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..ГaлпiДrципник'' B oсoбi Фiлii ПpиBaтHoгo
Пpивaтнe пiдпpисмствo ..Toргoвий Дiм
Irocmачаllьнltк' щo e
пiдпpисмствa 66Topгoвий,(iм "ГaлпiДrшиПtlиIс'' B м.Хapкoвi, дaлi
prзиДеIIToм Укpaiни "ra Мae сTaTyс п.пaтникa пoДaткy нa пpибщoк нa зaгaJIьIIих пlдстaBax,
пrpeдбa.rених ПoдaткoBим Кoдексoм УкpaiЪи, в ocoбi диprкTopa Лrбедeвa o.Б., щo Дiс нa
пiдстaвi Пoпoжeння пpo Фiлilo тa,{oвipeнocтi б/н вiд 01 .02.2О|6p,з oднiei стopoнI{, Ta
Aкцioнеpне тoBapистBo "Укpгaзвидoбyвaння'' Фiлiя Бypoвe yпpaвлiння
нa
<<Укpбypгaз>' дaJIi _ Iloкупeцьl Щo € pезидeнтoм Укpaiни тa Мar cтaтyc IIJIaTIIикa пoдaткy
B
ocoбi
У
Кoдeксoм
нa зaгaJIьIIиx
'
тoBapистBa

Фiлii
J\b

стopoHи' paзoм
Дaлi _ Угoдy, пpo нaстyпнr:

щo дle нa пlдстaBl
_
18 poкy (дaлi Пocтaчaпьник) з iншroТ
вiд (
_ Cтоpoни, yклaли дaнy PaмкoBy yгoдy нa пocтaвкy тoвapy'

I.

Пpелмeт УгoДи

1.1. Пpедмeтoм цiei УгoДи e тoвap, лpид6arтиiт Пoкyпueм' зa pезyЛьтaтaми пpoBrдeHIIя

тa
кoнкypеЕтнoгo вiлбopy вiдпoвiднo дo ,.'*o"n.*oгo y Пoкyпuя пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв
пoсл}г зa paМкoBими yгoдaМут (дuli_ кoнкyprнтний вiдбip)'
_
i
1.2. Пoстaчur"*'* зoбoв'язye'".".ro.Ъ*ити Пoкyпцевi Toвap, a Пoкyпець пpийняти
do цiсi
oпЛaтиTи Toвap нa yМoBaх д*oi Paмкoвoi yгoДи тa вiдпoвiдних fiodаmкoв\lх уeod
(0алi
вiОбopу
- flg!аmкoва уzodа)'
Pамкoвoi уzoDi, уклаdeншс Зсl pеЗульmаmамu кoнкуpeнmнozo
кiлькiсть,
вимipy,
цiнa зa oдйницю
oдиниця
Toвapy,
1.3. Haймeнувaнняla.opr'*."'
Toвapy Bкa3yeтЬся у ,\odаmкoвtlх Уeodах do dанoi' Pаl,tкoвoi уzodu.
'i.ц.
у'paзi виникнеIIHя y Пoкyпuя пoтprби y Toвapi, ПoкyпеЦь пpoвoдиTь paзoвi
y Пoкщuя пopядкy зaкyпiвель
пpoцедypи кoнкyprllTнoгo вiдбoЬy вiдпoвiднo Дo
"cтaнoBлrlloгo
Пoстaвкa
тЬвapiв iu .ro.oyi зa paМкoвиМи yгoдaми сrprД Учaсникiв з якиМи yклaленi Угoди.

Toвфy Мo)кe здiйcнroвaтися зa цiеro Угoдoto JIишr

y

paзi якщo Пoкщeць

BизIIaЧитЬ

Пocтaчaльникa пrpel\do)ItцеМ paзoвoi пpoцеДypи кoнкyprllTнoгo вiдбopy згiлнo 3 BcтaнoвЛrниМ
y Пoкyпuя пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв тa пoсJIyг зa pамкoBиМи yгoдaми.
тa
Пoстaчaльник, пiдпиcyloчи цrо Угoдy, пoвнiстro тa беззaстrpежнo yсвiдoмлюr
кoнкypeIITIIoгo
пoгoджyeтЬcя' щo y paзi IIeBизIIaншI йoгo пеprмoжцrм пo paзoBиМ пpoцеДypам
пpoTягoм
Пoкyпцro
дiТ цiei УгoДи,
пocтaBЛrнa
вiдбopy, зzlгtlJIЬIIa кiпькiсть Toвapy, якa буД.e
зa
Toвapy
цiсto Угoдolo.
мo)ке бщи меншolo (aбo дopiвнювaтиме нyлro) зa зaгaлЬнy кiлькicть
1.5. ПoстaчaлЬник гapaнтye, щo Toвap, якиiа e пpеДМrтoм Угoди тa пepеДaeTЬcя
iнrшoмy
вiдпoвiднo Дo yкЛaдeних ,{oДaткoBих yгoД нaле)китЬ йoмy нa пpaвi впaснoстi aбo
y
prчoBoМy пpaвio щo нaдae йoмy пpaвo poзпopяД)кaTI4cЯ Toвapoм, с IIoBиМ i не бyв
зacTaBИ Ta
BикopиоTaIIнl' не пеpeбyвaс пiд зaбopoнoro, вiдтyженнЯ' apецIтoМ, нe e пprдIvleтoМ
aбo
iнlшим зaсoбoм зaбезпeчення Bикoнaння зoбoв'язaнь пrpeД бyдь_якими фiзи.rними
бyль_якoгo
юpидичними oоoбaми ДepжaBниМи opгaнaми i деprкaвoю' a тaкo)к нr e пpeДМeтoм
'
iнtпoгo oбтяження uи oбмежeння, пepeдбaненoгo чинниМ зaкoнoдaвсTBoМ Укpaiни.
Eе
1.6. ПocтaчaJlЬник пiдтвеpджyс, щo yкJIaДaIIHя тa BикoЕaння ним цiei Угoди
(зoкpeмa,
вимoгaм
"ra
йoгo
вiдпoвiдae
УкpaiЪи
сyIIrprЧиTЬ llopМ€lМ тIиIlнoгo
a тaкoж пlдтBepдх(yс Tе, щo
пoгoджень),
тa
Дoзвoлiв
щoДo oTpимaнIUI Bclх
УгoДи нe сyllеprчить цiлям Дiяльнocтi ПocтaчaЛЬникa,
yкJIaДaнIIя Ta
чи iнtпих лoкaЛьних aктlB.
пoлo)I(rнням йoгo
Пoстaчальник

ПoкyпеЦь

(

II. Якiсть Toвapy
Угoдoю тa
2.1. Пoстaчaльник пoBиIIeн пoсTaBити Пoкщuro Toвap, пepeдбa'rений цiеlo
a6o
якoстi
сеpтифiкaтarуr
yкЛaДениМи Дoдaткoвими yгoдayи' якicть якoгo вiдпoвiДae
yМoBaм' якi пpедoяBJUIються дo
nuarropro* виpoбникa, ,{еpжстaндapтaМ' технiчним aбo iншим
Toвapy
дaнoгo BуIДУ Ta пiдтвrpджy€тьcя вiдпoвiдниМи дoкyМeнтaМи'
2,2. IIocтaчaJIьник гapaнтyr якiсть i нaдiйнicть Toвapy, щo пoстaЧaeTЬcЯ' пpoTягoц
гapaнтiйнoгo стpoкy. Гapaнтiя нa ToBap стaIIoBитЬ 12 мicяцiв.

ПI.I{iнa УгoДи
Bкaзy€
ться B yкJIaдеEих ,{oдaткoB}Iх yгoДЕlx B гpиBIIях з
Toвapy
3.1. I{iнa зa oДиницlo
ypaхyBa1lн"й гlДв (для pезидeн'a) aбo в iнoзeмнiй вaлroтi (для нepезиДeнтa).
3,2. Зaтыr""u'"upii.ть УгoДи BизIIaчarTЬcя як сyмapнa вapтiсть Toвapy,. пoстaBЛel{oгo
вiдпoвiднo дo вcix.{oдaткoвих yгoд зaвecь пеpioл дii Угoди;
3.з l{iнa зa oДиницю Toвapy Ta зaгaлЬнa цiнa Угoди Mo)кr бщи змiнeнa (зa yмoBи' якщo
бiльrше пo фaктy
Угoдoto пеpедбa.rенa oIIJIaтa зu-io"ap пpoTягoМ 30 кaлендapьШтх днiв aбo
пoстa3ки _ стaндapтнi yмoви oппaти) пpи зacтocyвaннi rr.3.4 УгoДи'
зacтoсyBaIIшIМ
3.4 Умoви зМrIIшeння вapтocтi пoстaBJIенoгo Ta lleoплaчeнoгo Toвapy з

фopмyпи ДискoнтyBaIIIIЯ Bapтocтi Toвapy.
Угoдoto
i.+.r y paзi, якшo ПoЪтaчaльн"к бuжae зМrнцIиTи стpoки oплaTи' визнaчeнi цiеro
30 кaлeндapних днiв
(зaстocoвyeTЬся ЛишIr y paзi oпЛaти зa Toвap пo фaктy .rociu"к' пpoTягoМ
стpoки oпJIaIи зa
зМeншити
uоo оm"й.), вiн пиcЬМoBo зBepтaeтЬся дo Пoкyпuя з пpoпoзицieю
oпJlaчrнoгo тoBapy'
УгoДoto з oДЕoчacниМ зМrншенняМ вapтoстi пoстaBЛrнoгo, aJIr не
Угoди'
вiдпoвiднo дo фopмyли дискoнтyBaIIня вapтocтi Toвapy, вкaзaнoi у тr'3'4'2
з.4.2 Фopмyлa дискoЕтнoi вapтoстi Toвapy:
x (1-rl360x(t1_t2), лe:
! вapтiсть фaктиннa: _! вapтiсть зa Угoдoro тoвapiв,
щo oпJlaчyeтьcя oкpeМиМ пJIaтe)кеМ'
! вaщiсть фaктиннa фaктиннa вapтiсть
гpн;
якa Bизнaченa в Угoдi;
! вapтiоть зa Угoдoю _ вapтicть тoвapiв,
ii_ йpo* oплaти, визнaчeнi в Угoдi (стaндapтнi yмoви oплaти);
cтpoки, якi y-згoДжeнi cтopoцaми);
t2 _ стpoки фaкти.rнoi oпJIaTи (зменшенi.'*дup''i
r _ oблiкoBa cTaBкa HБУ (нa дzxтy кopигyBal{ня вapтocтi), збiльlцeнa нa вiДпoвiдний
згiДнo з
tr-t2

R

oблiкoвa стaвкa HБУ+l0%
oбпiкoвa сTaBкa HБУ+4o/o

пиcьмoвoТ
3.4.3 ПoкyпrцЬ пpoTягoм 5 poбoтих днiв з дня oтpиМaння вiд Пocтaчaльникa
ToЧPpy
вapтoстi
з
y
зв'язкy
дo
циМ
nporro*u1т щoдЪ .*"'й""" .rpo*iu oпJIaти тa зacToсyBaIIня
пoвiДoмляс
УгoДи'
стaBки дискoIITyBarтAIЯ' BизIIaчeнoi зa фopмyJlolo' вкaзaнoк) у л' 3'4'2
нtшpaвлrння
lшляxoм
Меxaнiзмy,
Bкaзaнoгo
Пocтaчaльникa пpo сBoIo згoДy зaстocyBaIIIIя
тaкoi
Пoкщuем
письмoвoi вiдпoвiдi Еa aдpecy Пoстaйьникa. У paзi нr нaпpaBJIeння
пиcьмoвoi згoди' aбo нaпpaBJIrння пиcьмoвoi вiДмoви пpo зacтocyBaIIIIя фopмyли
oпЛaти, вapтiсть Toвapy i 'стpoки oпJIaти
ДиcкoнTyвaHIIя вapTocтi Toвapy тa зМrншення стpoкiB
a'roн i в Угoдi'
з tlJlишaютЬ cЯ T aКI4NIvI, як пepeдб
3.4.4 У pa3i, якЩo Пoкyпець пoгoдЯ(yeтЬся iз пpoпoзицiеto Пoстaчaльникa lpo
cтpoкiв oпЛaти' вapтiсть
зaсTocyBaIIня фopмyли диcкotITyBaIIIIя Bapтocтi Ъoвapy тa змeншrння
Угoли змiнloютЬся з
IIoстaBлеIIoгo aЛr нe oплaченoгo Toвapy тa вiдпoвiДнo зaгaльIla цiнa
вapтocтi
ypaxyвaншм фopмyли диcкoflтyвallня вapтoстi Toвapy. У тaкoмy BиIIaДкy змiнa
вapтoстi
IIoстaBJIеHoгo aJIr I{е oпЛaчrнoгo Toвapy, poзptlxogalloю зa фopмyлoro ДискoIITyвaння
пiДписaниx
Toвapy, пpoBoДиTЬcя нa пiдстaвi вiдпЫiдниi *op"гyro*иx пrpBиIIниx дoкyМентiв,
з tIoBoIo цiнoro, paxyнкiв
Cтopoнaми (aктiв пpиймaння_пеpeдa.ri ToпapуlвiдaткoBих IIaклaдIIиx
нa

oЪлaтy(iнвoйсiв)Ъoщo.

-t(

(T

v

3.5. Пщкти 3.3 тa 3.4 цiei Угoди нr Мo}tyть бyти зaотoоoвaнi

IIa

Bжr пocтaвпrнi тa

oплaчeнi Toвapи.
3.6 Зaгaльнa вapтiсть Угoди нe мo)ке пepеBищyвaти 4 228 450,00 Цpн. з ПДB.
3.7. Пpoдaвeць, пiдпиcyloчи цrо Угoлy, пoвнicтlo тa бeззaстepeхffio ycвiдoмлюe тa
пoгoд)кyeтЬcя' щo cyмapнa вapтicть Toвapy, пocTaBЛrlloгo ниМ вiдпoвiднo дo вciх,{oдaткoвих
yгoд зa веcь пepioд дii Угoди' Мo)ке бyти менlпoro (aбo дopiвнloвaтемe нyшo) зa сyмy' вкaзaнy
y п. 3.6. цiei Угoди.

IV. Пopядoк зДiйснення oплaти
Poзpaxyнки пpoBoДяTьcЯ IIIJIяxoМ oIIJIaти Пoкщueм пpoтЯгoМ 30 (тpилuяти) днiв
пicля пpeд'явлeння ПocтaчaльникoМ paxyнкy нa oпЛaTy тa пiдпиcaння Cтopoнaми aктy
пpиймaння_пеpeдa.li Toвapy a6o втлДaткoвoi нaклaднoi' IIIJUIхoМ пеpеpФ(yBaIIня кoштiв нa
paхylloк Пocтaчaльникa' з ypaxyBaIIIIяN,I ПДB, яwfll пiдписyетьcя пic.тtя пoсTaBки
Пoстaчaльникoп,I Toвщy нa пiдстaвi пiдпиcaнoi Cтopoнaми .{oдaткoвoi щoди, з ypulxyвaнIlяМ
yмoв'
пepедбaнених п. 3.4. цiсi УгoДи.
'
ц.i.лoкyпeцЬ не здiйснюe oпЛaтy зa пoотaвлeний Toвap, Ta Taкa неспJIaтa не е
пopyшrнням cтpoкy oплaти зi cтopoни Пoкyпuя y BиIIaдкy ненaдaIIHя ПocтaчaльникoМ
paxyllкy нa oплaTy (iнвoйcy) чи йoгo ненtlJlе)кнoгo oфopмлrння.
-4.1.

V. Пoстaвкa Toвapy
5.l. Пoстaвкa Toвapy здiйcнюeтьcЯ Лишr y paзi BиIIикнoЕня пoтpоби y Пoкyпця тa
Bизнaння Пoстaчaльникa пrprМoжцrп.{ paзoвoi пpoцеДypи кoнкyprнтнoгo вiдбopy згiднo з
BстaIISBJIеним y Пoкyпця пopядкy зaкyпiвель тoвapiв тa пocJlyг зa paМкoBиМи yгoДaМи.
5.2. Cтpoк пoстaBки, yМoви тa мiсцe пocтaвки' кiлькicть Toвapy, iнфopмaцiЯ пpo
вaнтaжoвiДпpaвникiв i вaнтaжooтpимрaнiB Bкzt:lyeTьcя B yкJlaДениx,{oдaткoBих yгoДax дo цiеi
Угoди.
пoстЕlBки Toвapy e Дaтa пiдписшtня yIIoBIIoBalкrниМи пpедcтaBIIикaМи Cтopiн
5.3
'{aтoю
aктy пpиймaнш1-Ilrpeдa.li Toвapу aбo виДaткoBoi нaклaднoi пo кoжнiй пoстaвцi Toвapy пo цiй
Угoлi. Пpaвo uлac'ocтi нa Toвap пеprxoдить вiд ПocтaчaЛЬникa дo ПoкyпuЯ з ДaTИ пiдписaння
Cтopoнaми aктy пpиймaння_пеpeдaнi Toвapy aбo BиДaткo3oi нaкпaднoi.
5.4. Зa BиМoгoю Пoкyпuя Пoстaчaдьник пиcьМoBo пoвiДoмляe Пoкyпuя i
Bal{тa)кooтpимygaчa пpo гoтoвнiсть дo вiДвaнтaжeння Toвapy IIIJUrхoМ нtuIpaBJIrння лllcтa (dля
peзudенmа)
Пocтaчaльник зa 5 днiв Дo ДaTи вiДвaнтaжeння Toвapy зoбoв'язaнpтiт rтaДaти Пoкyпцтo
(фaксoм aбo rлектpoннoю пoштoю) нaсTyIIнy iнфopмaцiтo:

нoМrllкJlaтypy Toвapy
oвapтicть Toвapy
окiпькicть мicть
O

oraбapуттlа Toвapy

oBaгa нrтo/бpyттo

Biдвaнтaжeння Toвapy здiйcнrоeTЬcя пicля oтpиМaнrш ПocтaчaльникoМ пoгoд)кrння
Пoкyпuя (dля неpeзud eнmа).
5.4.L Зa BиМoгolo Пoкyпця aбo Ballтa)кooтpиМyBaчa Пocтaчaльник зoбoв'язaний
вiдвaнтaжyвaти Toвap B IIpиcyTIIocтi yпoвнoBaжIIих пpеДсTaBIIикiв ПoкyпЦя.
5.5. Пpoтя.oм 48 .oд"" пiсля зaкiнчення вiДвaнтaжrння ПoстaчaJIьIIик пoвiдoмля€ пpo
це Пoкyпшя i вaнтaжooтpимyвaчa.
5.6. ПoстaчaлЬник flaДae нa aдpecy Пoкyпuя нaстyпнi дoкyМrIITи:
О тoBapocyпpoвiднi Дoкyп,Irнти (тoвapнo _ Tpaнспopтнa нaкЛaДнa) ;

. copтифiкaт якoстi тa/aбo пaспopT виpoбникa (нa вибip Пoкyпuя);
овiДвaнтaжyBaJIьIIa специфiкauiя (aкт зaBaIIтa)кення) aбo пaкyBaльний лист (зa вимoгoro
Пoкyпця);
. сеpтифiкaт пoxoДхteння (зa BиМoгoю Пoкyпця);

cepтифiкaт вiдпoвiднocтi (зa BиI\4oгoю Пoкyпця);
. iнвoис (дrя неprзидентa);
Toвapy
oiнlшi дo*y*""'", IIa Bимoгy Пoкщuя, у paЗi пpoBeДeння миTIIoгo oфopмлeння

О

ПoкщЦeм
зaзнaurних y
5.7. ПoстaчaJlьник зoбoвязaниtrтнaДaтутПoкyпцю дoдaткoBo дo дoкyMeнтiв,
п. 5.6 Дaнoi Угoди, нacтщrri дoкyN[eHTи:
s.т.t, Пpи здiйcненнi пеpeвeзeння Toвapy зaлiзничниNД тpaнспopToМ:
Ta кoпito зaдiзни'пroi
ДJIя pезиДеIITa: opигiнЬ aктy пpиймaння_пеpeдaui тo'apy

-*Tfflеprзидентa:

opигiнaли aктy пpиймaння_пrpедa.ri тoвapy тa зaлiзничнoi нaклaДнoi.
:
5 .7 .2. Пpи здiйснеrrнi пepевезeIIIDI Toвapy aBтoтpaнcпopToм
Toвapy aбo вутДaткoвoi нaклаДнoi,
ДJUI pезидентa: opигiнaл aктy ггpиймйня_пep94a.li
(6.шэt-тн) тa кoпiro ToBapllo-тpaнспopтнoi
Дpyгий пpимipник тoBapнo_тp*.rrop""Ъi нaклaДнoт

"*TH''

неprзидrЕтa: opигiнали
iпьнoi нaклaднoi (CМR)

актy

пpиймaння_пepедa'li тoBapy

тa

мiжнapoднoТ

aвтoмoб
5.'7.3. Пpи здiйснeннi пеpeвrзrннЯ Toвapy aвiaтpaнспopтoМ:

Toвapy тa aвiaцiйнoi вaнтaжнoi
дJUI pезидентa: opигiнй aктy пpий*Ь*"-n.pеДaчi
нaкпaДнoi.
тa aвiaцiйнoi вaнтaлснoi
[ля нeprзиДellTa: opигiнarп.r aктy пpийМaннЯ_пеpедaчi Toвapy
нaклaднoi (Air Waфill).
пoгoД)кyr з
5.7.4. Пoстauaльник, дo МoМeнтy вiдвaнтaжeння Toвapy, пoпepеДньo
Угoди
5.4,5'6
пyIIкTax
B
.з Ta
Пoкyпшeм нaДaння дoкyмeнтiB, Щo вкaзaнi в пiдпyнктaх 5.7 .l '5.7
(для неpезидентa).
!v
^
здiйcнroe митIIe
5.8. Якщo Пocтaчaльник вiдпoвiднo дo yМoB IIocтaBки caмocтiйнo
вкшaниx y п' 5'7 (дttя
oфopмлення Toвapy, вiн зoбoв'язaнуliт нaдaTI'I кoпii дoкyмeнтiв,
Укpaihи Митfly
*ЁpЁr"л.*ru) тa ЬЬЪp*o."y згiДнo з BимoгЕlI\4и llиннoгo зaкolloДaBcтвa
дeклapaцiro (MД).
пoвиннa бyти
Toвapнo_тpallспopTЕa IIaKпaднa пpи пepеBезrннi Toвapy aBтoTpaнспopтoМ

тpaнсIlopтoМ B
oфopмленa вiдпoвiднo Дo Пpaвип пrprBезення вaнтaжiв aвтoмoбiпьним
yкpЬъi, чинних нa день скJIaдaння To'apнo-Tpaнспo-pTlloi нaклaднoi.
п. 5'7' тa 5'8' цiеi Угoдд здiйснюeтьcя
BiдпpaвлеHIIя Дoкylиентiв
"**u*'*
IIoстaвки, йapoнним aбo
ПocтaчaпьникoМ npЬr".o* 2-х (двox) poЪo.rr* днiв з ДaTIz'
paзi не пiзнilше 5_гo чr'Iспa
peкoМенДoBallиМ n'Ъro* кyp'epcькoКl пoштoю, aJIe у бyДь_якoмy
мiсяця, нaсTyпIIoгo зa мicяцеМ пoсTaBЕи
пpиймaння пpoBoдиTЬcя
5.9. Пo пpибyттro Toвapy в кiнцевий пyIIкт пpизнaчrння йoгo

4

з oгJUIДoм Toвapy нa пprДMет вiДпoвiДнoотi кiлькiстi/якocтi ПoкyllцeМ тa з aктoМ, сKIIaдeниМ
Пoкyпueм B oднocтopoннЬoмy пopядкy зa prзyЛЬтaтaМи тaкoгo oгЛяДy. Cтopoни пoгoдиЛиcя'
Угoди,
щo Ъ*щo вoни вiдc'y'r'o" вiд пoпoжень Iнсщyкцiй, вкaзaних B дaнoмy пщктi
BprгyJIIoBaBIци свoi вiднoсини нa влaсний poзcyД, тo пpiopитeт МaIoTЬ IIopI\'Iи цiei Угoди. .
тa IIoBIIoтy oфopмлення ToBapoсyпpoвiдни-x
5.l2. Biдпoвiдaльнiоть зa пpaBиJI"нiсть
-iз
з{lTpиМкaмут тIp:ll пocтaчaннi Toвapy, пpиймaе нa cебе
дoкyментiв i нacлiдки, пoB'язaнi

Пoстaчaльник.

-

Пpи BиIIикнeннi дoдaткoвиx Bитpaт y зв'язкy з нoпpaBl{льнioтю oфopмлення
тoвapocyпpo"1д*"* дoкyмeнтiв aбo нeмoжливiстro вiдпpaвлrння Toвapy з Bини
5.13.

Пoстaчшlьникa' тaкi витpaти (y тoмy чиcлi пo ДoсTaвцi Toвapy в кiнцевий пyнкт пpизнaнення)
здiйснtoloтьcя ПoстaчaлЬEикoМ.
5.14. BaнтaжoвiдпpaвHикoм Toвapy зa цiеro Угoдoto е ПoстaчaJlьник a6o зaвoД_
виpoбник, aбo yпoвнoBФкoнa (зaпуreнa) ниМи ocoбa, пpo щo зaзHaчaeTЬся в ,[oДaткoBих
yгoДax Дo дaнoi Угoди.
5.l5. Упaкoвкa i мapкyвaння Toвapy пoвиннi вiдпoвiдaти BсTaHoBлrниМ пpaBилaМ'

i теxнiчним yмoвЕlМ.
5.16. УпaкoBкa пoBиннa зaбезпeЧyвaти IIoBIIy цiлicнiсть Toвapy пpи TpaнcпopтyBallнl
yсiмa BиДulМи TpaHсIIopTy' BкJIIoчaючи пeprBaIIтa)кeIIня' a Taкo}к Мaти пpиcтocyBallня для
(зa
мo)клиBих IIeprBaIITDКeIIь як зa дoпoМoгolo пiднiмaJlЬниx мrхaнiзмiв, тaк i pушим зacoбoм
сTaHДapTaI\{

^"*ъ:i;:;'"ffi;:iТ'lТ-ТH];Т**

тapи' yМo'и poзpaхyнкiв зa тapy oбyмoвлroloTЬся

B

Дoдaткoвих yгoдaх дo дaнoi УгoДи.

VI. Пpaвa тa oбoв'язки Cтopiн
1. Пoкyпець зoбoв' язarтутiт:
6.1.1. Cвoeчaснo тa B пoBltoмy oбcязi спJIaчyBaти зa пoстaBлений Toвap.
6.|.2. Пpиймaти пoстaвлений Toвap, y paзi вiдсyтнoстi зayвaжrнь, згiднo з aктoм
пpиймaння-пepeдa'ri тoвapy aбo видaткoBolo нaкJIаднoю'
6.2. Пoкyпeць Мae пpaBo:
6.2.l. .{oстpoкoвo poзipвaти цro Угoду тa/a6o,{oдaткoвy yгoДy:
6.2.|.l, У paзi IIеBикoнtШНЯ Чут нollajlrхсIoгo Bикoнtшня зoбoв'язaнь ПocтaчaJlьникoМ,
пoвiдoмивши пpo це йoгo зa 30 днiв до ДaTи poзipвaння;
6.2.|.2. У iнrшиx BиIIaДкaх, пеpедбaнених цiеro УгoДoro'
6.2.2, Кoнтpoлroвaти пoсTaBку Toвapy у стpoки' вcтaнoвдrнi Paхyнкaми6.

Угoди.
Ta зaгaлЬнy вapтiсть цiei Угoди зaпeжнo вiД
Toвapy
зaкyпiвлi
6.2.з. Зменluyвaт" oб.".
змiни дo цiеi
peuulЬЕoгo фiнaнсрaння BиДaTкiв. У тaкoмy-paзi Cтopoни BIIocять вiдпoвiднi
фaктypa^п,rиl,{oдaткoвиМи yгoДaМи дo цiei

u'oo'u.r.o.

здiйснювaти oпJIaTy Пoстaнaльникy

y paзi

ненaлrжЕoгo oфopмлення

нeoбхiдних ДJIя здiйснeння oплaти.
дoкyментiв, '"
6,2.5. Biдмoвитиcя вiд Toвapy, який не пocтaBJIoIIий в cтpoк' вкaзaний в ,{oлaткoBиx
yгoдaх дo Угoди.
6.3. ПocтaчaJlьЕик зoбoв'язaний:
yгoдaх дo цiеi
6.3.1. Зaбeзпечити пocтaBкy Toвapy y cтpoки, BcTaIIoBЛенi в ДoдaткoBих
Угoди.
yстaIIoBJIoIIlIМ
6.3,2. Зaбезпечити пoсTaBкy Toвapy, якicть якoгo вiДпoвiДae yмoBtlМ'
poздiлoм II цiсi Угoди.
BсTaнoBЛенl
6.3,3. ЗapeecтpуBaTуL IIoДaткoBy нaкJlaднy B eлeктpoннiй фopмi B cTpoки'
.IиIIним зaкoнoдaBстBoМ УкpaiЪи.
6.3.4. Cвoсчaснo пoвiдoмляти Пoкyпця пpo змiнy rЛекTpoннoi aдpеси.
вiд Пoкyпuя
6.3.5. Пpoтягoм 2 poбoних Днiв з МoМeнTy oтpиMaIIня пиcьмoвoi вiдпoвiдi
BapToсTi Toвapy сTaBки
щoДo зМеншrння стpoкiЪ oплaти тa зacтoсyBallня y зв'язкy з циМ дo
pulxyнoк Еa oплaтy тa кopигyroнi
ДискoIITyBaння (п. i.ц.z цirт Угoди), *uдЬ'' Пoкyпuro

IIepBI,Iннi дoкyМeIITiв (aкти пpиймшtня-пеpелaнi

Toвapy/виДaткoвi нaклaднi, pФryнки Ea oIIJIaTy

тoщo) з IIoBoIo цiнoro.

6.3.6.Пpoтягoм 3 poбo.rих днiв пicля cкJlaДaння кopигyloчиx пеpBиtlниx дoкyментiв
]fraДaTуI
(aктiв пpиййaння_пеpедaчi Toвapy/виДaTкoBих IIaкJIaдних, paxyнкiв нa oпJlaтy тoшo)
нaклaДнoi
Пoкyпuro poзpaхyнo* *opr.р*ня кiлькiсниx i вapтicних пoкaзникiв дo пoдaткoBoi
u .nЬnщo*нiй фopмi, всiaнoвленiй чинним зaкoнoдtlBстBoм Укpaiни'
6.4. ПoстaчaЛьник Мae пpaBo:
6.4.|. Cвoeчacнo Ta B пoBIIoмy oбсязi oTpимyBaти пЛaTy 3a пoстaBJIeний Toвap.
6.4,2. Ha дocтpoкoBy пoсTaвкy Toвapy зa пиcЬМoBиМ IIoгoдженЕяМ Пoкyпшя'

YII. Biдпoвhальнiсть Cтоpiн
1.l.У paзi IIrBикoнaння aбo ненttлежEoгo Bикoнaннrl cвoiх зoбoв'язaнь зa Угoдoto
Угoдoro'
Cтopoни *..щ" вiдпoвiдaльнiсть, пrpедбaнeнy зaкoнoдaBстBoм Укpaiни тa цielo
aбolтa якoстi
кiпькocтi,
тa/aбo
7,2. Toвap' щo не вiдпoвiдaс кoмплекrykoМпЛrктнocтi
збepiгaння зa paxyнoк
Мo)кr пpиймaтися Пoкyпцeм aбo BallTФкooтpиМyвaчeМ нa вiдпoвiдaJlЬнr
зoбoв'язaний
Пoстaчальникa, Дo йo.o зaмiни тala6o дoyкoМпJlекTaцii. Пocтaчaпьник
10
пpoтягoМ
днiв. Якщo
p".-Тpй''"."'TЬвapoм, пpийнятим нa вiдпoвiДaЛЬнr збеpiгaння
Toвap
peaлiзyвaти
пpaBo
Пoстaчaпьник y цей cтpoк не poзпopяДитЬся Toвapoм, Пoкyпець Мae

вiдlпкoДyвaIlня пoнecrниx cвoiх збиткiв'
aбo rreвiдпoвiднicть
7.3. Якщo npo'".o* гapaнтiйнoгo стpoкy бyдyть виявпенi дефекти
зoбoв'язatтиtrt зa
якoстi Toвapy, oбyтrлoвленoi Угoдoro тa .{oлaткoBиМи yгoдaМи, Пoстaчaтlьник
зaмiнити нeякiсний
cвiй paxyнoк ycyнyти дeфeкти Toвapy зa йoгo мicцeзнaхoджrншIм aбo
кaлендapниx
To"up нaлежнoi якocтi y..Ьл*.*i Cтopoнaми стpoки' aпa'Ir бiльше 20
Toвap
"
aбo
Пoкyпця.пpo
'u
ни
Дефeкти
днiв з дня oтpиМaння пoвiДoМЛeнЕя вiд вaнтaйooтpиМyвaчa
невiдпoвiднicть якoстi Toвapy.
'7.4.Зaпoстaчaння Toвapy неIIaJIrжнoi якocтi aбo некoмплeктIloгo Toвapy, Пocтaчaльrrик
неIIaJIe}кнoi якocтi a6o
BипJIaчyс Пoкyпцro штpaф y'poзмipi 20 % вiд вapтoстi Tgвapy
нrкoМпЛекTнoгo Toвapy.
BЦBaIIтaжrння
7,5.У BиIIaдкy нЪпoвiдoмлrння aбo несвoсчaснoгo пoвiДoмлення пpo дaтy
вapтocтi Toвapy, пpo
Toвapy Пoстaчaльник BиIIJIaчyе Пoкyпцю lштpaф y poзмipi |Yo вiд
вiдвaнтaжrння якoгo бyлo не пoвiдoмленo aбo не сBoсчacнo пoвiДoмJlrЕo'
aбo пopylпення cTpoкiв нaДaння Toвapocyпpoвiдних дoкyментiв
7.6.У випaДкУ
".*uд**"
Угoди, Пoстaчaльник
i/aбo iнlци* дo*yй.*'iв вiдпoвiд*o дЬ п. 5.6-5.8, п.6.3.5_6.3.6 дaнoi
щoдo якoгo ненaДaнi
BиIIJIaчye пo*yrruo *фuф y poзмipi l1%вiд вщтoстi Toвapy, ДoкyМеIITи

Д.тlя

aбo нaданi з пopyшrllняМ cтpoкy.

зapеrcтpyвa'
7,'7.Якщi Пocтaчaльник Ее зapеeстpy'aB, I{eпpaBиЛЬнo aбo нecвorчaснo

пoдaткy нa ДoДtШy BapтlcTь IIи
пoдaткoвy/i наклaднy/i в сиcтeмi rЛекTpoннoгo aдмiнiсTpyBallнЯ
BTpaтиB IIpaBa нa пoдaткoвий
BчиIIиB iнlшi дii7бейiяльнiсть' B pефьтaтi 'roгo ПoкyпецЬ
y poзмipi 20Yo вiд cуми
кpеДI,IT' Пoстaчaльник зoбoв'язaнутiт cfiJlaтИTl4 Пoкyпuro штpaф
зape€cтpo'a'o
несBoeчacнoгo
on.puцiizt пo якiiт нe зaperсTpoвaнo, неIIpaBиЛЬнo aбo

пoлaткoвy/i нaклaднy/i.
Угoдi
HeBикoнaння ПocтaчaльникoМ Bзятих нa сrбе зoбoв'язaнь пo дaнiй
7.s. У
збитки,
вci
щo
Пoкyпцlo
"rnйi
тa/a6o Дoдaткoвit yгoлi, Пocтaчaльнr.Iк зoбoв'язaнvтiт вiдrrrкoДyвaти
tIиcJIi зa пpoстiй тpaнcпoPтУ, Щo BиIIик чepeз
зaвДaнi йoмy TtlкиМ IIoBикoнtшняМ' y ToМy
вiдсyтнicть неoбxiдниx ДJUI пpиймaння Toвapy дoкyментiв'
Пoкyпцlo зa пpocтiй тpaнспopтy' кoЛи тaктлit
7.9. ПoстaчaJIЬIIик кoМпенсye

"r'p*'
yIIoBlIoBa)IGIиx
пpocтiй бyлr викликaний нeoбхiднiстlo пpиймaння Toвapy y пpиcщнocтi
вiДпoвiдae вкaзaнiй y
пpедстaвникiв Пoстaчaльникa, y paзi noЪ.дu"* Toвapy' Щo нr
ДoкyМентaх кiлькoстi тa якocтi'
' т,io,У paзi *.""*o*utnня
'Ь"upo.ynpoвiдниx
ПocтaчaлЬникoм Bзятих нa cебr зoбoв'язaнь з пoсTaвки Toвapy
Пoкyпщo пеню y
y оTpoки, зaзнaченi y .(oдaткoBиx yгoДax Дo дaнoi Угoди, ocтaннiй cпЛaчy€
o/o вiд вфтocтi нeпocтaв.ТеIloгo aбo несвorЧacнo пocTaBJIrHoгo Toвapy зa кo)I(еH
Ь*^hpi o,l
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oпJlaчyr цITpaф y
Дeнь пpocтpoчrння, a зa пpocтpoчrння пoнaд TpидцятЬ ДнiB ДoДaткoBo
нrпoЪтaвЛeнoгo aбo нeовoeчaснo пocтaBJlrнoгo Toвapy.
Ьiд
poзмipizи
^ '1.ll. Зa
B
"up'o.тi
пopylпeння сTpoкiв oплaтt Пoкщець сIIJIaчyr нa кopисть Пoстaчaльникa пенIo
aJIе
IIЛaте)кy'
poзмipi 0,001% uiл сy*" пpocтpoчeнoго плaTе)кy' зa кoжний дrнь пpocтpoчeнIlя
в пepioд, зa
нe бiпьшrе пoдвiйнoi oблiкoвoi сTaBки Haцioнaльнoгo бaнкy Укpaiни, щo дiяпa
який сплатУeтТirli}ЪoотaчaльIlикoМ
rштpaфy/iв тa/aбo пенi, пеpедбaчrниx ДaflИNlpoзлiлoм
VII <Biдпoвiдальнicть стopiн> Пoкyпeць' нa cyМy TaIшx штpaфниx caнкцiйo мae пpaBo
пpитpиМaти oплaTy зa Toвap.
зoбoвoязaнь
7.13.Cплaтa гoспoДapcЬкиx оarrкцiй не звiльняe Cтopoни вiД викoншlнясвoix
зa.(oдaткoвoю yгoДoю дo дaнoi УгoДи.

VIП. oбстaвини непеpебopнoi сили
a6o ненaЛr}кне
8.1. Cтopoни звiльнлoтьоя вiд вiдпoвiдaльнoстi зa HrBикoЕaIIHя
oбcтaвин
Bикoнaння зoбoв'язaнь зa цielo Угoдoro тa.{oдaткoBиIuи yгoдaМи y paзi BиникIIеHня
BoJIrIo Cтopiн
нeпеpебopнoi cили, якi не icнрaли пiд чaс yюIaдaЕня Угoди Ta BиIIикJIи пoзb
епiдемiя, eпiзooтiя, вiйнa тoщo)'
1aвapiя, йaстpoфa, стихiйне JIихo,
зoбoв'язaння зa цiеto Угoдoю yнacлiлoк лii
викoIIyBaти
.8.2.Cтopoнa, щo нr Мo)кe
з мoментy ix
oбcтaвин непepебopнoi cили, ,rou'"*u нe пiзнilшe нiж пpoтягoМ 7 днiв
BиHикIIеHII" noriдo*"ти пpo цr iнцтy Cтopoнy y пиcьМoBiй фopмi'
cИIIl4 Ta cтpoкy ik дii e вiдпoвiднi
oбстaв'"
8.3.,{oкaзo*
'.nЬp.бopнoi
"r*r'**.rrня
видaroться TopгoBo_пpoМисЛoвolo пaJlaтoю УкpaiЪи aбo iнrшим yпoвIIoBa)кеHим

лo*y*arn'", якi
нa цr opгaнoМ.
бiльшe нiж 60 днiв,
8.4. У paзi кoли cтpoк дii oбстaвин непеpeбopнoi cили пpoдoB)I(yеться
кoжHa iз Cтopiн в ycтaнЬ"ленoмy пopядкy мae пpaBo poзipвaти щo Угoдy'

ix

IХ. Bиpilшення спopiв
виpiuтyвaти
9.1. У BиIIaДкy BиIIикнgння опopiв бo poзбiжнoстей Cтopoни зoбoв'язytoться
цrляхoм B3aeмн}1х пeprгoBopiв тa кoнcyльтшдiй'
g.2.У paзi нeдoс".'.*'" ё"opo"u*" згoди спopи (poзбiжнoстi) виpilшyroтьоЯ y cyдoBoМy

пopяДкy вiдпoвiднo Дo чиннoгo зaкoнoцaBcтвa УкpaТни'

10.1. УгoДa нaбиpaeчиннoстi
Cтopirr (зa нaявнoстi).

l0.2.

з

Х. Cтpoк дiiУгoди

ДaTИ'ii пiдпиcaння Cтopoнalvlи Ta скpiплeння

ii

пeчaткaми

_ дo
Угoдa дiЬ дo 30.09.2019 PoкУ, a B чaстиrri взaемopoзpil(Flкiв

IIoBIIoгo

BикoHaIIня.

ХI. Iншi ylvloBи
У випaдкy
l1.1.Угoдa Мo)ке бщи лoсщoкoBo llpипинrнa зa Bзaeмнoю згoдoю Cтopiн.
oднiei aбo
peзyльTaTaМи
якi бyли yклaленi зa
ДoстpoкoBoгo пpипинeIIня iнrпиx pal\4lioвиx yгoд ,
Пoкщuем пopядкy зaкyIIrBелЬ
Декiлькoх кoЕкypеIITtIиx вiдбopiв вiДпoвiднo дo BсTaIIoBJIeнoгo
plшeЕн'М cУДУ' якщo
тoвapiв тa пocлyг зa paмкoBиМи yгoДaМи' зa згoДoю Cтopiн aбo зa
сTaЛa мrншr тpьoх
внacлiДoк цЬoгo кiлькicть yкJlaдeних ptlмкoBих yгoд пo циМ зaкщiвпям
нaстaЕIrlt Bкзaних oбстaвин
Cтopoни цiri Угoди пoвиннi не пiзнiцle 10 poбoниx днiв з Дня
Угoди.
пiдпиcaти дoДaткoBy yгoдy дo цiei Угoди щoдo дoсTpoкoBoгo пpипинення цiеi
.rи
лиlцe зa згoдoю
poзipвaнi
змiнeнi
бyти
1 1.2. Угoдa тa,{oДaткoвi yгoди дo нei Мo)кyгЬ
Укpafни.
Cтopiн, кpiм випaдкiв, BстaнoBЛених цiero Угoдoto тa чинниМ зaкoнoдaвcтBoM
кoнкypеIITIIoгo вiдбopy
11.3. У paзi якщo пiсля BизнaчrншI Пoстaчальникa пrprMo}кцrм
пocлyг зa paМкoBиМи
Ta
вiДпoвiДнo Дo BcтalloBлeнoгo Пoкyпцем пopядкy зaкyпiвель тoвapiв
Мrншoю нl)к цlнa'
yгoдaМи (дaлi _ кoнкypентний вiдбip), Пoкyпеuь BияBиB Toвap зa цiнoro,
з пpoпoзицlсю
лист
Пocтaчaльникy
зaпpoпoнoBaIIa ПoстaчaльникoМ' Пoкyпeць нaпpaBJUIe
зменшrння
цlни
нa
paзi згoди
зМeншити зtшpoпoIIoBaIIy цiнy Дo Цiни, виявлeнoi Пoкyпuем. У
вiд ПoкyпЦЯ, TтaДae
Пocтaчaльник пpoтягoМ тpьoх poбo.rих Днiв з дIIя oтpимaння лиcтa
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IIoBy ,{oдaткoвy yгoДy
Пoкщuю пpoтягoМ 3 poбo.rиx Днiв з Дш oтpиМaflflЯ IIутcTa вiд ПoкщцЯ
тa неoтpимaнIlя
зi зйеншeнЪlo цiнoro. v paзi нeзгoди Пocтaчaльникa нa зМeншrнЕя цiни
poбoних днiв з Дня
Пoкyпueм нoвoi Дoдaткoвoi yгoДи зi зменlпенoto цiнoto пpoтягoМ 3
вiДмoвитиcя B
пpРo
orprщ** ПoстaчaльникoМ II|кcTa BiД ПoкyпЦя, ПoкyпeЦь N{ae poзipвaння
Угoди бrз
oднoстopoннЬoМy пopЯдкy вiд пpидбaння "u*o.o Toвщy тala6o
пoвiдoмпяе
aН1дЯ оyд"_"*r* збиткiв Пocтaчaльникy' пpo щo Пoкyпeць
пoшIтoBoгo штeМпeля
"iд**oдy"
гIЬcтaчйьникa. [нeм oтpиМtшня ЛутcTa вiд Пoкyпця. BBzDкarтЬся дaтa

пiдпpиeмcтBa зв'язкy' чеpeз якe ЕaДcиЛaeтЬся тaкr IIoBlДoМJIення'
B
tl.4.ПoкyпeЦь мae пpulBo вiдмoвитися вiд Угoди B oдEocтopoнЕьoМy пopядкy
нacтyпниx BиIIaДкaх:
- нrнaдaння ПoстaчaльникoN'I дoкyментiB пpинaлежнocтi тoBapy' щo cтocyrться Toвapy
'.
тa пiдлягaroть пepeдallню paзoм з Toвapoм'
:___
це BcтaIIoBJIФIo дaним
_ якщo ПocтaчaльIlик пrprДaB мrIIшIy кlЛькlcть Toвщy, нiж --^
вiд ylке
Угoдoю тala6o,{oдaткoвиМи yгoдaМи (в тoмy чиcпi Пoкyпець мae пpaBo вiдмoвитиоя
пeprДaнoгo Toвapy);
- якщo пo.'u*Ь"ник пepeдaв Toвap, який не вiдпoвiдaе кoмплекry/кoмплектнoстi;

.якщoПoстaчальникпopедaвToвapнeIIaJIrжнoiякocтi;
_ в iнtциx Bипaдкil(, пepедбaнених чинЕиМ зaкoнoдaвcтBoM Укpaiни.
pirшення пpo вiлмoвy вiд Угoлvт тa/a6o,{oдaткoвoi
1 1.5. У BиIIaдкy пpиийття Пoкyпueм
y п. 11.4 дarroi УгoДи, ПoкyпеЦь мar пpttBo:
)iгoди дo неi, з пiдстaв, вкaзaниx
_ писЬМoBo пoвiДoмити Пocтaчальникa пpo вiдмoвy вiд Угoди B oднoстopoнньoМy
Bипaдкy Угoдa пpипишle
пopяДкy з зaзнaчrнням пiдстaв пpийнятгя Taкoгo piшeння. B дaнoмy
дiй з дaти вiдпpaBJIення пoвiдoмленшI пpo вiдмoвy вiД Угoди.
_ BcTaIIoBити ПoстaчaJIЬIIикy arpo*, в який вirr зoбoв'язatтутЙ ycyIIyгI4 нeДoлiки, якi
пopядкy. B тaкoмy
II'IIзBеЛи дo пpийняття piшeння пpo вiiмoвy вiд Угoди B oДIlocтopoнньoмy
з зaзнaчеlrням rrедoлiкiв
BиIIaдкy Пoкщeuь нaпpaBJIяr Пocтaчaльникy письмoвr пoвiДoМЛrння
в ycтaнoвлений
ycyнyтi
бyдyть
Ta cтpoкy дJUI yсyнrнIlя Taких нeдoлiкiв. Якщo нeдoлiки нe
Пoкyпцel\4 ДЛя
Пoкyпueм cтpoк, УгoДa пpипиняють дito зi cпливoм стpoкy, BстaнoBJleнoio
yсyнення недoлiкiв.
y
11.6.У paзi якшo пiД чaс Bиконaння цiеi Угoди ПoкщецЬ BияBJIЯe фaкт щacтi
пoвoязaнoТ oоoби щoДo
кoнкypеIlT*o*y вiдбopi, зa peзyJlЬтaтal\4и якoi бyлo yкJlaденo щo Угoдy,
зaзнaчeних y [oлaткУ ]\Ъ 2 дo
Пoстaчaль tl,IКa''&'o ocoоЪ, якa вiдпoвiдaе бyдь-якiй iз oзнaк,
B oДHoстopoнньoМy пopяДкy
Угoди, який e йoгo невiд'lмEolo чaстинoю' Пoкyпеuь Мae пpaBo
y poзмipi 20 Yo вiд
poзipвaти щo Угoдy тalaбo Пoстaчaльник BиIIлaчye Пoкyпuro rптpaф
вapтocтi Toвapy.
Пoкyпeць' нa
11.7..(o oIIJIaти ПoстaчaльникoМ штpaфy, Bкaзaнoгo y п'11'6 цiеiУгoД't'
cyМy штpaфy, мae пpaвo пpитpиМaти oIIJIaтy зa Toвap'
Пoкщueм з пiДстaв BияBлеIIня
11.8. Пpи poзip"aннiУгЪди B oднocтopoннЬoМy пopяДкy

вiдбopi, .Ъ p.ryn''u'aми якo'i бyлo yклaленo цю Угoдy,
фaктy yuacтi y ;;;й*''o*y
вiДпoвiдae бyдь-якiй iз oзнaк,
пoвoязaнoi oсoби щoдo Пoстaчaль""*u, тoбтo ocoби, якa
пoвiдoмляe Пocтaчaльникa пpo
зaзнaчrниx y [oдaткy Ns2 дo Угoди, Пoкyпець письмoBo
пiдcтaв rtpvтЙнятtя Taкoгo
poзipвaння У.oд" B oДIlocтopoнньo}'ly пopяДкy з зaзнaчeнням
пoвiДoмлett*]_lpo
piшення. B дшoмy BипaДкy V.oдu nprn'Ъ". дiro з дaти вiдпpaBJIeння
зB'язкy' чrprз якr
poзip"aння УгoДи, якoю BBФкaстЬс Я ДaTaIIoшIтoBoгo штeМпrJIя пiдпpиeмcтBa
HaдсилaстЬcя Taке пoвiдoмлення.
yгoДи i дoдaтки дo Угoди e [i нeвiдieМHиМи чacтинaI\4l{' якщo вoни
11.8. Bоi
'{oдaткoвi
пpeдcтaвIlикaми Cтopiн тa скpiпленi
виклaденi
фopмi, пiдписшri yпoBtloвalкIlиМи
"'r."*Б"iй
(зa нaявнoстi).
iх пeчaткaми
тpетiм
Eе мae пpaвa пepeДaвaTи свoi пpaвa тa oбoв'язки зa Угoдoro
ПoстaчaЛьник
11.9.
ocoбaм без пиcьмoвoi згoди Пoкщuя.
вiн oзнaйoмпeниtrт тa
11.10.ПiДписaнням цiri Угoди Пocтaчaльник пiдтвеpджyс, щo
пoBrpIIyTиx i викopисTaIIиx
пoгoД)кyeTЬcя з Iнсщyкцiею пpo пopяДoк pеестpauii BvIДatтkIх'

ДoBipeнoстrй нa oдеp)кaннЯ цitrнoотeй, зaTBepД]E(еIIoю Htlкtr}oм ПAT <УкpгaзвиДoбршtнш,
Пopялкoм зaкщiвель тoвapiв тa пocJlyг IIAT кУкpгaзвидoбyBallн$) зa paмкoBиМи yгoДaми.
1l.11.Пpи тJIyI{aчoннi yмoв пoстaBкI{ зa цiero Угoдoro зacтocoBytoться Мiжнapoднi
npaшИIlaiнтepпpетaцii кoмеpuiйниx тepмiнiв IHКOTЕPMC фелaкцiя 2010 poкy) з yp{lхyвшняМ
yгoдtlх.
ocoбливиx yмoB IIoстaBки' визнaчених Cтopoнa^пли y лaнiй Угoдi тa/aбo
'{oдaткoвиx
l1'.l2. Угoдa, ,{oдaткoвi yгoДи, iх змicт не пiДлягшoть poзгoлoшeнню aбo викopистaнню
Cтopoнaми бeз згoди iнцroi Cтopoни, кpiм випaдкiв пepедбaчrниx Чинним зaкoнoДaBcтBol\4
Укpaiни.
l1.13. Biдпoвiднo дo Пoдaткoвoгo кoдeкcy Укpaiни Пocтaчaльник зa дaнoю Угoдoю e/нe
e пЛaтникoм IIoДaтку нa пpибyгoк Ta elнe e пЛaтIIикoМ пoдaткy нa ДoДtlнУ вapтicть нa
зaгaJlьниx yмoBax; Пoкyпець e плaтникoМ пoДaткy нa пpибщoк Ta пoдaTкy нa дoдaнy вapтicть
нa зaгaЛЬних yмoвtlх

Il,l4, Bзaeмoвiднoсини Cтopiн, нe пepелбa.rенi Угoдoro, peгyЛюютьсЯ чиHIIиМ
зaкoнoдtl3cтвoм Укpaihи. Якщo в дaнiй Угoдi Cтopoни вiдcтщили вiд'. пoлoжень aктiв
цивiльнoгo зaкoнoдElвcтвa' BpегyjIIoBaBIIIи свoi вiДнoc'ltтуI Ha влacний poзс}Дl тo пpiopитет

мaIoTь IIopми Угoди.
11.15. Cтopoни зoбoв'язyroться письМoвo пoвiдoМЛЯти oднa oднy y BиIIaдкy пpийняття
piшeння пpo лiквiдaцiro, peopгaнiзaцiro aбo бaнкpyтствo oднiei iз Cтopiн y cтpoк не пiзнiше 3_х
кzшIoндapниx днiв iз Дaти пpийняття тaкoгo pirшeння.
11.16. У paзi змiни мiоцeзнaxoд)кeнIul' бaнкiвcьких pеквiзитiB' стaтyсy пJIaтникa пoдaткiв
зoбoв'язaнa писЬМoвo пoвiдoмити iнrшy Cтopoнy пpoтягol\l 3_х днiв пpo
Cтopoни,

'aкab'opoнa
Il.I7.Угoдa cкJlaдrнa yкpaihcькolo МoBolo дJUI pезидентiв a6o yкpaiноькoto Ta
aнглiйськolo * для нepeзидrнтiв в Двox пpимipникax (1 пpимipник Пoстaчaльникy тa l
пpимipник Пoкyпuro), якi мaroть oДIIaкoBy IopиДиtIIIy силy. У paзi poзбiжнoстей мiж тeкcтaми
нa yкpaiноькiй тa aнглiйcькiй мoвax, тeкcт нa yкpaiнcькiй мoвi Мae пepoBФкнy cилy.

тaк1 зМ1ни.

ХII. Aнтикopyпцiйнr зaстrрeжrння
зoбoв'язaнь зa цieю Угoдoro, Cтopoни, ik aфiлiйoвaнi oоoби,
овoiх
l2.l.Пpll викoнaннi
гIpaцiBtIик' iбo пocеpедники нe випЛaчyloTЬ, нe пpoпoнyloтЬ i нe ДoзвoJUIюTЬ випЛaTy 6уДiь'
якиx гpoшoBиx кoIIITЬ aбo пrpеДaчy цiннoстей, пpяl{o aбo oпoоеpедкoBaнo, бyДь_яким ocoбaм,
нa дii .rи пpийнятгя pilшеншl циМи oсoбaми з Метoю oтpиМaння бyдь_якoi
Дn"
"nn'"y
нeпpaвoмipнoi вигoли.
I2.2. Пpи Bикoнaннi cвoiх зoбoв'язaнь зa цieю Угoдoro, Cтopoни, ik aфiлiйoвaнi oсoби,
пpaцiвник' iбo пocеprдники нr здiйснroroть дii, щo квaлiфiкyroTьоя зaстoсoвними для цiлей
цiei УгoДи зaкoнoдaвствoМ' як дaнa/oщимaння непpaвoмipнoi вигoди' кopyпuiйнe
пpaвoпopyшlllня, a Taкoж дii, щo пopyшyloть BиМoги зtlкoнoДaBсTBa пpo зaпoбiгaння кopyпцii
тa мiжнapoдниx aктiв пpo пpoтидito легaлiзaцii (вiдмивaннro) лoxoлiв' oдеp)кaниx зJIoчинниМ
IIIJUTXOM.

12.3. Кo>кнa iз Cтopiн цiei Угoди вiДrдoвляeться вiд cтиМyЛIoBaння бyль-яким чинoм
пpaЦiвникiв iнlпo'i Cтopoни, B тoмy числi IIIJUгхoM IIaдaIIHя ЦpoпIoBиx сyм' пoДapyнкiв,
бeзoплaтнoгo Bикoнaння нa iх aдpесy poбiт (пocлyг) тa iнrпими, нe пoймeнoвaниМи y цЬoМy
пщктi cпoсoбаrrди, щo сTaвить пpauiвrпrкa B IIeBIIy зaлежнiсть i спpямoвaнoгo нa зaбeзпeчення
BикoflaIIня цим пpauiBllикoм бyль-яких дiiтнaкopисть стиМyJIIoючoi йoгo Cтopoни.
Пiд дiями пpaЦiвникa, здiйcнювaними нa кopиcть стимyлюroнo'i йoгo Cтopoни,
poзyмitoтьcя:
_ нaдaння нeвипpaвдaниx пepеBaг y пopiвняннi з iнulими кoнтpaгенTaМи;
_ нaДaIIHя бyДь-якиx гapaнтiй;
_ пpиcкopення iснyroчиx пpoцeдyp (спpoщення фopмaльнoстей);
- iнrшi дii, щo Bикoнyloтьcя пpauЬникoм B paМкaх свoix пocaдoвиx oбoв'язкiв, aлe йдyть
вpoзpiз з IIpиHципaМи пpoзopoстi тa вiдкpитoстi взaeмин мix< Cтopoнa:rли.
t2 4.У paзi BиIIикнення y Cтopoни пiдoзp, щo вiдбyлocя aбo Мoжr вiдбyтися пopyшення
бyДь-яких aнтикopyпцiйних yN(oB' вiдпoвiднa Cтopoнa зoбoв'язyeться пoвiдoмити
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Cтopoнy y письМoBiй фopмi. Пiсля писЬМoBoгo пoвiДoмJIlIIнЯ' вiДпoвiднa Cтopoнa Мar пpaBo
пpизyпинити Bикoнaння зoбoв'язaнЬ зa цiеlo УгoДoto дo oTpиМaння пiДтBepДжeння' щo
пopylцrння не вiдбyлoся aбo нe вiдбyдeтьcя. Це пiдтвеpд)кeHIIя пoвиннe бyти нaдicJlaне
пpoтягoМ 5 (п'яти) poбoниx Днiв з дaTи IIaпpaBЛrння пиcьМoBoгo пoвiдoмлення.
У пиcьмoвoМy пoBiдoмлeннi Cтopoнa зoбoв'язaнa пocJlaтиcЯ Еa фaкти a6o tтaДaтуl
мaтrpiaли, щo дoстoBipнo пiдтвеpд)кFoтЬ aбo дaroть пiдстaвy пpипycкaти, щo вiдбyлoся aбo
мo)кr вiдбyгися пopyшrннЯ бyдь-якиx пoЛo)кrнь циx yмoB кoнтpaгrнтoм, йoгo aфiлiйoвaними
oсoбaми, пpaцiвникaми aбo пocepeДникaМи виpокaeтьcя в дiяx, якi квa.тriфiкylотьоя
вiдпoвiДниМ зaкoнoдaвстBoМ' як дaчa aбo oдepжaння нrпpaвoмipнoi вигoди' кopyпцiйне
пpaвoпopyшeннЯ' a тaкoж дiях, щo пopFIIyIoть BиМoги зaкoнoдtlвстBa IIpo зaпoбiгaння
кopyпцii тa мiжнapoдних aктiв пpo пpoтидiro легaлiзaцii Дoxoдiв, oтpиМaних зJIoЧинниМ
IIIJUIXoМ.

12.5.Cтopoни цiеi Угoди BизHaIoтЬ пpoвeдeння пpoцeдyp щoДo зaпoбiгaння кopyпцii i
кoHтpoлюIoTЬ iх дoтpиМaння. Пpи цЬoМy Cтopoни дoкJlaдaють poзyмнi 'зyсилЛя' щoб
мiнiмiзyвaти pизик Дiлoвиx вiднoсин з кoнтptlгентtlми, якi мoжyть бyти зa.тlщенi в кopyпцiйнiй
дiяльнoстi' a Taкo)I( нaДaютЬ BзaeМне спpиrlllня oдин oДIoмy в шi.гrяx зaпoбiгщlня кopyпцii. Пpи
цЬoМy Cтopoни зaбезпетytoть pеaлiзaцiro пpoцеДyp з пpoведrння пеpевipoк з Мrтoю
зaпoбiгaння pизикiв зaJIrIення Cтopiн у кopyпцiйнy Дiяльнiсть.
|2.6, З Мeтoю пpoBедelrня aнтикоpyпцiйних пеpевipoк Пocтaчaльник зoбoв'язyeTЬcя нo
пiзнilце (5) п'яти poбoтих днiв з МoМrнTy yкJIaдення цiei Угoди' a Taкoх( y бyль-якиiт чac
пpoтягoМ дii цiei УгoДи зa пиcьМoвиМ зaпитoм Пoкyпця II4Дaти Пoкyпulo iнфopмaцiю пpo
пеpелiк влacникiв Пoстaчальникa, з BpaхyBaIIняМ BJIacникiв всix piвнiв (вcьoгo лшtЩoгa),
BкJIIoчaюЧи кiнцевoгo бенефiцiapнoгo Bлaсникa (кoнтpoлеpa) зa фopмoto згiднo з.{oдaткoм Ns
1 дo цiei Угoди з дoДaвallням пiдтвеpджyloчих дoкyментiв (дaлi _ Iнфopмauiя).
У paзi змiн y пеpелiкy бyль-якoi JIaHки влacникiв Пocтaчaльникa' BкJIIoчaючи кiнцевoгo
бенефiцiapнoгo BJIaсникa (кoнтpoлеpa) Ta (aбo) y BикoIIaBчиx opгaнaх Пoстaчaльник
зoбoв'язyeтьcя нr пiзнiшe (5) п'яти poбo.rих днiв з ДaTи BIIеoeнIIя TaI(их змiн нaдaти
вiдпoвiднy iнфopмaцiю Пoкyпшro.
Iнфopмauiя II4ДaстЬся нa пaпеpoвoМy нoсiТ, зaвipенa пiДпиcoм пocaДoвoi oсoби, ЯКa e
oднooсiбниМ BикoнaBчиМ opгaнoм кoЕтpaгеIITa aбo yпoвнoвa)кенoю нa пiдстaвi дoвipeнoстi
oсoбoto i нaпpaвляeTЬcя нa aДpесy Пoкyпuя шЛяxoМ пoIIIToBoгo вiдпpaвлення з oпиcoМ
BкJIaдeння. .(aтoю нaДaння Iнфopмauii e дaтa oTpиМaння Пoкyпцем пoшIтoBoгo вiдпpaвлення.
,{oдaткoвo Iнф opмaцi Я HaДaеTЬcЯ нa eJlектpoннoМy нoсii.
I2.7. Стopollи BизIIaюTь, щo ix можливi нeпpaвoмipнi лii Ta llopyшoння allTикopyпцiйниx
yjvloв цieТ Угoди Мoжyгь спpиЧиниTи неcпpиятливi нaслiдки _ вiд зниження pейтингy
нaДiйнoстi кoнтpaгeнтa (Пocmаналы-luка) дo iстoтниx oбмeжень щoдo взaeмoдii з
кoIITpElгеHT oм (П o cmаv альнuкoм), Дo poзipвaнrrя цiеi Угoди.
12.8. Cтopoни гapaнтyloтЬ здiйснення нaJlе)кнoгo poзгЛядy зa пpодcтtlBЛениМи B pzllvlкaх
Bикoнaння цiei Угoди фaктaми з дoTpиМtШняМ пpинципiв кoнфiденцiйнocтi тa зacтoсyвallнll
ефективниx зaxoДiв щoдo yсyнеIIня пp.lкTичIIиx тpyлнoшiв Ta зaпoбiгaння Мo)Eс.тIиBиx
кoнфлiктних ситyaцiй.
12.9. Cтopoни гapaI{TyIoTЬ пoBIIy кoнфiдeнцiйнiсть пpи викoнaннi aнтикopyпuiйних yМoB
цiei Угoди, a тaкoж вiдсyтнicтЬ негaтивниx нaслiдкiв як Для Пoстaчaльникa B цiлoмy, тaк i для
кoнкprтних пpaцiвникiв Пoотaчajlьникa якi пoвiдoмили пpo фaкт пopylшrння.
|2.lo. У paзi вiдмoви Пoстaчaльшlкa вiд flaДaIIня Iнфopмaцii, якy визнaчeнo y uiй Угoлi,
фaкти.пroгo нeнaдaння тaкoi iнфopмaщii, нaДaншl iнфopмauii з пopyцIeHIUlм cщoкiв,
встaIIoBJIrIIих y uiй Угoдi, aбo нaДaння недocToвipнoi IнфopмaшiТ, Пoкyпець Мae пpaвo в
oднoстopoннЬoмy пopядкy вiдмoвитися вiд BикoнaннЯ Угoди шЛяхoМ нaпpaBлrння
писЬМoBoгo пoвiДoмлення пpo пpипинrння УгoДи чepез 5 (п'ять) poбo.rиx днiв з I\дoМeIITy
нaпpaвЛrння пoвiдoмЛrння.
У paзi нaдaння Iнфopмaцii не в IIoBIIoМy oбcязi, тсlк cЕlмo нeпoДaння iнфopмauii
зaзнaченoi y фopмi (Дoдaтoк J\b l дo цiei Угoди) Пoкyпець нaпpaBJUIe пoвTopний зaпит пpo
нaДaIIHя Iнфopмauii зa вкaзaнoю фopмoю з Мrтoю дoIIoBнення вiдсщньoi iнфopмaцiеlo
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зaзнaчeнняМ cTpoкiB iТ нaдaння' У рaзi HепoДaHIIЯ тaкoТ iнсliоpмaшiТ, пopyшення отpoкiв iТ
нaдal{ня, a тaкoж нaДaHHя недoстoвip:roi iнфopмauii ПoкyпeцЬ N,Iar пpaBo B oДIlocTopoннЬoМy
пopядкy вiДмoвитися вiд BиI(oHaнI-Iя Угoди шlJIЯХotvI HaГIрaBJtеI{lIя tlИcЬI\4oвoгo пoвiДoМЛенн'l
пpo пpипиIIeHI{я УгoДи Чеpез 5 (п'ять) рoбouих !днiв з МoМеFIтy нaПpaBЛення пoвiдoмЛeння.
I2.I|. Зaзнaченa y цЬoМy poЗДl-ll yМoBa jс lсToTlloro yMoвoЮ цiсТ Угoди вiдпoвiднo дo
чaотини 1 ст. 638 I_{I{ Укpaiни.
'
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ItpитеpiТ oзпак пoB'язaних ttсiб:
юpидиЧнa oсoбa, якa здiйснювaлa пiД Llac пpoведеlll]Я l(oнl(ypeHTI-loГo вiлбopy вiдпoвiднo дo
BcтaнoBлeнoгo ПoкупцеМ пopядкy зaкyпiвель тoвapiв Ta пoсЛyг зa paМкoBиМи yгoДaМи' зa pезyлЬTa'ГaМИ
якoТ yклaдeнo Угoдy (дaлi _ ПpoцrДypa зaкyпiвлi) I(oHTpoлЬ нaд Пoстa.laЛЬHиI(oМ' яt<иЙ був Учacникoм
тa Bизнaний пеprмoжцеМ Пpoцrдypи зaк:uпiвлi aбo l(oнТpoЛюBaлaся пiД LIaс ПpoBедrHHЯ пpoцеДypи
зaкyпiвлi тaкиМ Учacникoм Пpoцедypи закупiвлi, aбo пеpебyвaлa пiд .1дg пpoBедеHHя пpoцедypи
зaкyпiвлi пiД cпiльниМ l(oнTpoЛeМ з TaKиМ У.laсниl<oм Пpoцeдypи зaкупiвлi;
- фiзиннa oсoбa aбo.Iлеl-tи iT сill'i', яt<i здiйсt-tloвалt.t пiд Llaс П|)oBеДеLItlЯ Пpoцeлypи зaкупiвлi
кoнтpoлЬ нaд ПocтaчaJlЬHиI(oМ' яl<иЙ 6ув У.taсникoм тa визнaний ПеpеMo)l(ЦrM пpoцедypи зaкупiвлi;
- уЧaсHиI( пpoцедypи зaкyпiвлi, cлyrItбoвa (пocaдoвa) oсoбa ЯI(oГo пiд LIaс пpoBеДеllHЯ
ПpoцеДуpи зaкyпiвлi булa yпoBHoBa)I(еHa здiйснювaти вiд iмеlli Пoстaчaльникa юpидиннi дiТ,
спpямoвaнi Ha BcTaHoBЛeння, змiнy aбo зyпинeння цивiльl]o-ПpaBoBИх вiДгtoоиt-l, Ta LlЛeHи сiм'Т тaкoТ
cлyжбoвoТ (пocaлoвoТ) ocoби;

- Пoстaчaльниl<, який пiД чac ПpoцrДypИ зaкyniu, 1 бyв yнaониt<oм (визнaний пepемoltсuем)
якoгo
щoдo
фiзиннi ocoби - ЧЛeHи теHдrpнoГo t<oмiтeтy, кеpiвник Зaмoвниl<a тa/aбo ЧЛеHи Тхнiх сiмей'
здiйснювaли кoHTpoЛЬ a6o6ули yпoBнoвa)t(енi здiйснювaти вiд йoгo iменi ю1эиДиннi дiТ, cпpямoвaнi нa
BсTaHoBлeHня, зм iну aбo зyпи нення цивiл ьнo-ПpaBoвих вiдlloои н'
Пiд здiйcнеtlHяМ кoHтрoЛЮ poзyьlieться мorltливiоть зДiйонeння виpiшaльнoгo впливy aбo
виpiшaльний вплив нa гocпoдapоькy Дiяльнicть Учaсникa ПpoцeДypи зaкyпiвлi бeзпoоеpедньo aбo нepез
бiльruy кiлькicть пoв'яЗaHиx фiзинних ни юpиДинних ociб, щo здiйонroсTЬcя, зoкpeMa' шлЯХ'oМ
pеaлiзauiТ пpaBa вoлoдiнгtя aбo кopиcT'/Bal-lI-IЯ всiмa aI(TиBaN4и LI14 r'х зl]allt'lolo LlacTl(oto' ПpaBa
виpiшaльнoГo BпЛиBy нa фopмyвaHня clшaДy, pезyЛЬтаTи гoЛocyBaнHЯ' a Tat(o)I( BLlинеHHЯ пpaвo.tиl'liв,
щo нaдaЮтЬ мolсливicть визHaЧaTи yМoвИ гocПoДapcЬI<oТ Дiяльнocтi, нaдaвaти oбoв'язкoвi Дo BиI(oHaнIjЯ
вкaзiвки aбo викoнyвaти сpyнкцiТ opгaгry yпpaвлiння У.taсниl<a ПpoцеДypи зaкyпiвлi, aбo вoлoдiння
ЧacTкoю (пaeм, пaкетoМ aкuiй), Щo cTaHoBI-iтЬ Hr МеHше llillс 25 вiдсoткiв cTaTyTl-Ioгo кaпiтaлy У.laсниl<a
пpoцrДypи зaкyпiвлi.
fuя фiзиннoТ ocoби зaгaЛЬHa сyN4a вoлoДiнгtя ЧaсТкolo y сТaТyТHoМy кaпiтaлi Учaсникa
пpoцeдypи зaкyпiвлi BизHaLIaстЬcя зaЛе)I(I-lo вiд oбcягy кopПopaTиBHИх пpaB, Щo cyкyПHo нaлerкaть тal<iй
фiзиuнiй oоoбi, ЧЛrнaМ iТ оiм'Т тa ЮpидиLIHим ocoбaм, яl<i l<oнтpoлююTЬcЯ тal(oto сpiзиннoю oсoбoю aбo

ЧлrнaМи

ii ciм'i.

Члeнaми ciм'Т ввarl<aюTЬся пoдpy)IG.I(я' дiти, бaтькll, piднi бpaти i сестpи, дiдуcь, 6a6уcя, oHyкИ'
ycинoBлюBaнi, ycинoвленi, a тaкo)I( iншi oсоби, зa yl\loBИ Тх пoстiйнoГo Пpo)I(иBaIjFIЯ pzlзoМ з пoв'язaнolо
ocoбoю i ведення з Heю cпiльнoгo гocпoдaрствa/
- Iншi oсoби, яl(щo нaявt-ti i.lшi (laкти i oбс'гaвl.lгlи, яt<i cвiДчaть Пpo зДiйсгtеl-tгtя
бeзпocеpeдньoгo aбo oпocеpeдкoBaHoгo кoнTpoЛlo LIи BплиBy нa Пoстa.laЛЬl'lИI(a чи iнших унacниlсiв
пpoцeДypи зar<yпiвлi (кpiм унaониt<iв з висol(иМ pизикoМ пoв'язaнocтi).
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