтaжooTpиМyBaчеМ нa вiдпoвiдЕrлЬнr збepiгaння зa paхyнoк
Пoстaчaльникa, Дo йoгo зaмiни тa!a6o дoyкoМплeктaцii. Пoотaчaльник зoбoв'язaний
poзпopяДиTися Toвapoм, пpийняTиМ нa вiдпoвiдaльне збеpiгaння пpoтягoм 10 днiв. Якщo
Пoстaчaльник y цей cтpoк нe poзпopяД|lTЬcЯ Toвapoм, Пoкyпець Мae пpaBo pеaлiзyвaти Toвap
для вiдrшкoДyвtlЕня пoнеcених свoik збиткiв.
7.3. Якщo пpoтягoМ гapaнтiйнoгo стpoкy бyлyть виявленi дeфокти aбo невiдпoвiднicть
якoстi Toвapy, oбyмoвленoi Угoдoю тa.{oдaткoBиМи yгoдaми, Пoстaчaльник зoбoв'язatтиЙ зa
cвiй paxyнoк ycyIIyTи дrфекти Toвapy зa йoгo мicцезнaxoД)ItoнIlllМ aбo зaпдiнити неякicний
Toвap нa Toвap нaлeжнoi якoстi B yзгoдjкeнi Cтopoнaми cTpoки, tlле не бiльIшr 20 кaлeндapних
днiв з Дня oтpиМaння пoвiДoмJIrIIня вiД вaнтaжooTpиМyвaчa ни Пoкyпця пpo дефекти aбo
нeвiдпoвiднiсть якoстi Toвapy.
7.4, Зa пocтaчaння Toвapy ненulJlе)кнoi якoстi aбo некoмпЛекTIIoгo Toвapy, Пocтaчaльник
BипЛaчye Пoкyпцro IIITpaф y poзмipi 20 % вiд вapтoстi Toвapy нeIIaJIrжHoi якoстi aбo
некoмпJIeкTнoгo Toвapy.
7.5.У BипаДкy непoвiДoмЛення aбo неcвoсчacнoгo пoвiДoмлeння пpo Дaтy вiдвallTalкeння
Toвapy Пocтaчaльник випЛaчye Пoкyпцю lштpaф y poзмipi ТYo вiд вapтocтi Toвapy, пpo
вiДвaнтaжeння якoгo бyлo нe пoвiдoмлeнo aбo нe сBorчaснo пoвiДoмJIrIIo.
7.6.У Bипaдкy нeнaдaння aбo пopyшlrнIlя стpoкiв нaдaння ToBapoоyпpoвiдниx дoкргeнтiв
ilaбo iнrпих ДoкyМeнтiв вiдпoвiднo дo п. 5.6_5.8, п.6.3.5-6.3.6 дaнoi Угoди, Пoотaчaльник
BиIIЛaчye Пoкyпцlo IIITpaф y poзмipi l09'o вiд вapтoстi Toвapy, ДoкyМeнти щoдo якoгo нeнaДaнi
aбo нaдaнi з пopyшrнняМ сTpoкy.
]j.Якщo Пocтaча.гrьник нe зapeссTpyвaB' IlепpaвилЬнo aбo нeсвoeчaснo зapеeсTpyBaв
пoдaткoвy/i нaклaднy/i в cистемi eЛeктpoннoгo aдмiнicTpyBal{ня пoДaткy нa ДoДaнy вapтicть'п.r
BчиIIиB iнIцi дii/безДiяльнiсть' B pезyльтaтi .roгo ПoкyпецЬ BтpaтиB IIpaBa нa пoДaткoвий
кprДит' Пoстaчaльник зoбoв'язaниЙ cплaтиTи Пoкyпцro штpaф y poзмipi 20Yo вiд cУми
oпepaui'r'/й пo якiй нe зapе€cтpoBallo, непpaвильнo a6o неcвoeчacнoгo зapeeстpoBallo
пoдaткoвy/i нaклaднy/i.
7.8. У випaДкy IIeBикoнaння ПocтaчЕ}лЬникoМ BзяTих нa оeбе зoбoв'язaнь пo дaнiй Угoдi
тa/a6o Дoдaткoвiй щoдi, Пoстaчaльник зoбoв'язaттутtт вiДrшкoдyвaти Пoкyпцтo вci збитки, щo
зaвдaнi йoмy тtlкиМ нrBикoнaнняIvI, y тoМy чиcлi зa пpoстiй тpaнспoPтУ, Щo BиIIик чеprз
вiдcyтнiсть неoбxiДних ДJUI пpиймaння Toвapy дoкyментiв.
7.9. ПocтaчaJlЬник кoМпrнсye Bитpaти Пoкyпцro зa пpocтiй тpal{cпopTy, кoли тaкиil
пpoстiй бyДe викltикarттаiт нeoбхiднicтto пpиймaння Toвapy y пpиcyтнocтi yпoBнoвaжниx
пpедстaвникiв Пoстaчaльникa' y paзi пoстaвки Toвapy, щo не вiдпoвiдaе вкaзaнiй у
ToBapoсyllpoвiдних
дoкyМel{Tax кiлькoстi тa якocтi.
'
7.lo'.У paзi l{eBикoнaння Пoстaча_]Ьникolu взЯтиx нa себr зoбoвoязaнь з пoc'aвки Toвapy
yгoдax Дo дaнoi Угoди, oстaннiй сплaчye Iloкyпцlo пeню y
y стpoки' зaзнaченi y
'[oдaткoBих
poзмipi o,I уo вiд вapтocтi нeпoстaвЛeнoгo aбo нecвoeЧacнo пoсTaвЛeнoгo Toвapy зa
]\,to)кr
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ДеHЬ пpoсTpoчeння' a зa пpocтpoчrннЯ Пoнaд TpиДцятЬ дHiB ДoдaTкoBo cIIJIaчyr IIITpaф y
poзМipi 7Yoвiдвapтocтi нeпocтtlBJlelloгo aбo несвoeчacнo пoсTaвЛrнoгo Toвapy.
7.11. Зa пopyшeння стpoкiв oплaTи Пoкyпeць cIIJIaчye нa кopиcTь Пoстaчшlьникa пенIo B
poзмipi 0,001% вiд cyми пpoстpoчeнoгo пJlaтr)кy' зa кoжний денЬ пpocTpoченнЯ пJlaтe}кy,'aJIe
не бiльцrе пoдвiйнoi oбпiкoвoi стaBки Haцioнaльнoгo бaнкy Укpaiни, щo дiялa в пеpioд, зa
який сплaтyrться пeня.
7.I2. Дo oIIJIaти Пoотaчa.пьникoМ штpaфy/iв тa/aбo пrнi, пеpедбaчениi дaниМ poздiлoм
VII <Biдпoвiдaльнicть стopiн> ПoкyпеЦЬ, Ho cyмy тaких rштpaфних caнкцitl, мae пpaвo
пpитpиМaти oплaTy зa Toвap.
7,t3,Cллaтa гocпoдapcькиx сaнкцiй не звiльняe Cтopoни вiд викoнaння cвoiх зoбoв'язaнь
зa.(oДaткoBolo yгoДoю дo дaнoi Угoди.

8.1.

VПI. oбстaBиIIи непеpeбopнoi сили
Cтopoни звiльняtoтьcя вiд вiдпoвiдaльнocтi зa IIеBикoнaння aбo

нeIIaJIе)ilGIе

викoнaння зoбoв'язaнь зa цiсto Угoдoto тa,{oдaткoBиМи yгoдaМи y paзi Bиникнення oбcтaвин
нeпepебopнoi cили, якi не iснрa.тlи пiд чac yкjlaДaння Угoди Ta BиIIикJIи lтoзa вoЛею Cтopiн
(aвapiя, кaтaстpoфa, cтихiйне лиxo' епiДiмiя, епiзooтiя, вiйнa тoщo).
8.2.Cтopoн&, Щo не Мo)ке викoIIyBaти зoбoв'язaнHЯ зa цiсro Угoдolo yнaслiдoк дiТ
oбставин нrпеpeбopнoi cили, пoBиIIна не пiзнitпе нiж пpoтягoм 7 днiв з мoментy iх
BиIIикнеIIня пoвiдoмити пpo це iнlшy Cтopoнy y пиcЬМoBiй фopмi.
8.3.,{oкaзoм BиIIикнення oбстaBиII непepебopнoi cIlIIkI Ta cтpoкy ix дii e вiдпoвiднi
ДoкyМеEти, якi видшoтьcя TopгoBo_пpoМиcJloвolo пaлaTolo УкpaiЪи aбo iншим ylloвlloBa)кeниМ
нa цr opгaнoМ.
s.4. У paзi кoли стpoк дii oбcтaвин непepебopнoi cили пpoдoв)I(yeться бiпьIпе нiж 60 днiв,
кo)кнa iз Cтopiн B ycTaIIoBJIrнoМy пopядкy Мar пpaBo poзipвaти Цro Угoдy.

ix

9.l. y

IХ. Bиpiulення спopiв
Bипaдкy BиtIикнrння cпopiв бo poзбiжнoстей Cтopoни зoбoвoязyютьоя виpitшyвaти

шляхoм BзarМних пеpегoBopiв тa кoнсyльтaцiй.
9,2.У paзi недocягнrння Cтopoнaми згoди сIIopи фoзбiжнoстi) виpirшyroтьcя y cyдoBoМy
пopяДкy вiдпoвiднo Дo чиннoгo з€lкoнoДaBcтвa Укpaiни.

Х. Cтpoк дii Угoди
З
нa!иpaeчиннoстi
10.1. Угoд a
ДaTvIii пiдпиcaння Cтopoн aI,ЛИ тa скpiплення iТ печaткairди
CтoPiн(зa
3o.og.2o|g FoкУ, a B ЧacTLIнi взaсмopoзpЕlxyllкiв _ дo пoBIIoгo
tfl"#Т'?'

Bикoнaння

^"

ХI.Iншi yMoBи

дoсщoкoBo пpипинrнa зa BзaсMнoIo згoдoю Cтopiн. У випaдкy
Дoсц)oкoBoгo пpипинення iнrпих paМкоBиx yгoД , якi бyли yклaдeнi зa prзyЛЬтaтaми oднiеТ aбo
декiлькoх кoнкypенTниx вiдбopiв вiдпoвiднo дo BстaIIoBJIeнoгo ПoкyпцеМ пopядкy зaкyпiвель
тoвapiв тa пoсЛyг зa paМкoBиМи yгoдaМи' зa згoдoю Cтopiн aбo зa piшенншl сyДy' якщo
внaслiДoк цьoгo кiлькiсть yкJlaДeних paМкoBих yгoд пo циМ зaкylliвлям сTaJIa Мrншr тpЬoх
Cтopoни цiei Угoди пoвиннi не пiзнilше 10 poбoчих днiв з Дня нacтaння Bкзuших oбставин
пiдгlисaти ДoдaткoBy yгoдy дo цiri Угoд,r щoДo дocTpoкoBoгo пpипинrння цiei Угoди.
l1.2. Угoдaтa [oдaткoвi yгoли Дo неi мo)кyTь бyти змiненi чи poзipвaнi лишr зa зг0дoю
Cтopiн,
_ кpiм випaдкiв, встaнoBЛених цiею Угoлoю тa ЧинниМ зaкoнoдaвcтBoМ Укpaiни.
11.j. У paзi Якщo пiсля BизнaчrIIEя ПoстaчaлЬникa пеpеМo)кцrМ кoнкypeнтHoгo вiдбopy
вiдпoвiднo дo BсTaIIoBЛeнoгo Пoкyпцeм пopяДкy зaкyпiвeль тoвapiв Ta пocлyг зa paМкoвиМи
yгoдaМи (дaлi _ кoнкyprнтний вiдбip), Пoкyпець в;утЯBvlB Toвap зa цiнoto, Мrншoю нiж цiнa,
зaпpoпoнoвaHa ПoстaчaльникoМ' Пoкупeць нaIIpaBЛяe Пocтaчaльникy лист з пpoпoзицiero
зменIIIиTи зtlпpoпoнoBally цiнy лo цiниn виявленoi Пoкyпuем. У paзi згoДи нa зМrншIення цiни
НaДae
Пoотaчaльник пpoTягoМ TpЬox poбouих днiв з дня oтpиМaнIlя JIистa вiД.

ll.l.Угoдa

Mo)I(e

бри

7

Пoкщця IIoBy ,{oдaткoвy yгoдy
зi зйеншенЪlo цiнolo. v paзi нoзгoДи Пoстaчaльникa нa зМеншeIIHя цiни тa ЕеoтpиМaння
Пoкyпuем нoвoi Дoдaткoвoi yгoди зi змeншreнolo ттiнolo пpoтягoМ 3 poбoниx Дtiв з дня
o'p"**o ПocтaчaпьникoМ ЛIкcTa вiд ПoкyпЦя, Пoкyпешь мae пpaBo вiДпдoвитися B
oднocтopoннЬo1ray пopяДкy вiд пpидбaння тaкoгo Toвapy тa/a6o poзipвaння Угoди без
вiдцкo,йвaння бyлi_яких збиткiв Пocтaчaльникy, пpo щo ПoкyпeЦь пoвiдoмляe
Пocтaчaпьникa. ,{нeм oтpиМaння Лиcтa вiд Пoкyпця BBa}I(arTtcЯ ДaTa IIoIIIToBoгo шIтeмпrля

Пoкщuю

пpoTягol\4 3 poбo.rиx днiв з дня oTpиМaIIHя Листa вiд

пiдпpиeмстBa зB' язкy' чеpез якe нaДcиЛ arTЬcЯ тaке пoвiДoМлeння.

11.4.Пoкyпець Мar пpaвo вiдмoвитися вiд УгoДи

HacTyIIHиx BиIIaДкil(:

_ ненaдaння ПocтaчaлЬникoМ дoкyментiв
тa пiдпягшoтЬ пepeдallню paзoМ з Toвaрм;

B

oднoстopoннЬoМy пopяДкy в

llpинaлrжнoстi Toвapy' щo стoсyrться Toвapy

_ якщo ПoЪтaчaльник пopеДaB NrнuIy кiлькiсть Toвapy, нiж цe BcтaIIoBJIенo ДaHиМ
Угoдoto тa/a6o ДoдaткoвиМи yгoдaми (в тoмy чиспi Пoкyпeць Мar пpzlBo вiдмoвитися вiд yжe

пrpeдaнoгo Toвapy);
_ якщo Пociaчaльник пepoДaв Toвap, який нe вiдпoвiдar кoмплекry/кoмплектнocтi;
_ якщo Пoстaчaльник пrpoДaв Toвap нrнaлежHoi якoстi;
_ в irrurиx Bипaдкulх, пepедбaнeниx чинним зaкoнoдagcтBoМ Укpaihи.
вiд Угoдpr тa/a6o Дoдaткoвo'i
1 1.5. У випsДкУ пpийrтяття ПoкyтЩем pirшення пpo вiдмoвy
yгoдI4 дo нei, з пiдстaв, BкaзaEих y п. 11.4 дaнoi Угoди, ПoкyпеЦь Мae пpaвo:
_ письмoBo пoвiдoмити ПoстaчaJIЬIIикa пpo вiдмoвy вiд Угoди B oдIlocтopoннЬoМy
пopядкy з зaзHaчrнням пiдcтaв пpийняaгя Taкoгo piшeння. B дaнoмy вип4ДкУ Угoдa пpипиняr
дiro з дaти вiдпpaBJIrння пoвiдoмленшд пpo вiдмoвy вiд Угoди.
_ BсTaHoBити Пoстaчaльникy a'po*, в який вiн зoбoв'язaнутtr yсyllyги нeдoлiки, якi
B тaкoмy
IIpизBеJIи дo пpийняття pirшення пpo вiдмoвy вiд Угoди B oДЕoстopoнIlЬoмy пopядкy.
Пociaчa-тьникy пиcьмoвe пoвiдoМЛrHIIя з зaзнaчrнням недoлiкiв
Пoкyпешь
"*pu"n".
"'nuд*y
стpoкy дJUI yсyнення тaких недoлiкiв. Якщo rreДoлiки нe бyлyть ycyнyтi в ycтaнoвлений
тa
Пoкyпцем стpoк, Угoдa пpиIIиHяIоть дiro зi cпливoм сTpoкy, BcTaIIoBJIrнoгo ПoкyпцeМ дJIя
yсyIIення нeдoлiкiв.

11.6.У paзi якшo пiд чac викoнaння цiei Угoди ПoкyпeцЬ

BияBJUIe фaкт

рaотi

y

кoнкypент*o*y вiдбopi, зa pезyJIЬтaтaIvIи якoТ бyлo yкпaденo щo Угoдy, пoвoязaнoi ocoби шoДo
y ,(oлaткy Ns 2 дo
Пoстaчaльникa' тoбтo oсoбЪ, якa вiдпoвiдae будь-якiй iз oзнaк' зaзнaчениx
Угoди, якиiт ейoгo невiд'eMнolo чaстинolo, Пoкyпeць Мae пpaBo B oДHocтopollHЬoмy пopяДкy
o/o вiд
porр"Ь* цro Угoдy тa/a6o ПoстaчaльIIиK Bиплaчye Пoкyпцro штpaф y poзмipi 20
вapтoстi Toвapy.
l|3..(ooплaти Пoстaчaльникoм rштpaфy, Bкaзaнoгo y п. 11.6 цiei УгoДиl ПoкyпeЦь, нa
сyмy штpaфy, мae пpaвo пpиTpиМaTи oпЛaтy зa Toвap'
з пiдстaв BиЯBлrння
11.Ъ. tipи poзipвaннiУгoди B oДIloсTopoнньoМy пopядкy Пoкyпuем
p..yn"'u'aми якoi бyлo yклaдeнo цю УгoДy,
фaктy уru.ri i *o**yp"нтнoМy вiдбopi, .Ъ
пoв'язшroi oсoби щoдЪ Пocтaчaль'"*u, тoбio ocoби, якa вiдпoвiдae бyдь_якiй iз oзнaк,
пpo
зtBIIaчrIIих y .{oдaткy Ns2 дo Угoди, Пoкщeць письMoBo пoвiдoмляe Пocтaчaпьникa
poзipвaння УгoДи в oднocтopoнньol\,Iy пopядкy з зaзнaчеHням пiДстaв пpийняття тaкoгo
pi*Ё*"". B дaнoмy BиIIaДкy V.oдu пpипиняe дiro з дaти вiдпpaвЛення пoвiдoмлення пpo
яке
poзipвшrня Угoди, Якoю BBaжarTьс Я ДaTaIIoшIтoBoгo штеМпeЛя пiдпpиeмcтвa зЁ'язкy, Чeprз
Il4ДcиЛaeться Taкe пoвiдoмлeння.
ЧaсTиIIulМи' якщo BoIIи
11.8. Bci ,{oлaткoвi yгoди i ДoДaтки дo Угoди e iТ невiД'eМниМи
тa скpiпленi
виклaденi B IIиcьМoBiй фopмi, пiдпиcaнi yпoBIIoBtuкниМи пpeдстzlвникtlми Cтopiн

*

*TiriТJъ;HiiiГl];

Мar пpaBa пеprдaBaTи cвoi пpaвa тa oбoв'язки зa УгoДoto тpетiм
oсoбaм без пиcьмoвoi згoДи Пoкyпuя
тa
l1.10. ПiДпиcaнням цiсi Угoди Пoстaчa:rьник пiДтвepДжye' щo вiн oзнaйoмлeниil
i
пoгoД)кyсTЬсЯ з Iнсщyкuieю пpo пopяДoк pеecтpaцii гluIДaНvIX, пoвеpнyтиx

I

Дoвipeнoстrй нa oДrpжaння цiнlroотей, зaTBrpДЖrнoю нtlкtr}oм ПAT кУкpгaзвидoбрaнноo
'
ПopяДкoм зaкщiвeль тoвapiв тa пoслyг IIAT кУкpгaзвидoбyBaIIнD) зa paluкoBиМи yгoдaМи.
11.11.Пpи тrгyr'raченнi yмoв пocTaBки зa цieю Угoдolo зacтoсoвyloтьcя Мiжнapoднi
пpaBиJIa iнтеpпpетaцii кoмеpuiйниx теpмiнiв IHКOTЕPМC фoлaкцiя2ОlO poкy) з yptlxyвaнняМ
oоoбливиx yN{oB IIocт€lBки' BизIIaчених Cтopoнaмиу дatтiil Угoдi тa/aбo,{oдaткoвих yгoдtlx.
Il,l2, Угoдa, Дoдaткoвi yгoди' iх змicт не пiдлягaroтЬ poзгoлoшеннIo aбo викopиоTaIIню
Cтopoнaми без згoди iншoi Cтopoни, кpiм випaдкiв пepeдбaчeних чиЕниМ зaкorroдaвcTBoМ
Укpaihи.
1l.13. Biдпoвiднo Дo ПoдaткoBoгo кoДeкcy Укparhи Пoстaчaльник зa дdнoro Угoдoю e/не
r пЛaтникoМ пoдaTкy нa пpибщoк тa elнe e пЛaTIIикoм пoдaткy нa дoдЕlнy вapтiсть нa
зtlгtшЬниx yМoBax; Пoкyпеuь e плaтникoМ пoдaткy нa пpибщoк тa пoдaткy нa дoдaнy вapтiсть
нa зaгaJIьIIих yluoвtlx.
Il,I4. Bзaемoвiднoсини Cтopiн, нe пеpедбa.reнi УгoДoroo pегyлюютьcя чинниМ
зaкoнoдulBcTвoм УкpaiЪи. Якщo в дaнiй Угoдi Cтopoни вiдстyпили вiд пoлoжень aктiв
цивirьнoгo зtlкoнoДaBствa' BpегyлIoBaBIIIи свoi вiднoсини нa влactтpтil poзо}Дэ тo пpiopитeт
мaloть нopМи Угoди.
1l.15. Cтopoни зoбoв'язyroTЬся писЬМoвo пoвiДoМляти oДнa oднy y Bипaдкy лpи|lъlятtя
pilшення пpo лiквiдaцiro, pеopгaнiзaцiro aбo бaнкpyтcтвo oднiei iз Cтopiн y cтpoк не пiзнirшe 3-x
кaJlrндapних Днiв iз Дaти пpиtанятrятaкoгo piшення.
11.16. У paзi змiни мiсцезнаxoДжеltrня' бaнкiвськиx pеквiзитiв, стaтycy IIJIaTIIикa пoдaткiв
Cтopoни, тaкa Cтopoнa зoбoв'язaнa письМoвo пoвiдoмити iнlшy Cтopoнy пpoтягoМ 3-х днiв пpo
Taкl зМ1IIи.

||.t|.Угoдa скЛaдrнa yкpaiЪcькolo МoBolo _ ДЛЯ pезидентiв aбo yкpaiнськoto Ta
aнглiйcькoю _ ДJtя llepeзиДrнтiв в ДBox пpиMipникax (1 пpимipник Пoотaчaльникy тa 1
пpимipник Пoкyпuro), якi мarоть oДнaкоBy lopидитшy силy. У paзi poзбiжнoстей мiж тrкстa]vlи
нa yкpaiЪcькiй тa aнглiйcькiй мoвaх, Teкст нa yкpaiнcькiй мoвi Мae пеpеBarкtly cиЛy.

ХII. Aнтикopyпцiйнe зaстepe)кrння
I2.I.IIpvl викoнaннi овoik зoбoв'язaнь зa цiсto Угoдoro, Cтopoни, ik aфiлiйoвaнi oсoби,
пpaцiвники a6o пocrpедHики не BиIIлaчyIoть' нe пpoпoЕyloтЬ i нe дoзвoJIЯIoтЬ BипJIaтy бyль-

яких гpoшoBиx кoшIтiв aбo пеpeдaЧy цiтпroстей, пpяМo aбo oпoсеprДкoBaнo' бyль-яким ocoбaм,
дJIя Bпливy нa дii .rи пpийнятгя piшrення циМи oоoбaми з мrтoю oтpиМaнHя бyль-якoi
непpaвoмipнoi вигoди.
l2.2.Пplt викoнaннi свoix зoбoв'язaнь зa цiero Угoдoro, Cтopoни, iх aфiлiйoвaнi ocoби,
пpaЦiвникп aбo пocrpедники нr зДiйснюroть дii, щo квaлiфiкyroтЬся зacTocoBIIиМи дпя цiлей
цiei Угoди зaкoнoдaBcтBoМ, як дa.raloщимaння нeпpaвoмipнoi Bигoди' кopyпшiйне
пpaBoIIopyIIення' a Taкo)к Дii, щo пopylпyloтЬ BиМoги зaкoнoдaBcTBa IIpo зaпoбiгaння кopyпuii
тa мiжнapoдниx aктiв пpo пpoтидilo легaлiзaцi'i (вiдмивaннro) дoxoдiвo oДеpжaiиx злoчинниМ
IIIJUIхoМ.

iз Cтopiн цiei Угoдн вi.lдoвляеться вiД стиМyЛIoBaIIня бyль-якиМ чинoМ
пpaцiвникiв iнlцoi Cтopoни, B ToМy числi шляxoМ нaдaння гpoIIIoBиx cyМ' пoДapщкiв,
бeзoплaтнoгo викoнaIIня нa ik aдpoсy poбiт (пoслyг) тa iнrшими, не пoймeIIoBaниМи y цЬoМy
12.3. Кoжнa

пyнктi спoсoбaми' щo сTaвить пparliвникa в пrBIIy зaлежнicть i cпpямoвaнoгo нa зaбезпeчення
викoнaння цим пpaцiвникoМ бyль-яких дiй нa кopиcть сTиМyлюючoi йoгo Cтopoни.
Пiд дiями пpaцiвникa, здiйснювaними нa кopистЬ стимyлtoloнoi йoгo Cтopoни,
poзyмiloться:
- нaДaння IIrBипptlBдaних пrpеBaг y пoplBIIяннl з lншIиМи кoнтpaгентtlМи;

надtшня бyДь-якиx гapaнтiй;
пpискopення iснyroчих пpoцедyp (cпpoшення фopмaльнoстей);
_ iнrпi дii; щo BикoнyIoTься пpaцiвникoМ в ptlМкElx cвoiх пocaДoвиx oбoв'язкiв, asтe iтдутъ
вpoзpiз 3llpинципulМи пpoзopoстi тa вiдкpитoстi взaeмин мiж Cтopoнa^пли.
|2.4.У paзi BиIIикнення y Cтopoни пiдoзp, щo вiдбyлoся aбo Мoжr вiдбутиcя пopyшення
iнrшy
бyдь-яких alrTикopyпцiйниx yМoв' вiдпoвiднa Cтopoнa зoбoв'язyeтьcя
_
_

I

Cтopoнy y пиcЬMoBiй фopмi. Пiсля писЬМoBOгo пoвiДoмлlIIHя' вiДпoвiднa Cтopoнa Мar шpaBo
пpизyIIинити Bикoнaння зoбoв'язaнЬ зa цielo УгoДoto дo oTpиМaння пiдтBepд)кeння' щo
пopyшeння не вiдбyJlocя aбo не вiдбyдeтьcя. Це пiдтвepджeння IIoB}IнIIе бyти нaдicJlaЕe
пpoтягoм 5 (п'яти) poбoних днiв з Дaти нaIIpaBЛoHlIя пиcьМoBoгo пoвiДoмлoннЯ.
У письмoBolиy пoвiДoмленнi Cтopoнa зoбoв'язaнa пoслaтиcЯ Нa фaкти a6o ътaДaтц
мaтеpiaли, щo Дocтoвipнo пiдтвrpд)кylоTЬ aбo Дaroть пiдотaвy пpипycкaти, щo вiдбyлocя a6o
мoже вiдбyгиcя пopyшrння бyдь_яких пoлo)кeнь цих yМoB кoIITpaгrIIToМ' йoгo aфiлiйoвaними
oсoбaми, пpaЦiвникaми aбo пocеpeДHикtlМи BиpaжarTьcя B Дiях, якi квaлiфiкyютьоя
вiдloвiдним зaкoнoдaBстBol\,I, як дaчa aбo oдepжaння нeпpaвoмipнoi BигoДи, кopyпшiйне
IIpaBoIIopyшlIIHя' a Taкo)к дiях, щo пopyшyloть BиМoги зaкoнoДaBcтBa . пpo зaпoбiгaння
кopyпuii тa мiжнapoдниx aктiв пpo пpoтидilo легaлiзaцii дoхoдiв, oтpиMaIIих злoЧиHI{иМ
IIIJUгXOМ.

12.5.Cтopoни цiei Угoди BизнaIoTъ IIpoBrДeння пpoцеДyp щoдo зaпoбiгaння кopyпцii r
кoflтpoЛюютЬ iх ДoтpиМaння. Пpи цЬoМy Cтopoни ДoкJlaдaють poзyмнi зyсиЛЛя, щoб
мiнiмiзyвaти pизик дiлoвих вiднoсин з коIITpaгент€lми' якi мorкyть бути зaлyненi в кopyпцiйнiй
дiяльнoстi' a тaкoх( нaДaють BзarМнe cпpияння oДин oднoмy в цiлях зaпoбiгaння кopyпцii. Пpи
цЬoМy Cтopoни зaбезпетyloть praлiзaцiю пpoцrдyp з пpoBедeннЯ пеprвipoк з Мrтoю
зaпoбiгaння pизикiв зЕrлylrння Cтopiн y кopyпцiйнy лiяпьнiсть.
t2.6. З Мrтoю пpoвrдrння aнтикopyпцiйниx пеpевipoк Пoстaчaльник зoбoв'язyсться нe
пiзнiцrе (5) п'яти poбouих днiв з Мoментy yкЛaдення цiei Угoди' a тaкo)к y бyль-якиiт чac
пpoтЯгoМ дii цiei Угoди зa письмoBим зaпиToм Пoкyпця нaдaти Пoкyпцro iнфopмauiю пpo
пrpeлiк впacникiв Пoстaчaльникa, з вpaхyBaIIHяМ BЛacникiв всix piвнiв (всьoгo лaнцroгa),
BкJIIoчaючи кiнцевoгo бенефiцiapнoгo Bлaсникa (кoнтpoлеpa) зa фopмoto згiднo з .{oДaткoм Nэ
_ Iнфopмaцiя).
1 дo цiеi УгoДи з дoдaBaHIIям пiдтвepДх(yloчих дoкyментiв (дaлi
У paзi змiн y пepелiкy бyль_якoi ЛaнЮI влaсникiв Пoстaчaльникa, BK]IIoчaючи кiнцевoгo
бенeфiцiapнoгo Bлaсникa (кoнтpoлеpa) тa (aбo) У BикoнaBчиx opгaнФ( Пoстaчaльник
зoбoв'язyeтЬсЯ нr пiзнiше (5) п'яти poбoних днiв з дaти BнrсeIIня тaких змiн нaдaти
вiдпoвiднy iнфopмauiю Пoкyпuro.
Iнфopмauiя нaдarтЬся нa пaпrpoвoМy нoсii, зaвipенa пiДпиcoм пocaДoвoi oсoби, ЯKa e
oднoociбниМ BLIкoнaвчиМ opгaнoМ кoнтpaгентa aбo yпoBl{oвaженoю нa пiдcтaвi дoвipенocтi
ocoбoto i нaпpaвляeTься нa aДprcy Пoкyпuя шЛяхoМ пoIIIToBoгo вiдпpaвпеншl з oписoМ
BкJIaдrння. .{aтoro нaДaння Iнфopмaцii е дaтa oTpиМaнIIя Пoкyпцeм пoшIтoBoгo вiдпpaвлення.
Дoдаткoвo Iнфopмaцi Я НaДarTЬcЯ нa eJlrктpoннoМy нocii.
|2.7. Cтopoни BизнaIoTЬ' щo ix мoкливi нeпpaвoмipнi лii тa пopyшoння aнтикopyпцiйниx
yМoB цiei Угoди МoxtyгЬ спpичиIIиTи нrспpиятливi нaслiДки _ вiд зниження pейтинry
нaдiйнocтi кoнтpaгe[ITa (Пocmанальнuка) Дo icтoтних o6мехсeнь щoдo взaeмoдii з
кoнтpaгенT oм (П o cmан альнuкoм), дo poзipвaння цiсi Угoди.
12.8. Cтopoни гapaнTyloTЬ зДiйcнення нaЛr)кнoгo poзгляДy зa пpeдcтaBЛellиМи B paМкax
викoнaння цiеi Угoди фaктaми з дoтpиМaнняМ пpинципiв кoнфiденцiйнoстi тa зacтoсyBallня
eфективних зaхoДiв щoДo yсyнeння пpaкTичIIиx тpyлнoшiв Ta зaпoбiгaння мo)кJIиBиx
кoнфлiктних cитyauiй.
l2.g. Cтopoни гapaнтytoтЬ IIoBIry кoнфiдeнuiйнiсть пpи Bикoнaннi aнтиiopщuiйних yМoв
цie'i Угoди' a тaкo)к вiдcyтнiотЬ нrгaтиBниx нaслiДкiв як Для Пocтaчanrьникa в цiлoмy, Taк i для
кoнкprтних пpaцiвникiв ПocтaчaЛЬHикa якi пoвiдoNdиJIи пpo фaкт пopyшrння.
l2.lo. Уpaзi вiдмoви Пoстaчaльникa вiД HaДaltlЯ Iнфopмaшii, якy Bизнaчeнo y uiй Угoлi,
фaкти.шroгo нeнaдaння тaкoi iнфopмaцii, нaдaння iнфopмaцii з пopyшенняМ сщoкiв,
BстЕIIIoBJIеIIих y uiй Угoдi, aбo нaдaння неДocтoвipнoi lнфopмaцii, Пoкyпець мar пpaвo B
oДIocтopollgьoМy пopяДкy вiДмoвитиcя вiд BикoнaннЯ Угoди шIляхoМ нaпpaвJlення
письмoвoгo пoвiДoмЛeння пpo пpиПинrння Угoди чrprз 5 (п'ять) poбoниx днiв з МoмеIITy
IIaпpaBЛrIIня пoвiДoмJlення.
У paзi НaДa;gr:f/Я Iнфopмaцii не в IIoBIIoМy oбсязi, тaк сaмo нeпoдaння iнфopмauiТ
зaзнaченoi y фopмi (.{oдaтoк J\Ъ 1 дo цiеi Угoди) ПoкyпецЬ нaпpaBлЯe пoвTopний зaпит пpo
1з
надaння Iнфopмaцii зa вкaзaнoro фopмoto з МеToIo ДoIIoBнення вiдcщньot
10

зaзнaченHяМ cтpol(iв ii нaдaння. У рaзi l{епoДaнi{я тaкoТ iнфoрмaшii, пopyшeння стpottiв ii
IIaДaHня, a тaкoж нaДaннЯ недoотoвipнoТ ir-rtpoрмauiТ ПoкyпецЬ Мaс ПpaBo B oДI-IocтopoннЬoп,Iy
пopядкy вiДмoвитися вiд BиI(oнaI]HЯ УгoДlа шЛяХol\4 I-IaпpaBЛенHЯ пиcЬМoвoгo пoвiДoМлеHI-IЯ
пpo пpипиненнЯ УгoДи Чеpез 5 (п'ять) poбo'tlIх Дпiв з IvIoIvIe}ITy LIaГIPaBЛеI]ня пoвiДoмленHя.
12.11. Зaзнaченa y цЬoМy poздiлi yМoBa с iстoтнotо yМoBolo цiсТ Угoди вiДпoвiднo дo
чaстини l cт. 638 I]I( Укpaiни.
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ItpитepiТ oзHaк ПoB'яЗaн!lх oсiб:
юpиДиЧHa oсoбa, якa здiйcнювaлa пiД чac пpoBодеHHя I(oHI(ypеI-lTHoГo вiлбopy вiДпoвiДнo

Дo

BcTaнoвлeнoгo ПoкyпueM Пopядкy зaкупiвель тoвapiв тa ПocЛyг Зa paмкoBиМи yГoДaМи, зa pезуЛЬтaтaМи
якoТ yклaлeнo Угoлy (дaлi _ ПpoцеДypa зaкyпiвлi) I(oнтl]oЛЬ нaд ПoотaчaЛЬHиI(oM, яt<иЙ був Учaоникoм
тa Bиз}IaHий пepемo>I<цrM Пpoцедypи зaкyпiвлi aбo кoHTpoЛюBaлася пiд LIac ПpoBrденHя ПpoцедypИ
зaкyпiвлi TaкиМ Учaсникoм пpoцrдypи зaкyпiвлi, aбo пеpебyвaлa пiд .lac ПpoBrДеHHя пpoцедypи
зaкyпiвлi пiд спiльниМ кollTpoлеМ з тaкИМ Учaсникoм пpoцrДypи зaкyпiвлi;
- фiзиннa oсoбa aбo члeни ii ciм'Т, якi здiйснrовали пiд LIaс ПрoвeдеI{Hя Пpoцелypи зaкyпiвлi
кo}ITpoлЬ нaд Пocтaч€UIЬHиI(oМ, який бyв Учacниltoм тa визнaний ПepeMo)l(цеМ ГIpoцедypи зaкyпiвлi;
- yЧaсHИк пpoцедypи зaкyпiвлi, олylI<бoвa (пocaдoвa) oоoбa Яl(oГo пiд Чaо пpoBеДrHHя

пpoцeдypи зal<yпiвлi булa упoвHoBa)I(еlja зДiйct-ltoвaтlr вiд irveнi Пocтaчaльникa юpиди'tнi дiТ,
спpямoвaнi Ha BcтaHoBлення, змiнy aбo зyпинення цивiльнo-ПpaвoвиХ вiднocин, Ta ЧлеHи сiм'Т тaкoТ
cлyжбoвoi (пocaлoвoT) ocoб и;
- Пoотaчaльниl<, якиЙ пiд чaо ПpoцеДypи зar<yпiвлi бyв yнaсникoм (визнaний пеpeмorкЦем)
щoДo якoгo фiзиннi ocoби - ЧЛrHи тrнДepнoгo l<oмiтетy, tсе1эiвниl< Зaмoвниt<a тala6o ЧЛеHи Тхнiх ciмей,
здiйcнювaли кogтpoЛЬ a6o 6ули упoBHoBa)I(енi здiйонювaти вiД йoгo iмeнi юpидинtli дiТ, cпpямoвaнi нa
BcTaHoвлeHня, зм i ну aбo зyп инeння ци вiл ьнo-пpaBoBИх в iДtloси гt.
Пiд здiйcнеHHЯM I(oHTpoЛЮ poзyмiстьоя мorltливiоть здiйонеt-tня виpiшaльнoгo впливy aбo
виpiшальний вплив Ha ГocПoдapськy Дiяльнicть Учacникa Пpoцrдypи зaкyпiвлi бeзпocеpеДньo aбo неpез
бiльшy кiлькiсть пoв'язaних фiзиvниx ни юpиДинних ociб, щo зДiйcнюсTЬcЯ, ЗoкpeМa, шЛЯХol!1
pеaлiзauiТ Пpaвa вoлoДiння a6o кopистyBaHI-Iя вciмa aI(TИвaМи LIи Тх зHaLIHoto ЧaоTI(oю' ПpaBa
Ьиpirпaльнoгo BПЛиBy нa сpopмyваHllя сI<лaдy, pезyлЬтaTИ гoЛocyвaFlFIя, a тaI(o)I( BЧИHеHI_Iя пpaвoнинiв,
щo нaДaЮтЬ мorкливicть BизHaЧaти yMoBи гocпoдapcЬl<oТ Дiяльгtocтi, нaдaвaти oбoв'язкoвi дo BикoHaHHЯ
вкaзiвки aбo виttol-lувaти сpункшiТ opгar11,yпpaвлiгrня У.taсl'lиt<a ПpoцеДypИ зaкyпiвлi, aбo вoлoДiнt_tя
Чacткo}o (пaсм, пaкеToМ aкuiй), щo сTaHoBиTЬ Hr N4еl-Iше нiж 25 вiДсoтl<iв сTaTyтHoГo кaпiтaлy Учacникa
пpoцeДypи зaкупiвлi.
fuя фiзиннoТ ocoби зaГалЬHa cyМa вoлoдiння LlacTI(oIo y сTaТyTHoМy кaпiтaлi У"taсниl<a
пpoцeдypи зaкyпiвлi BизHaLlaсTЬсЯ зaЛе)I(Ho вiд oбсягy l(opПopaTиBllих ПI)aB' Щo сyl(yПHo tlaлеlIсaть тat<iй
'rT
Tal(olo с|tiзи'tнoю ocoбoю aбo
фiзиннiи ocoбi, ЧЛrHaМ ciм'Т Тa ЮpИдиLll-lим oоoбaм, яt<i ttoнтpoЛtoloTЬсЯ
ЧлeнaМи jT сiм'Т.

Членaми ciм'Т ввarl<aЮTЬсЯ пoдpy)lol(Я' дiти, батьt<lr. piльr i бpатrl i сeсr'pи. лiлyсь. бaбyся. ol'lvliи.
'l
ycиHoBЛЮBaнi, yсинoвленi, a тatсolt< iнLui oсoби, Зa уN4oBи l'х пoстilr lttlГO lIl)O)l(l.l BallllЯ l)a'](rN'| llOl] 't'til||t)l()
oсoбoю i ведення з Hею cпiльнoгo гoспoлapcтвa/
- Iншi ocoби, ЯкЩo нaявнi iншi (laкти ioбсr-aвI'lt-tи, яlti t]lliД'taTt, ПPo зДiЙсtrеrtrtя
безпoсepедHЬoгo aбo oпoсeprДl(oвaHoГo I(oHTl)oлIo LIи BПЛиBу tta Пoстa.taЛЬlIиl(a'tи iгtших у'laсниttiв
пpoцrДypи зaкyпiвлi (кpiм yиacниt<iв з BисoI(ИМ pиЗикoМ пoв'язaнoстi).
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