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Toвapиствo з oбмerкeнoк) вiдпoвiдaльнiстro (TД (иPБИС>>,Дaлi _ Irocmачальнllt\
щo r prЗиДrIIToМ Укpaiни тa Мar сTaTyс плaTникa пoДaткy нa rlpибутoк Ha зaгaЛЬниx
пiдcтaвax, пеprдбa.rених ПoдaткoBиM КoДексoм Укpaiни, в oсoбi ДиpекTopa Ceмеpикa Тapaca
Михaйлoвичa' щo дie нa пiДстaвi Cтaтщy, з oДнiсi стopoни, Ta
Aкцioнеpне тo3apистBo "Укpгaзвидoбyвaння'' Фiлiя Бypoве yпpaвлiння
<Укpбypгaз>>o дaлi - Iroкупeцbl Щo e pезиДeнToМ Укpaihи Ta Мar стaTyс IIлaтHикa пoДaткy нa
в ocoбi
КoДeкcoм
нa зaгaЛЬних yМoBax,

oгo тoBapистBa

ДoB1
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стopoни, ptlзoМ
Дaлi_ УгoДy, пpo нaстyпнe:

aння)>

щo дiс нa пiДcтaвi
_
з iнlпoi
(дaлi
(
poкy
Пocтaчaльник)
20r8
))
BrД
- Cтopoни, yкЛtlли Дaнy ParvrкoBy yГoДy нa пoсTaвкy ToBapy,

I.

Пpедмет УгoДи
1.1. Пpeдметoм цiсi УгoДи с ToBap, лpидбaниЙ Пoкyпцeм, зa prзyЛЬTaTaNfi4 пpoBеДetIHя
кoнкype[ITнoгo вiдбopy вiдпoвiДHo Дo BсTaнoBлеIIoгo y Пoкyпшя ПopяДкy зaкyпiвель тoвapiв тa
пoоЛyг зa paМкoвиМи yгoДtlMи (дa:ti_ кoнкyprнтний вiдбip).
1.2. ПocтaчЕ}льEик зoбoв'язyетЬcя пoсTaBити Пoкyпцевi Toвap, a Пoкyпeць - пpийняти i
oпЛaTиTи Toвap нa yМoBax Дaнoi PaмкoвoТ yгoДи тa вiДпoвiдних ,\odаmкoвuх уzod do цiсi'
_
Pамкoвot уeodi, уклаdенuх 3а pеЗуЛьmаmаIvtu кoнкуpенmнozo вidбopу (dалi lodаmкoва уzodа).
1.3. HaйменувaнняlaсopтиМент Toвapy, oДиниця вимipy, кiлькicть, цiнa зa oДиницю
Toвapy BкaзyrтЬcя у ,\odаmкoвuх Уzodах Do dанot Pамкoвotуzodu.
L4. У paзi виникнeHHя y Пoкyпця пoтpеби y Toвapi, Пoкyпець пpoвoДиTЬ paзoBl
пpoцrДypи кoнкypeнтнoгo вiДбopy вiдпoвiДHo Дo BсTaI-IoBленoГo y Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвель
тЬвapiвiu no.nyi зa paМкoвиМи yгoДaМи сеpeД Учaсникiв з якими yклaденi УгoДи. Пoотaвкa
Toвщy Мoжe зДiйснювaтиcя зa цiеro УгoДoto JIишIе y paзi якщo Пoкyпець BизнaчиTЬ
Пocтaчaльникa пrpeМoжцeМ paзoвoi пpoцeДypи кoнкypellTнoгo вiДбopy згiлнo з BсTaнoBJIrниМ
y Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв Ta IIoсЛyг зa paMкoBиМи yгoДaМи.
Пoстaчaльник, пiдписyloчи цro Угoдy, пoвнicтro тa бeззaотrpr)кнo ycвiдoмлroе тa
пoгoДкyrTЬcя' щo y pазi II9BизIIaHIIя йoгo пeprмo)кцеМ пo paзoBиМ ПpoцедypЕlм кoнкypеI-ITtloгo
вiдбopy, зaгaJlЬнa кiлькiоть Toвapy, якa бyле пoсTaBЛrHa ПoкyпЦro пpoтягoМ дii цiеi Угoди,
*o*"-6yr' МeншIoю (aбo лopiвнIoBaTиМe нyлю) зa зaгaЛЬнy кiлькiсть Toвapy зa цiеro УгoДoto'
1.5. ПocтaчaЛЬHик гapaнTye' щo Toвap, якуriт r пprДМrToМ УгoДи Ta пеpеДaстЬcя
вiДпoвiДнo Дo yклaДrних ,{oдaткoBих yгoД нaЛrхffiтЬ йoмy нa пpaвi влacнoотi aбo iнrшoмy
prчoBoMy пpaвi, Щo яaДae йoмy пpaBo poзпopяДжaTИcЯ Тoвapoм, r IIoBиМ i не бр y
Bикopистaннi, нe пepeбyвae пiд зaбopoнolo, вiд.ryх(ення' apeшIтoМ, Hе с пprДМeToМ зaсTaBvI Ta
iнlпим зaсoбoм зaбезпeчення Bикoнaння зoбoв'язaнЬ пеpeД бyДь-якими фiзи'Iними aбo
юpиДитIими ocoбaми, Деp)I(aBниМи opгaнaми i деpхсaBolo, a тaкoяt Hе r пprДМетoм бyдь-якoгo
iнrшoгo oбтяження чи oбмrясення, пеpeДбaченoгo чинниМ зaкoнoДaBcTвoМ Укpaiни.
l.6. ПocтaчaлЬЕик пiДтвepДxсyе, щo yклaДaння Ta Bикoнaння ниМ цiei УгoДи не
cyпеpечиTь IIopMaМ чиIIHoгo зaкoнoДaBcтвa Укpaiни тa вiДпoвiДaс йoгo BиМoгaМ (зoкpeмa,
щoДo oTpиМaнIIЯ Bсlx неoбxiДних Дoзвoлiв тa пoгoДх(ень), a Taкo)к пiдтвеpджyс Te, щo
ним цiei Угoди нr сyпepечить цiлям Дiяльнoстi ПocтaчaJlЬt1^уIl<a,
yкЛaДaння
дoкyмeнтiв чи iнших лoкtlлЬниx aкTlB

Пoкyпець

II. Якiсть Toваpy
2.1. ПoстaчaлЬник пoBиIIeн пoсTaBиTи Пoкyпuтo Toвap, пepедбaнeний цiеro УгoДoro тa
yкЛaДrниМи ДoДaткoвими yгoДaМи, якiсть якoгo вiдпoвiДae сepтифiкaтaм якocтi aбo
теxнiчним aбo iнrпим yМoвaМ, якi пpед'являютьcя Дo
пaспopтoм виpoбникa,
'{epжcтaнДapTaМ'
Toвapy ДЕlнoгo Bидy Ta пiдтвepджyeться вiДпoвiДниМи дoкyментtlМи.
2.2. ПocтaчaлЬHик гapallTyr якiсть i нaдiйнiсть Toвapy, Щo пocTaЧaeTЬcЯ, пpoтягoМ
гapaнтiйнoгo стpoкy. Гapaнтiя нa Toвap стaIIoBиTЬ 12 мiсяцiв.

ПI. I{iнa УгoДи
3.1. I{iнa зa oдиництo Toвapy BкaзyrTЬся B yкJIaдeHиx,{oдaткoBиx yгoДaх B гpиBнях з
ypaхyBallням П,{B (лля pезидентa) aбo в iнoземнiй вaлroтi (для нepезидентa).
З'2. Зaгaльнa вapтicть УгoДи BизHaчaeтЬcЯ як cyМapнa вapтicть Toвapy, пoстaвлrнoгo
вiДпoвiДнo Дo всix.{oдaткoвиx )rгoД зa BeоЬ пеpioд дii Угoди;
з.з I{iнa зa oДиницю Toвapy тa зaгaJlЬнa цiнa УгoДи Мoжe бyти змiненa (зa yМoBи, якщo
УгoДoto пеprдбa.rенa oпЛaтa зa Toвap пpoTягoМ 30 кaлeндapниx днiв aбo бiльlпе пo фaкry
пoстaвки _ сTaIIДapтнi yмoви oплaти) пpи зaётocyвaннi тl.3.4 УгoДи.
3.4 Умoви зМеHIIIення вapтoстi пoстaBлeнoгo Ta lleoплaЧеHoгo Toвapy з зaстoсyBaHHяМ

фopмyли ДиcкolITyвaнIIя BapTocтi Toвapy.
з.4.I У paзi, якщo Пocтaчaльник бaжaе зМrншIити стpoки oпЛaти' визнaчeнi цiеro УгoДolo
(зacтoоoвyrTЬcя лишIe y paзi oплaти зa Toвap пo фaктy пoстtlBки пpoтягoM 30 кaлeндapниx Днiв
aбo бiльrше), вiн пиcЬМoBo зBepTarTЬся дo Пoкyпця з пpoпoзицiеto зМеншIити стpoки oПлaти зa
УгoДoro з oДHoчaсниМ зМeншIенt{яМ вapтocтi пocTaBJleнoгo, aJIe нr oпЛaЧенoгo ToBapy,
вiДпoвiДнo дo фopмyли ДискoHTyBaIII{я BapToстi Toвapy, вкaзaнoi у тt. З.4.2 УгoДи.
з.4.2 Фopмyлa ДиcкoнTнoi вapтoстi Toвapy:
! вapтiсть фaктиннa: _! вapтiсть зa Угoдoro х (1-rl360x(t1-t2), де:
f вapтiоть фaктиvнa фaктиннa вapтiсть тoвapiв, щo oплaчyrTЬся oкprМиМ пЛaтеrl(lМ,
гpн;
) вapтiсть зa УгoДoro - вapтicть тoвapiв, якa Bизнaчeнa в УгoДi;
tl _ cтpoки oплaти, визнaчeнi в Угoдi (стaндapтнi yмoви oплaти);
t2 _ cтpoки фaктиннoi oIIJIaTи (зменrпeнi cтaндapтнi сTpoки, якi yзгoдlкенi отopoнaми);
r _ oблiкoBa сTaBкa HБУ (нa Дaтy кopигyвaння вapтoстi), збiльtпенa нa вiДпoвiдний
з
BlДсoтoк Чних

t'-t"
Biд 30 дo 15 днiв
Biд 14 дo 0 днiв

R

oблiкoвa cTaBкa HБУ+l 0%
oблiкoвa сTaBкa HБУ + 4oА

3.4.3 ПoкyпецЬ пpoTягoм 5 poбoниx днiв з Дня oтpиМaння вiд Пocтaчaльникa пиоьмoвoi
пpoпoзицii щoдo зМeн[IeIIHя стpoкiв oплaTи Ta зacToсyBaIIнЯ y зв'язкy з циМ Дo BapтocTi Toвapy
сTaBки ДискoнтyBaTIIIЯ' BизIIaчrнoi зa фopмyЛoю, Bкaзaнoю y п. З.4.2 Уroди, пoвiдoмляе
Пoстaчaльникa пpo сBoIo згoДy зacTocyBaHIIя Bкaзaнoгo мeхaнiзмy, шIляхoм нaпpaвЛeнHя
письмoвoТ вiдпoвiдi Ha aДprсy Пoстaчaльникa. У paзi He нaпpaBЛeEIIIя Пoкyпцeм тaкoi
письмoвoi згоДи, aбo нaпpaBЛeння пиcьмoвoi вiДмoви пpo зacTocyвallня фopмyли
ДиcкoнтyBaHIIя BapTocтi Toвapy Ta зМeншeння стpoкiв oIIJIaTи' вapтicть Toвapy i стpoки oплaти
зaJIишItlIoTЬся TaкиМи, як пepeдбa.rенi в Угoдi.
з.4.4 У paзi, якщo Пoкyпeць пoгoД}кyrTЬcя iз пpoпoзицieю Пoстaчaльникa пpo
зaсTocyBaIIня фopмyли ДиcкoI{TyBaIIIIя BapToстi тoвapy Ta зМeHIIIення сTpoкiв oплaти, вapтiсть
пocTaBЛeнoгo aJIr нe oплaченoгo Тbвapy тa вiдпoвiДнo зilгzlлЬнa цiнa Угoди змiнroroтЬся з
ypaхyвalrням фopмyли ДиcкoIITyBaIIня вapтoстi Toвapy. У тaкoмy BиПaДкy змiнa вapтoстi
пoстaBлelloгo tUIе Hе oпЛaчeнoгo Toвapy, poзpaхoBalloю зa фopмyлoю ДиcкoнтyBaIIня вapтoстi
пiдстaвi вiДпoвiДниx кopиГyloЧиx пеpBиIIних Дoкyментiв, пiДписaних
Тoвapy,
-пеpeдaui Toвapуlвилaткoвих нaкЛaДних з IIoBoIo цiнoro, paхyнкiв
HA
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з.5. Пyнкти З.З тa 3.4 цirТ УгoДи нe

Мo)I(yTЬ

бyти зacтoсoвaнi IIa Bжe пoотaвленi тa

oплaченi Toвapи.
3.6 Зaгaльнa вapтiсть УгoДи нe Мo)ке пеpeBищyBaти

l

468 З09,49 гpн. з ПДB.

3.7. Пpoлaвrць, пiДписyючи цro Угoдy, пoвнiстto тa беззaстеpr)кнo yовiдoмлroс тa

пoгoДх(yсTЬся' щo сyМapнa вapтiсть Toвapy, пocTaвленoгo IIиM вiдпoвiднo Дo вcix ДoДaткoвиx
yгoД зa весь пеpioд дii Угoли' Мoжl бyти менlпoю (aбo дopiвнroвaтемe нyлro) зa сyмy' Bкaзaнy
y п. 3.6. цiсi Угoди.

IV. Пopядoк зДiйснeHIIя oпЛaти
4.1. Poзpaхyцки IIpoBoдятьcя шIляхoм oIIJIaTи Пoкyпцeм пpoTягoМ 30 (тpидцяти) днiв
пiсля пpeд'явлeння ПoстaчaлЬникoМ paxyнкy нa oплaтy тa пiдписaння CтopoнaМи aкTy
пpиймaння_пеpедavi Toвapy aбo вуlДaткoвoi нaклaднoi, шIляхoМ пеprpaxyBallня кoIIITiв нa
pu*y"o* Пoстaчaльникa, з ypaxyBallнЯМ ПДB, якиiт пiдписyrться пiсля пocтaBки
Пoс'aчaльHикoМ Toвapy нa пiДстaвi пiДписaнoi Cтopoнa.шrи .{oдaткoвoi yгoди, з ypaхyвallняМ
yМoB' пеpeдбa.reних п. 3.4. цiei УгoДи.
4.2.Пoкyпець Hr зДiйcнюс oплaTy зa пoстaBлений Toвap, Ta Taкa нeспЛaTa IIe e
пopyшeнняМ сTpoкy oплaти зi сTopoни Пoкyпця y BиIIaДкy HeIIaДaння ПocтaчaльникoМ
paxyнкy нa oпЛaTy (iнвoйсy) чи йoгo lleнaлeжнoгo oфopмлeнHЯ.
V. Пoстaвкa Toвapy
лиlrlr y paзi BиIIикнeIIHя пoтpeби y Пoкyпця тa
зДiйонrorться
Toвapy
5.1. Пoстaвкa
paзoвoi
пpoцrДypи кoнкypeнTнoгo вiДбopy згiднo з
BиЗIIaHIIя Пoстaчaльникa пеpеМoжцeм
BсTaII6BлеIIим y Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв Ta пoсJIyг зa paМкoBиМи yгoДaМи.
5.2. Cтpoк пoсTaBки' yМoBи тa мiсце пoсTaBки, кiлькicть Toвapy, iнфopмaцiя пpo
вaнтaжoвiДпpaвникiв i вaнтaжooтpимyвaviв Bка:}yeTЬся B yклaДениx.{oдaткoBиx yгoДax Дo цiei
УгoДи.
5.3 ,.{aтoro пocTa3ки Toвapy e ДaTaпiДпиcaння yпoBIIoBaжениМи пpедсTaBникulМи Cтopiн
aктy пpиймaння_Ilopeдaнi Toвapу aбo BиДaткoBoi нaклaДнoi пo кoжнiй пoстaвцi Toвapy пo цiй
нa Toвap пrpexoДить вiД ПoстaчaJIЬI{икa дo ПoкyпцЯз ДaTИ пiдпиcaння
Угoдi.^Пpaвo
"nu""o"'i
Cтopoнaми aктy пpиймaння_пеpедaнi Toвapу aбo BиДaткoвoi нaклaДнoi.
5'4. Зa BиМoгoю Пoкyпця Пoстaчaльник пиcЬМoBo пoвiДoмляе Пoкyпця i
Ba1lтa}кooTpиМyBaчa пpo гoToBIIiсть Дo вiдвaнтaження Toвapy шЛяХoМ HaI]paBлення лиcтa (dля
peзudeнmа).
Пoстaчaльник зa 5 днiв Дo ДaTи вiДвaнтaження Toвapy зoбoв'язatтvтЙ нaДaти Пoкyпцlo
(фaксoм aбo елeктpoннoю пotштoю) HacTyIIнy iнфopмaцiro:
oнoМrнкJlaтypy Toвapy
О BapTicтЬ Toвapy
о кiлькicть мiсть
.ra6apити Toвapy
О Baгa нетo/бpyттo
BiДвaнтaження Toвapу здiЙcнIoсться пicля oTpиМaння ПoстaчaльникoМ пoгoДжeHня
Пoкyпця (dля нepeзudенmа)'
5.4.1. Зa BиМoгolo Пoкyпця aбo Ba[ITa}кooтpиМyBaчa Пoстaчaльник зoбoв'язaний
вiДвaнтa>кyBaти Toвap B IIpисyTHoстi yпoвнoBa)книx пpеДстaBIIикiв ПoкyпЦя.
5.5. Пpoтягo* 48 гoДин пiоля зaкiнчення вiДвaнтaження ПoстaчaJlЬник пoвiДoмляe пpo
цe Пoкyпця i вaнтalкooTpиМyBaчa'
5.6. ПoстaчaлЬHик kIaДae Ha aДprсy Пoкyпця нaстyпнi ДoкyМeIITи:
o ToBapoсyпpoвiднi ДoкyМrнти (тoвapнo _ Tpaнспopтнa нaклaДнa);
.сrpTифiкaт якoстi тa/aбo пaспopT виpoбникa (нa вибip Пoкyпця);
a
специфiкauiя (aкт зaBaIITtDкення) aбo ПaкyB€}ЛЬниil лиcт (зa вимoгoro
Пoкyпця)
a
(зa вимoгoro Пoкyпuя);
(зa вимoгoтo Пoкyпця);
a

хдP

{

iнвoйс (лля неpeзидентa);
оiнrшi ДoкyМrнти, IIa BиМoгy Пoкyпця, y paзi пpoBедeння МиTIIoгo офopмлeння Toвapy
Пoкyпuем
5.7. ПocтaчaJIЬIIик зoбoвязaниiт нaДaти Пoкyпцlo ДoдaTкoBo Дo ДoкyMrIITlB' зaзнaчених y
п. 5.6 Дaнoi Угoди, нacryпнi ДoкyМeIITи:
5.7.|. Пpи здiйcненнi пеpeвeзeння Toвapy зaлiзничниМ тpaнспopToМ:
ДЛЯ pезиДeIITa: opигiнaл aктy пpиймaння_пеpeдaui тoвapy Ta кoпiro залiзничнoi
o

нaклaднoi,
Для неprзиДrцTa: opигiнaли aктy пpиймaння_пrprдaнi тoвapy тa зa;liзничнoi нaклaДнoi.
5.7 .2. Пpи здiйcнeннi пеpевrзення Тoвapy aBToTpaнспopтoМ:
нaклaДнoТ,
ДJUI peзиДrнTa: opигiнaл aктy пpиймaння_пepедaнi тoвapy aбo виДaткoвoi
лpyгий пpимipник тoBap[Io-Tpiш{опopTlloi нaклaДнoi (ф.Jt1-TH) тa кoпiro ToBapнo-Tpaнспopтнoi
нaклaднoi,
ДЛЯ нrpезиДeIITa: opигiнaли aктy пpиймaння_пеpеДaчi тoвapy Ta мiжнapoднoi

aвтoмoбiльнoТ нaклaднoi (CМR).
5.7.З. Пpи здiйсненнi пеpeвeзrння Toвapy aвiaтpaнспopтoМ:
Для pезиДеIITa: opигiнaл aктy пpийМaння_пеpeДaчi Toвapy тa aвiaцiйнoi вaнтaжнoi
нaклaДнoi.
вaнтaжнoi
,{ля нepезиДентa: opигiнa-пи aктy пpийМaння_пrpeДaчi Toвapy тa aвiaцiйнof
нaклaДнoi (Air Waybill).
5.7.4' Пoстa.raльник, Дo МoМeIITy вiДвaнтaження Toвapy, пoпеpeДньo пoгoД}кyс з
Пoкyпцем нaДaIIHя дoкyментiB, Щo вкaзaнi в пiдпyнктax 5.7.I -5.7 'з Ta B пyIIкTaх 5.4,5.6 Угoди
(лля нepезидентa).
5.ъ. Якщo Пoстaчaльник вiДпoвiднo Дo yМoв пoсTaвки сaмoстiйнo зДiйснюe MиTIIe
oфopмлeння Toвapy, вiн зoбoв'язaттиЙ НaДaTуI кoпii дoкyментiв, Bкaзaних y п. 5.7 (дn"
неpезидентa) Ta oфopмлeнy згiДнo з BиМoгaМи чиHIIoгo зaкoнoДaвствa Укpaiни МиTнy
дrклapauiro (МД).
io"up*-'paнспopTlla нaклaднa пpи пеprBезеннi Toвapy aBтoTpaнспopтoМ пoвиннa бyти
oфopмленa вiДпoвiДнo Дo Пpaвил пeprBeзення вaнтaжiв aвтoмoбiльним TpaнспopToМ B
Укpaiнi, чиHIIи1 нa ДeHЬ cклaДaння тoBapнo-тpaнспopтнoi нaклaднoТ.
BiдпpaвJIeIIня дoкyментiв Bкaзaниx y п. 5.7. Ta 5.8. цieТ УгoДи зДiйонroeться
ПoстaчaльникoМ пpoTягoМ 2-х (двox) poбoних днiв з ДaTI4 пoстaBки' нapoчниМ a6o
pекoМеHДoBaниМ ЛисToМ кyp'еpськolo пoIIIToIo, rО У бyдь-якoмy paзi не пiзнirше 5-гo числa

мiсяця, нacтyпнoгo зa мicяцеМ пoстaBки.
5.9. Пo пpибyттlo Toвapy в кiнцевий пyIIкT пpизЕaчrння йoгo пpиймaння ПpoBoдитЬся
безпocеpедIlЬo BaIIтa)кooTpиМyBaчrM.
s.io. пеpеДaЧa Ta oTpиМaflня Toвapy (зa виклтoченIIяM пepeдaнi aбo oтpимaння Тoвapy
нa пiДстaвi aктiв пpиймaння-пеpедaнi тoвapy) пpoвoДиTЬcя зa дoвipенiотro, вiДпoвiДнo Дo
Iнcтpyкцii пpo ПopяДoк peссTpaцiТ виДaниx, пoBеpIIyTиx i викopиcTaних дoвipенoстeЙ нa
oДеp}кaння цiннocтей, зaтBеpД)кeнoi нaкaзoм ПAT <УкpгaзвиДoбyвaння>.
5.11. Пpиймaння Toвapy пo кiлькocтi пpoвoдиться вiДпoвiднo Дo Iнотpyкцii пpo пopяДoк
пpиймaння пpoдyкцii виpoбнииo-тexнiчнoгo пpизнaчeння i тoвapiв нapoДHoгo спoжиBaнHя IIo
_
кiлькocтi, зuiu"pл*"нoi пoотaнoBolo .{еpжapбiтpa{ry J,lЪ П-6 вiд 15.06.1965P., пo якoстi
пpиймaння пpoДyкцii виpoбничo-теxнiчнoгo пpизнaчеHI{я i тoвapiв
Iнcтpyкцii
''op"дoк
'po
зa якicTlo, зaTвrpДженoi пocTalloBoro '{еpжapбiтpaжy J\b П-7 вiд
HapoДHoгo
".ror*r"u*'я
25.o4.I966P., тa сеpтифiкaтy якoстi тaJaбo пacпopTy зaBoДy-Bиpoбникa. У paзi BияBJIeIIня
невiдпoвiднoстi в якoстi a6o нecтaчi Toвapy, BикЛик пpедcтaвникiв Пoстaчaльникa
oбoв'язкoвиil, a пpeДсTaBIIикiв зaвoДy-виpoбникa _ зa BиМoгoю Пoкyпця. Bиклик Пoкyпцем
зДiйснюстЬся B письмoвiй фopмi тa/a6o B елекTpoIIнoМy вигляДi нa елекTpoIIнy aДpесy
в Poздiлi xIV Дaнoi УгoДи. У BипaДкy нeяBки пpеДоTaBIIикa
Пoстa
Toвapy _ IIa BиMoгy Пoкyпuя) в cтpoк, вкзarrий y BикЛикy Пoкyпця,
Пocтa
Пoстaчaльник нaДaс згoДy, пpo тe, щo ПocтaчaJlЬник
вiдпoвiДнoстi кiлькiстi/якoстi Пoкyпцем тa з aкToМ,
з
Blдп08 lд^ЛЬH
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Пoкyпцeм в oДtloсTopoнньoмy llopяДкy зa pезyлЬTaTaMи тaкoГo oгЛяДy. Cтopoни ПOгoДиЛиcя,
щo якщo вoни вiДсTyпили вiД пoлoжeнь Iнстpyкцiй, вкaзaниx B ДaнoМy пyнктi УгoДи,
BpeгyЛIoвaBшrи cвoi вiДнocини нa влacний poзcyД, тo пpiopитeT МaloтЬ нopМи цiеi Угoди.
5.12. BiдпoвiДaльнicть зa npaBИЛьнiсть Ta IIoBIIoTy oфopмленHя ToBapoсyпpoвiдниx
дoкyментiв i нaслiдки, гIoB'язaнi iз зaTpиМкaМkI тпpИ пocTaчaннi Toвщy, пpиймaс нa cебе
Пoстaчa-пьник.

5.13. Пpи BиIIикнeннi ДoДaткoBШ( BиTpaт y зв'язкy з нrпpaвильнiотro oфopмлення
тoBapoсyпpoвiдних Дoкyмeнтiв a6o нeмoжливiстto вiДпpавлeння Toвapy з Bини

Пoстaчaльникa' тaкi витpaти (y тoмy чиcлi пo дocтaвцi Toвapy в кiнцeвий пyIIкT пpизнa'reння)
здiйcнtоloтьcя ПocтaчaлЬникoМ.
5.14. BaнтaжoвiдпpaвникoМ Toвapy Зa цiеro УгoДoto е ПoстaчaJlЬник aбo зaвoДвиpoбник, aбo yпoвнoBокeнa (зaлуlенa) ниМи ocoбa, пpo щo зaзнaЧarTЬся в loдaткoBиx
yгoдaх Дo ДaнoТ УгoДи.
5.15. Упaкoвкa i МapкyвaHIIя Toвapy пoвиннi вiДпoвiДaти BсTaIIoBлrниМ пpaBиЛaМ,
сTaIIДapTaМ i тeхнiчниМ yМoвulМ.
5.16. УпaкoBкa пoBиннa зaбeзпеЧyBaти пoBIIy цiлiснicть Toвapy пpи тpaнопopтyвaннi
yсiмa BиДtlМи тpaнспopтy, BкЛIoчtшoчи пеpеBaIITDкеIIня' a Taкo}к МaTи пpиcToоyBaIIня Для
МoжлиBих IIеpеBEIIITzDI(енЬ як зa ДoпoМoгoto пiДнiмtlЛьних меxarriзмiв, тaк i p}ЧниМ зacoбoм (зa
ДoпoМoгoю вiзкiв i aвтo (елeктpo) кapoм).
5.17. Пopядoк i сTpoки пoвеpнeIIHЯ TapИ' yМoBи poзptlxyнкiв зa тapy oбyмoвлtoютЬся B
.{oдaткoвиx yгoДaх Дo Дaнoi Угoди.

VI. Пpaвa тa oбoв'язки Cтopiн
6.1. Пoкyпець зoбoв' язarтиЙ:
6. l.1. Cвoечaснo Ta B пoBIIoмy oбсязi cплaчyBaTи зa пoсTaвлений Toвap.

6.1'2. Пpиймaти пocтaвлeний Toвap, y paзi вiдсyтнoстi зayвaжeнь, згiДнo з aкToM

пpиймaння-пеpeдaнi ToBapy aбo виДaткoвolo нaкЛaДнoю.
6.2. ПoкyпrцЬ Mar IIpaBo:
6'2.I' ,{ocтpoкoвo poзipвaти цro УгoДу тalaбo.{oдaткoвy yгoДy:
6.2.1L У paзi HrBикoIIaH[Iя чи ненaлеяtнoгo Bикoнaння зoбoв'язaнь ПocтaчaлЬHикoМ,
пoвiДoмивши пpo цe йoгo зa 30 днiв Дo ДaTи poзipвaння;
6.2.I.2' У iншиx BиIIaДкax, пеpелбa'reних цiеto УгoДoro.
6.2.2. Кoнтpo.rповaти пocтaBкy Toвapy у стpoки' BстaIIoBлrнi PaxyнкaмифaктypaмиfloдaткoвиМи yгoДaMи дo цiсi УгoДи.
6.2.з. Зменlпyвaти oбcяг зaкyпiвлi Toвapy Ta зaгaлЬЕy вapтiсть цiei Угoди зaлежнo вiД
pеaлЬнoгo фiнaнcyвaння BиДaTкiв. У TaкoМy paзi CтopoIIи BIIoсяTь вiдпoвiднi змiни дo цiсi
УгoДи.
6.2.4. He зДiйcнювaти oплaтy Пoстaнaльникy y paзi ненaлe]кHoгo oфopмлeння
дoкyментiв, неoбxiДних ДJIя зДiйснення oплaTи.
6.2.5. BiДмoвитися вiД Toвapy, який нe пoсTaBлeHий в стpoк, Bкaзaний в loдaткoBиx
yгoдaх Дo УгoДи.
6.3. ПoстaчaлЬник зoбoв'язaний:
6.3.1. ЗaбезпечиTи IIocTaBкy Toвapy y сTpoки, BоTaIIoBлrIIi в [oдaткoBиx yгoДaх дo цiеi
Угoди.
6.з.2. ЗaбeзпечиTи пoстaBкy Toвapy, якiсть якoгo вiДпoвiдaс yМoBaМ, ycTaIIoBлеIIиМ
poзлiлoм II цiri УгoДи.
6'З.3. Зapeсcтpyвaти пoДaTкoвy IIaкЛaДHy B eЛrкTpoннiй фopмi B сTpoки, встaнoвленi
чиIIHиivI зaкoнoДaBстBoМ Укpaiни.
6.З.4. Cвoечacнo пoвiДoмпяти ПoкyпЦя пpo змiнy еЛектpoннoi aдpеси.
2 poбo.rиx днiв з MoМrIITy oTpиМaння письмoвoТ вiдпoвiдi вiд Пoкyпця
6.з.5
тkт Ta зaсToсyBaIIня y зв'язкy з циМ Дo Bapтoстi Toвapy сTaBки
щoДo
Угoди), HaДaTИ Пoкyпulo paxyнoк нa oплaTy тa кopигyrovi

Ne
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пepBинIIi ДoкyМeнтiв (aкти пpиймaння-пеpeдaui Toвapy/виДaткoвi нaклaДнi, paxyнки нa oплaтy

тoщo) з HoBoIo цiнoro.
6.3.6.Пpoтягoм 3 poбoниx днiв пiсля скЛaДaння кopиГyloчих пrpBиIIниx Дoкyмeнтiв (aктiв
пpиймaння-пepедaнi Toвapy/виДaткoBих I{aкJIaДниx, paxyнкiв IIa oпЛaтy тoщo) HaДaTуI
Пoкyпцro po3paxyнoк кopигyвaння кiлькiсних i вapтicниx пoкaзникiв Дo пoДaTкoвoi нaклaДнoi
B елекTpoHнiй фopмi, BсTaIIoBленiй чинним зaкoHoДaBсTBoМ Укpaiни.
6.4. ПoстaчaJlЬник Мar пpaBo:
6.4.|. Cвoечaснo тa B IIoBIIoмy oбcязi oтpиМyBaти пЛaтy зa пocTaвлeний ToBap.
6'4.2. Ha дoстpoкoBy пocтaBкy Toвapy зa пиcЬМoBиМ пoгoД}кенням Покyпця.

VII. Biдпoвiдaльнiсть Cтopiн
7.L У paзi неBикoнagтlя aбo IIеHaлeжнoгo BикoнtшIнЯ свoix зoбoв'язaнь зa УгoДoro
Cтopoни нeсyть вiдпoвiдaльнicть, пеpeдбa'reнy зaкoнoдaBcтBoМ Укpaiни тa цiеro УгoДoro.
'7.2. Toвap, щo нr вiДпoвiДaс кoмплeктy/кoМIIJIeкTIIoстi тalaбo кiлькoотi, a6olтa якoстi
Мoжe пpиймaтися Пoкyпцeм aбo BaIITa}кooTpимyBaчеМ нa вiДпoвiДaJlьне збepiгaння зa paxyнoк
Пoстaчaльникa, Дo йoгo зaмiни тa/aбo ДoyкoМпJleктaцii. Пocтaчальник зo6oв'язaниiт
poзпopяДитися Toвapoм, пpийняTиМ нa вiДпoвiДaльнe збеpiгaIIHя пpoTягoм 10 днiв. Якщo
Пo.'u*uл"ник y цей стpoк нe poзпopяДI4TЬcЯ Toвapoм, Пoкyпець Мar пpaвo pеaлiзyвaти Toвap
для вiДrшкoДyвallня IIoHесrIIиx свoik збиткiв.

7.3. Якщo пpoTягoМ гapaнтiйнoгo сTpoкy бyдyть виявленi дефeкти aбo нeвiдпoвiДнiсть
якoстi Toвapy, oбyмoвленoi УгoДoto тa ,{oдaткoBиМи yгoДaми, Пoстaчaльник зoбoв'язaниtт зa
свiй paхyнo* yсy"yти дeфекти Toвapy зa йoгo мiсцезнaxoД)кrнIlяM aбo зa.тrдiнити неякiсний
Toвap нa Toвap нaлежнoТ якoстi B yзгoД)кeнi Cтopoнaми сTpoки, aЛr нr бiльrпе 20 кa;leндapних
Днiв з д'" o'pr*aння пoвiДoМлення вiД вaнтa"lкooTpиМyBaчa ни Пoкyпця пpo дeфeкти aбo
нeвiДпoвiДнiсть якoстi Toвapy.
7.4. ЗaпocTaчaння Toвapy нeнaле}кнoi якocтi aбo нeкoмIIJIeкTHoгo Toвapy, Пoстaчaльник
випЛaчye Пoкyпuro rптpaф y poзмipi 20 % вiд вapтoстi Toвapy Hенaлeжнoi якoстi aбo

нrкoМплrкTнoгo Toвapy.
7 '5.У BипaДкy непoвiДoмЛeHIIЯ aбo несвoечaонoгo пoвiДoмпeHIIя пpo Дaтy вiДвaнTaжrння
Toвapy Пoстaчальник BипЛaчye Пoкyпцю rптpaф y poзмipi IYo вiд вapтoстi Toвapy, пpo
вiдвaнтaxсellня якoГo бyлo нe пoвiДoмлeнo aбo нr cвorчacнo пoвiДoмленo.
7.6'У випaДкy нrнaДaHIIя aбo пopyrпеIIHя сTpoкiв нaДaння ToBapoсyпpoвiдниx дoкyментiв
i/aбo iнlших ДoкyMеIIтiв вiдпoвiднo дo п. 5.6-5.8, л.6.3.5-6.З.6 дaнoi Угoди, Пoотaчaльник
випЛaчyс Пoкyпцro штpaф y poзмipi |TYo вiдвapтocтi Toвapy, ДoкyМенти щoДo якoгo ненaдaнi
aбo нaДaнi з пopyшeнIIяM отpoкy.
7.].Якщo ПoстaчaльЕик не зapercтpyBaB' HепpaBиЛьнo aбo несвoсчaснo зaprссTpyBaB
пoдaткoвy/i нaклaднy/i в cиcтемi електpoннoгo aдмiнiстpyвaння пoДaTкy IIa Дoдaнy вapтiсть ни
BЧиIIиB iнrшi дii7безДiяльнiсTЬ, B pезyльтaтi нoгo ПoкyпrцЬ BTpaTиB IIpaBa нa пoдaткoвий
кpeДиT, Пoстaчaльник зoбoв'ЯзaниЙ cпЛaTиTи Пoкyпulo rштpaф y poзмipi 20oА вiд cумlа
oпеpauii/й пo якiй нr зaprecTpoBallo' нeпpaBилЬнo aбo нecBoeчaснoгo зapеrсTpoBaHo
l i rтaклaдtту l i.
7.8- У BиIIaдкy HеBикoнaння ПoстaчaЛЬникoм BзяTиx нa сeбе зoбoв'язaнь пo Дaнiй Угoдi
тa/aбo Дoдaткoвiй yгoдi, Пoстaчaльник зoбoв'язaниЙ вiДlпкoдyвaти Пoкyпцro всi збитки, щo

пoДaткoBy

зaвДaнi йoмy TaкиМ IIeBикoнaнняМ, y ToМy чиcЛi зa пpocтiй тpaнспoPтУ, Щo BиIIик Чеpeз
вiдоyтнicть неoбxiДних ДJIя пpиймaння Toвapy дoкyментiв.
7.9. ПoстaчaJIЬIIик кoМпенcyr BИTpaTI4 Пoкyпцro зa пpocтiй тpaнсПopтy, кoли тaкиЙ
пpoстiй бyде виклтакaниЙ неoбхiднiсттo пpиймaння Toвapy y пpиcyтнoстi yIIoBIIoBa}кних
,rpeдc'aвниni, Пocтaчaльникa, У paзi пoсTaBки Toвapy, Щo нe вiДпoвiДar вкaзaнiй у
ToBapoсyпpoBlдHиx ДoкyМенTaх кlлЬкocтl Ta якocтl.
ПoстaчaльникoМ BзяTих нa сeбе зoбoв'язaнЬ з пocTaBки Toвapy
7.r0.
yгoДax дo ДaнoТ УгoДи, ocтarrнiй cIIJIaчyс Пoкyпцro пеню y
y cтpoки,
сTaвлeнoгo aбo несвoсчaснo пocTaBлeнoгo Toвapy зa кoжeн
poзМ1pl
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денЬ пpocTpoчrння' a зa пpocтpoчeння пoнaД тpиДцять ДнiB дoДaTкoBo cпЛaчye IIITpaф y
poзмipi 7o/oвiдвapтocтi нeIIoсTaBлеHoгo aбo несвoeчacнo пoстaвленoгo Toвapy.
7.tT. Зa пopyшення cтpoкiв oпЛaTи Пoкyпець сплaчye нa кopистЬ Пoстaчaльникa пенIo B
poзмipi 0,00Iуo вiд сyми пpoстpoЧeнoгo плaTeжy, зa кoжний ДеHь пpocтpoчrння плaтeжy, €rЛe
нe бiльrшe пoдвiйнoi oблiкoвoi cтaBки Haцioнa.пьнoгo бaнкy Укpaiни, щo дiялa в пеpioд, зa
який сплaчyrTЬcя пeня.
7.12.-[o oпJIaTи ПoстaчaльникoМ lптpaфyiiв тa/aбo пенi, пeprДбaчениx ДaIIиM poздiлoм
VII <BiдпoвiДaльнicть стopiн> Пoкyпeць, нa сyМy тaкиx rптpaфних сaнкцiiт, мae пpaBo
пpитpиМaTи oпЛaTy зa Toвap.
1,13.Cплaтa гocПoДapcЬкиx сaнкцiй не звiльняе Cтopoни вiД Bикoнaння свoix зoбoв'язaнЬ
зa,{oДaткoBolo yгoдoю Дo Дaнoi Угoди.

VIП. oбстaBини непеpебopнoi сили
Cтopoни звiльняroтьcя вiд вiДпoвiДaльнocтi зa IIeBикoнaння aбo ненaлежнe

8.1.
Bикoнaння зoбoв'язaнь зa цielo УгoДoro тa.{oДaткoвими yгoдal\4и y paзi BиIIикHеIIня oбстaвин
непepебopнoi cили, якi нe iснyвaли пiД чaс yкЛaДaння Угoди Ta Bиникли пoзa BoЛeю Cтopiн
епiдeмiя, eпiзooтiя, вiйнa тoшo).
(aвapiя,
' ' кaтacтpoфa, стиxiйнe лиxo,BикoIIyBaти
зoбoв'язaння зa цiеto УгoДoro yнaслiдoк дii
8'2.С'opo'ъ щo нe Мo}ке
нiж пpoTягoм 7 днiв з мoмeнтy iх
пiзнiшe
нe
oбстaвин нeпеpeбopнoi cИЛuЬ IIoBиIIнa
BиIIикнeння пoвiДoмиTи IIpo це iнlшy Cтopoнy y письМoBiй фopмi.
8.3..{oкaзo* uи""n*nЪння oбcтaвин нeпеprбopнoi cИЛуI Ta сTpoкy ix дii е вiдпoвiднi
yIIoBHoBa}кениМ
ДoкyМrIITи, якi виДаloться Topгoвo-пpoМиcлoBolo пaлaтoю Укparни aбo iнtпим
нa цe opгaHoМ.
84. У paзi кoли cтpoк ДiТ oбстaвин непepeбopнoi cили пpoДoB)I(yrтьcя бiльurе нiх< 60 днiв,
кoxсIa iз Cтopiн B ycTaHoBJIeHoМy пopяДкy Мae пpaBo poзipвaти цro Угoдy.

IХ. Bиpilпення спopiв

ix

9.1.

У BипaДкy BиHикнення спopiв бo poзбiжнoстей Cтopoни зoбoв'язyroться

виpilшУBaTИ

rшляхoм BзaeМних пеpегoвopiв тaкoнсyльтauiй.
9.2.У paзi недoсягнення Cтopoнaми згoди спopи фoзбiжнocтi) виpiпryютЬся y сyДoBoМy
ПopяДкy вiДпoвiДнo Дo Чиннoгo зaкoнoДaBcтвa Укpaiни.

Х. Cтpoк дii Угoди

10.1. Угoдaнaluтpaечиннoстi З ДaTI4ii пiдписaння Cтopoнaмfi4Ta скpiплення iТ печaткaми
Cтopiн (зa нaявнocтi).
Дo пoBIIoгo
10.2. Угoдa дiс дo з0.09.20119 PoКУ, a в чaстинl BзarМopoзpaxyнкlB

_

BикoHaIIня.

ХI.Iншi yMoBи

11.1.Угoдa Мoжe бyти дoстpoкoBo пpипиHel{a зa BзarМнoю згoДoю Cтopiн. У випaдкy
aбo
ДocтpoкoBoгo пpипинення iнrших pЕlМкoвиx yгoД , якi бyли yклaденi зa pезyЛЬтaTaМи oДнiеi
зaкyпiвель
llopяДкy
Пoкyпцrм
BсTaIIoBлeнoгo
дeкiлькoх кonкyp"'n'них вiДбopiв вiдпoвiднo дo
зa paМкoBиМи yгoДaМv!) зa згoДoю Cтopiн aбo зa piшенням сyдy, якщo
тoвapiв
'roслy.кiлькiсть yкЛaдеHиx paМкoBих yгoД пo циМ зaкyпiвлям cTaЛa МeнпIe TpЬox
'a цЬoгo
"'uaniдon
Cтopoни цiеТ Угoди пoвиннi не пiзнilшe 10 poбoчиx Днiв з ДHя IIaсTaIIня BкзaHих oбcтaвин
пiдпиcaти ДoДaTкoBy yгoДy дo цiеi УгoДи щoДo ДoстpoкoBoгo пpипиHr}Iня цiеi Угoди.
11.2. Угoдa тa [oдaткoвi yгoди Дo нei IvIo}ItyTЬ бyти змiненi чи poзipвaнi лишIе зa згoДoю
Cтopiн,
_ кpiм випaдкiв, встaноBЛeних цiеlo Угoдolo Ta чинниМ зaкoHoДaBоTBoМ Укpaiни.
11.'. У paзi якщo пiсля BизнaЧeHIIя ПoстaчaльHикa пepеМoжцeМ кoнкyprIITIIoгo вiдбopy
вiдпoвiДнo Дo Bстaнoвленoгo Пoкyпцeм пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв Ta пoслyг зa paМкoBиМи
вiдбip), Пoкyпeць BияBиB Toвap зa цiнolо, Меншoю н1ж цlнa'
yгoДaМи (дaлi _
, ПoкyпецЬ нaпpaBляr ПoстaчaлЬникy лиcT з llpoпoзицlсю

У paзi згoДи нa зМrншення цiни
poбoш,lx Днiв з Дня oтpиМaння лисTa вiд Пoкyпця, нaДag

Дo цiни, виявлeнoi Пoкyпцем.

зМеншIиTи
''TД

иP
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Пoкyпцю пpoTягoМ 3 poбouих днiв з Дня oTpиМaння лиcTa вiд Пoкyпця IIoBy '.{oдaткoвy yгoДy
зi зменrпенoro цiнolo. У paзi нrзГoДи Пocтaчaльникa нa зМrHIIIrння цiни Ta HroTpиМaння
Пoкyпцrм нoвoi ,{oдaткoвoТ yгoди зi зменrпенolo цiнoro пpoтягoМ 3 poбoних Днiв з Дня
oTpиМаIIHЯ Пoстaчaльникol\4 ЛисTa вiд Пoкyпця, Пoкyпeць Мar пpaBo вiДмoвитиcя B
oДIloсTopoнньoМy пopЯДкy BiД пpидбaння тaкoгo Toвapy тa/a6o poзipвaння УгoДи бeз
вiдluкoДyвaння бyдь-яких збиткiв Пocтaчaльникy, пpo щo Пoкyпець пoвiДoмляr
Пoстaча:rьникa. .{нeм oтpиМaння ЛvIcTa вiд Пoкyпця BBz}жarTься ДaTa пoшIтoBoгo штoМпrлЯ
пiдпpиемcтBa зв'язкy, чepeз яке нaДсиЛaeться тaке пoвiДoМЛeння.
11.4.Пoкyпець Мar пpaBo вiдмoвитися вiд Угoди B oдIloсTopoннЬoМy пopяДкy B
IIacTyIIниx Bипaдкax:
- ненaДaHIIя ПocтaчaлЬниКoМ дoкyмeнтiB IlpинaЛeжнoстi ToBapy' щo стoоyrться Toвapy
тa пiДлягaroTь llepеДaншo paзoМ з Toвapoм;

Пoстaчaльник пеprДaв МeHIIIy кiлькiсть Toвapy, нiж це BстaнoвЛeнo ДaHиМ
УгoДoro тa/a6o ДoДaткoвиМи yгoДaМи (в тoмy числi Пoкyпeuь Мae пpaBo вiДмoвитися вiд yхсe

- якщo

пеpeДaнoгo Toвapy);

- якщo Пocтaчaльник пеpeДaв Toвap, який не вiДпoвiДar кo]\,IпЛeкTy/кoмплeктнoстi;
-

якщo ПoстaчaльHик пepeДaв Toвap ненaЛr)кнoi якoстi;

- в iншиx Bипaдкax, пepeдбaveних чинниМ зaкoнoДaвстBoМ Укpaiни.
11.5. У BипaДкy тtpиtтнятtя Пoкyпцем piшeння пpo вiдмoвy вiд Угoдитalaбo ДoДaткoвoi
yгoДи дo неi, з пiдстaз, Bкaц3aних y п. 1 1.4 дaнoi Угoди, Пoкyпеuь Мar пpaBo:

-

писЬMoBo пoвiДoмити ПoстaчaJIЬHикa пpo вiдмoвy вiд Угoди B oДIloстopoннЬoМy
пopяДкy з зaзнaЧrнням пiДстaв пpийняття Taкoгo pitшення. B дaнoмy Bипaдкy УгoДa пpипиняr
дiro з дaти вiдпpaBJIeI{ня пoвiДoмлeння пpo вiдмoвy вiд Угoди.
- BстaIIoBити ПoстaчaJlЬIlикy cтpoк, в якиiт вiн зoбoв'язaниЙ yсyнyти недoлiки, якi
пpизBeли дo пpийняття piшення пpo вiдмoвy вiд Угoди B oДIrocTopoнIlЬoмy пopяДкy. B тaкoмy
Пoкyпець нaпpaBляr Пoстaчaльникy письмoве пoвiДoмЛeння з зulзнaченням неДoлiкiв
"йnuдny
Ta сTpoкy ДJUI ycyнення тtlкиx неДoлiкiв. Якщo неДoлiки не бyлyть yсyнyтi в yстaнoвлrний
Пoкyпцем сTpoк, УгoДa пpипинfioть дiro зi спливoм cтpoкy, BотaIIoBЛeнoгo ПoкyПцrМ Для
yсyHeIIня неДoлiкiв.
11.6.У paзi якщo пiД чaс Bикoнaння цiei Угoди Пoкyпeuь BияBляс фaкт y'raстi y
кoнкypegтIloМy вiдбopi, зa peзyЛЬTaTaNIvI якoi бyлo yклaДeнo цro Угoдy, пoв'язaнoi ocoби щoДo
Пoстaчaльникa' тoбтo oсoби, якa вiДпoвiдaе 6удь-якiй iз oзнaк, зaзнaчeниx y .{oдaткy Nгs 2 дo
Угoди, якиЙ e йoгo нeвiД'lМнolo чaсTиHoIo, Пoкyпець Мar пpaBo B oДнoотopoннЬoМy пopяДкy
poзipвaти цro Угoдy тa/aбo Пoстaчaльник BипЛaЧyс Пoкyпцlo lптpaф y poзмipi 20 Yo вiд
вapтocтi Toвapy.
II.7.[o oплaTи ПoстaчальникoМ lптpaфy, Bкaзaнoгo y п. 11.6 цiсi Угoди, Пoкyпeць, нa
cyNly IIITpaфy, мaе пpaBo пpиTpиМaTи oпЛaTy зa Toвap.
11.8. Пpи poзipвaннi УгoДи B oДHocTopoнIlЬoМy пopяДкy Пoкyпцeм з пiДcтaв BияBлеI{ня
фaктy yнaотi y кoнкypентIloМy вiдбopi, зa prзyЛЬTaTaNIуt якoi бyлo yкЛaДеHo цro УгoДy,
пoв'язaнoi oсoби ЩoДo Пoстaчaльникa' тoбтo oсoби, якa вiДпoвiдaс бyдь-якiй iз oзнaк,
зaзHaчrних y .{oдaткy Jt2 дo Угoди, Пoкyпeць письМoBo пoвiДoмляс ПoстaчaлЬникa пpo
poзipвaння УгoДи B oДtloсTopoннЬoМy пopяДкy з зaзнaчeнням пiДcтaв лpиЙнятrя TaкoГo
piшeння. B дaнoмy BиIIaдкy УгoДa пpипиняс дilo з дaти вiдпpaBЛеI{ня пoвiДoмлення пpo
poзipвaння Угoди, якolo BBa}кarTЬсЯ ДaTa пoIIIToBoгo IIITеМпeЛЯ пiдпpиемстBa зB'язкy' чеpeз яке
rтaДcи4ЛaeTься тaкe пoвiДoмлeння.
11.8. Bci ДoДaткoвi yгoДи i Дoдaтки Дo УгoДи е ii невiД'еМниМи чacTиIIaMи, якшIo Bo}Iи
виклaДенi B пиcЬМoBiй фopмi, пiдписarri yпoBHoBa}кHиМи пpеДсTaBIIvIКaNIИ Cтopiн тa окpiпленi
fх печaткaми (зa нaявнocтi).
11.9. ПoстaчaJlЬник не Мar ПpaBa IIepeДaBaTи cвof пpaвa тa oбoв'язки зa УгoДoro тpeтiм
Пoкyпuя.
ocoбaм бeз
УгoДи Пoстaчaльник пiДтвepДжyс, щo вiн oзнaйoмлeниiт- тa
1 1.10
пpo пopяДoк peеcтpaцii видaниx, пoвepнyтих i BикopиоTa[Iих

avg

з 1559 I 90

d

ДoBiprнocTeiт нa oДep)кaння цiннocтей, зaTBrpД)кенoЮ нaкшoм ПAT <Укpгaзвидoбyвaння>,
Пopядкoм зaкyпiвrль тoвapiв тa пoсЛyг ПAT кУкpгaзвидoбрaння) зa paМкoвиМи yгoДaМи.
11.11. Пpи тлyмaченнi yМoв IIoсTaBки зa цiеro УгoДoro зaстocoвyloться Miжнapoднi
пpaBиЛa iнтеpпpетaшii кoмеpuiйних теpмiнiв IHКOTЕPMC (pедaкцiя 2010 poкy) з ypaхyBallняМ
oсoбливих yМoB пoстzlвки, BиЗнaЧeних Cтopoнaмиу лaнiЙ Угoдi тaJa6o floдaткoвих yГoДax.
I|.12. Угoдa, ,{oдaткoвi yгoДи, ik змiст нe пiДлягaroTЬ poзгoлoшel{Hlo aбo викopисTaннIo
Cтopoнaми без згoДи iнrшoi Стopoни, кpiм випaдкiв пеpелбaчrних чиIIHиM ЗaкoнoДaвстBoМ

Укpaiни.

11.13. Biдпoвiднo Дo ПoДaткoBoгo кoДeксy Укpaiни Пoстaчальник зa Дaнoю УгoДoto е
пЛaTIIикoМ пoДaTкy нa пpибyтoк Ta r пJIaTHикoМ пoДaткy нa ДoДaнy вapтiоть Ha зaгaлЬниx

yМoBax; Пoкyпeць
зaгaJIЬIIих yМoBaх.

e

пЛaTIIикoМ пoДaтку

нa rlpибyToк тa пoДaTкy нa ДoДaнy вapтiсть

нa

I|.I4. BзaсмoвiДнocини Cтopiн, не пеpeдбaнeнi Угoдoro, peгyлюютЬcя ЧинниM
зaкoнoДaBсTBoМ УкpaiЪи. Якщo в дaнiй Угoдi Cтopoни вiдcтyпили вiд пoлorкень aктiв
цивiльнoгo зaкoнoДaBcTBa, BpeгyлIoBaBIIIи cвoi вiДнoc|lIfvI Ha влacниiт poзсyД' тo пpiopитет

МaютЬ HopМи УгoДи.
11.15. Cтopoни зoбoв'язyloTьcя писЬмoвo пoвiДoМляTи oДнa oДHy y Bипaдкy лpиЙнят"tя
pirпeння пpo лiквiдaДiю, peopгaнiзaцiто aбo бaнкpyтствo oДнiеi iз Cтopiн y cтpoк не пiзнiше 3-x

pilпення.
11.16. У paзi змiни мiсцeзнaxoД}кеннЯ' бaнкiвських pеквiзитiв, стaтyоy плaTI{икa пoДaткiв
Cтopoни, тaкa Cтopoнa зoбoв'язaнa пиcЬМoвo пoвiДoмити iнtшy Cтopoнy ПpoTягoМ 3-x днiв пpo
тaкi змiни.
II.I7'УгoДa склaДeнa yкpaiЪськolo Мoвolo _ ДЛЯ peзидeнтiв aбo yкpaiнськolo Ta
aнглiйськoю _ Для нepезиДeнтiв в ДBox пpиМipникaх (l пpимipник Пoстaчaльникy Ta 1
пpимipник Пoкупuro), якi мaroтЬ oДнaкoBy lopидичнy cLтЛу. У paзi poзбiжнocтeй мiж текcTaМи
нa yкpaiноькiй тa aнглiйськiй мoвaх, тeкcт нa yкpaiнcькiй мoвi Мar пeprвa)кHy силy.
кЕrлeнДapних Днiв iз Дaти пpийняття T€lкoгo

ХII. Aнтикоpyпцiйне зaсTepе)кrння
зoбoв'язaнь зa цiеto УгoДоro, Cтopoни, iх aфiлiйoвaнi oсoби,
свoiх
l2.I. Пpvт викoнaннi
пpaшiвник' iбo пoсrprДники нr BиплaчyIoTЬ, нe пpoпoнyloTЬ i нe дoзвoляIoTЬ BипЛaTy бyльяких гpoшoBих кoIIITiв aбo пеpeдaЧy цiннocтeй, пpяМo aбo oпoсеpеДкoвallo, бyДь-яким oсoбaм,
дл" unл'uy нa дii ни пpийняття pitшення циМи oоoбaми з Мeтolo oтpиМaння бyль-якoi
непpaвoмipнoi вигoди.
t2.2. Пpи Bикoнaннi свoix зoбoв'язaнь зa цiсlo Угoдoro, Cтopoни, iх aфiлiйoвaнi ocoби,
пpaцiвник' i6o пocеpеДники нe зДiйонroroть Дii, щo квaлiфiкyroTЬся зaсToсoBниМи Для цiлей
цiеi УгoДи зaконoДaвcтBoМ' як дaнa./oтpимaння нeпpaвoмipнoi BигoДи, кopyпцiйне
пpaBolIopyшIеннЯ' a Taкo)к ДiТ, щo пopyшyloTЬ BиМoги зaкoнoДaBсTBa пpo зaпoбiгaння кopyпuii
тa мiжнapoДHих aктiв пpo пpoтидiro легaлiзaцii (вiдмивaннro) дoхoдiв, oДep}кaниx злOчиHIIиМ
шIляхoМ'

iз Cтopiн цiсi УгoДи вiДмoвляеться вiД оTиМyЛIoBaння бyль-якиМ чиHoM
пpaцiвникiв iнrшoi Cтopoни, B ToМy числi шIЛяхoМ НaДalНЯ гpoшIoвиx cyМ, пoДapyнкiв,
безoплaтнoгo Bикoнatl1я Нa ix aлpеcy poбiт (пoолyг) тa iнrпими, не пoймеIIoBaI{иМи y цЬoМy
12.3. Кoжнa

пyнктi cпoсoбaми' щo стaBить пpaцiвникa B IIеBIIy зa.пежнiсть i спpямoвaнoгo Ha зaбезпечення
Bикoнaння цим пpaцiBtlикoМ бyДь_якиx дiй нa кopиcTЬ оTиМyЛюючoi йoгo Cтopoни.
Пiд Дiями пpaцiвникa, зДiйснroвaними tтa кopистЬ стимyлroтo'roi йoгo Cтopoни,

poзyмitoться:
- нaДaння IIrBипpaBДaних пеprBaг y пoplBt{яннl з 1нПIиМи кoнтpaгrнTaМи;
- нaДaння бyДь-яких гapaнтiй;
- пpискoprння icнytoчиx пpoцeдyp (спpoщeння фopмaльнoстей);
- iнrпi дii, щo BикoнyIoTьcя пpaцiвникoМ B paМкax овoik пoсaДoвиx oбoв'язкiв, aле йдyть
пpoзopo стi тa вiдкpитoстi взaемин мiхс Cтopoнaми.
вpoзpiз з
y Cтopoни пiДoзp, щo вiдбyлocя a6o Мoжe вiдбyтиcя пopyшення
yМoB' вiДпoвiДнa Стopoнa зoбoв'язyеться пoвiДoмиl

гиW

з
8Iдtl0s

lф 31559l90

Cтopoнy y писЬМoBiй фopмi. Пicля писЬМoBoгo пoвiДoмлeння, вiДпoвiднa Cтopoнa мaс пpaвo
пpизyпинити Bикoнaння зoбoв'язaнЬ зa цiеto УгoДoro Дo oтpиМaння пiдтвеpркeння, щo
пopyшeння не вiдбyЛocя aбo нr вiдбyдeтьcя. це пiдтвеpджrння пoBинне бyти нaДiслaне
пpoTягoМ 5 (п'яти) poбoних Днiв з ДaTI4НarIpaBЛeIIHя пиcЬMoвoгo пoвiДoмлеIIHя.
У пиcьмoBoМy пoвiДoмлeннi Cтopoнa зoбoв'язaнa пoсЛaTиcЯ Ha фaкти aбo нaДaтут
мaтеpiали, щo ДoсToвipнo пiдтвеpД}кyloть aбo дaють пiдcтaвy пpипyскaTИ, Щo вiдбyлocя aбo
Мoже вiдбутlтcя Пopyшeння буДъ-яких пoJIoженЬ циx yМoB кoHTpaге[IToМ, йoгo aфiлiйoвaними
oсoбами, пpaДiвникaми a6o пoсepeДникtlми BиpaжaстЬся в дiях, якi квa;liфiкyroться
вiдпoвiдниМ зaкoнoдaBоTBoМ' ЯК ДaЧa aбo oдеpх<aнHя llепpaвoмipнoi BигoДи' кopyпцiйнe
пpaBollopyцIення, a тaкoж дiях, щo пopyшyютЬ BиМoги зaкoнoдaBоTBa IIpo зaпoбiгaння
кopyпцiТ тa мiжнapoДних aктiв пpo пpoтидiro легaлiзaцii ДoхoДiв, oтpиМaниx злoчинниМ
IIIJUIхoМ

12.5.Cтopoни цiei УгoДи BизнaIoTь пpoBeДення пpoцедyp щoДo зaлoбiгaння кopyпцiТ i
кoIITpoJIIoIoTЬ iх ДoTpиМaннЯ. Пpи цЬoМy Cтopoни дoклaДaютЬ poзyмнi ЗУcИЛЛЯ, щoб
мiнiмiзyвaти pизик Дiлoвих вiДнoсин з кoIITpaГeHт€lМи' якi мoжyть бyти зaлуrенi в кopyпuiйнiй
Дiяльнoстi' a Taкoж нaДaютЬ BзaсМHr спpияння oДин oДнoмy в цiляx зaлoбiгaння кopyпцii. Пpи
цЬoМy Cтopoни зaбезпетyroть pеaлiзaцiro пpoцеДyp з пpoBrДeння пеpевipoк з МeTolo
зaпoбiгaння pизикiв зalryчeння Cтopiн y кopyпцiйнy дiяльнiсть.
12'6. З мeTolo пpoBедeння allTикopyпцiйних пеpeвipoк Пoстaчaльник зoбoв'язyеTЬcя не
пiзнirпе (5) п'яти poбoних Днiв з МoМeнтy yкЛaДeння цiеТ Угoди, a тaкo}к y бyль-якиiт чac
пpoтягoМ дii цiri УгoДи зa писЬМoBиМ зaIIиToм ПoкyпЦЯ HaДaTLI Пoкyпцro iнфopмaцiю пpo
пepeлiк влaсникiв Пocтaчa_rrьътvIКa, з BpaхyBaIIIIяM BЛaсникiв всix piвнiв (всьoгo лaнцroгa),
BкЛIoчaIoЧи кiнЦевoгo бeнефiцiapнoгo Bлaсникa (кoнтpoпеpa) зa фopмoro згiднo з ,{oдaткoм Iгo
1 дo цiеi УгoДи з ДoдaBaIIHям пiдтвеpД}кyючих дoкyментiв (лaлi _ Iнфopмaцiя).
У paзi змiн y пеpeлiкy бyль-якoi лaнки влacникiв Пoстaчaльникa, BкЛIoЧaючи кiнцевoгo
бeнефiцiapнoгo Bлaсникa (кoнтpoлrpa) Ta (aбo) у BикoIIaBчих opгaнaх Пoстaчaльник
зoбoв'язyeтЬся нr пiзнilше (5) п'яти poбo.rих днiв з Дaти B}IrоeHHя Taких змiн НaДaTуl
вiдпoвiднy iнфopмaцiю ПoкyпЦтo.
IнфopмaцiЯ НaДaeTЬcя нa пaпrpoBoМy нociТ, зaвipенa пiДписoм пocaДoвoТ oсoби, ЯКa r
oДнooсiбниM BикoHaBЧиM opгaнoМ кollTpaгeнтa aбo yпoBIIoBaженoю нa пiДстaвi дoвiprнoстi
ocoбoто i нaпpaвл Яe"ГЬcЯ Ha aДpеcy Пoкyпця шЛяxoМ пoIIIToBoгo вiдпpaвлення з oписoМ
BкЛaДеIIHя. ,{aтoro нaдaJIIIя Iнфopмaцii е Дaтa oтpиМaння Пoкyпцем ПoIIIToBoгo вiдпpaвлення.
,{oдaткoвo Iнф opмaцi Я HaДaеTЬcя Ha електpoннoМy нoсii.
I2.7. Стopollи BизнaIoTЬ, щo ik мoхсливi нeпpaвoмipнi лii Ta пopyшeння allTикopyпцiйниx
yМoB цieТ Угoди Мoх(yTЬ cпpичиниTи llеcпpиятливi нaслiДки _ вiд зниження pейтингy
нaдiйнoстi кoнTpaгrнTa Qrocmаvальнuка) Дo iстoтних oбмежeнь ЩoДo взaсмoДii з
кoI{TpaгeH тoм (П o c mан альнuк o м)' дo poзipвaння цiеi УгoДи.
12.8. Cтopoни гapaнTyloTь зДiйснeння нaлrжнoгo poзгJlяДy зa пpеДсTaBЛениМи B paМкax
Bикoнaння цiеi Угoди фaктaми з ДoTpиMaнIIяМ пpинципiв кoнфiденцiйнoстi тa зaстocyBallня
eфективних зaхoДiв щoДo yсyнення пpaкTиЧIIиx тpyлнoшiв Ta зaпoбiгaння Мo)I(ЛиBиХ
кoнфлiктних ситyaцiй.
|2.9. Стopoни гapalrTyloTЬ IIoBIIy кoнфiденцiйнicть пpи Bикoнaннi aнтикopyпuiйниx yМoB
цiсТ Угoди, a Taкo}к вiдсyтнiстЬ нeгaTиBIIих нacлiДкiв як Для Пoстaчaльникa B цiлoмy, тaк i Для
кoнкpeтниx пpaцiвникiв ПocтaчaлЬникa якi пoвiДoмили пpo фaкт пopyшIення.
I2.I0' У paзi вiДмoви Пocтaчaльникa вiД :нaДaTIHЯ Iнфopмaцii, якy BизHaченo y uiй Угoлi,
фaкти.rнoгo IIeHaДaннrI тaкoi iнфopмaцii, HaДalнНЯ iнфopмaцii з пopyшeнняМ cтpoкiв,
BcтaIIoBЛeниx y uiй УгoДi, aбo нaДaнIIя HrДoсToвipнoТ Iнфopмaцii, ПoкyпeцЬ Мae ПpaBo B
oДнoстopoнньoМy пopяДкy вiДмoвитиcя вiд Bикoнaння УгoДи шIляxoМ нaпpaBЛеHIIя
писЬМoBoгo пoвiДoмJlrння пpo пpипинeIIHя Угoди ЧеpеЗ 5 (п'ять) pобo.rих Днiв з Мoмeнтy
нaIIpaBЛeHHя

У

"TД

ьнlCтЮ

opмaцii IIe B пoBIIoмy oбсязi, Taк сilМo нeПoДaння iнфopмaцiТ
Ns 1 дo цiеi Угoди) ПoкyпeцЬ нaпpaBЛяe пoBтopний зaпит пpo
фopмoro з МeTolo ДoпoBIIeння вiдсyтньoi iнфopмaцiеro iз

^

d

зaзнaченняМ сTpoкiв iТ нaДaння. У paзi непoдaIIHя тaкoТ iнфopмaцii, пopytпення стpoкiв ii
tlaДatl:нЬ a Taкo}к HaДaння недocтoвipнoi iнфopмaцii ПoкyпецЬ Mae пpaBo B oДнocтopoннЬoМy
пopяДкy вiДмoвитися вiД Bикoнaння УгoДи шляxoМ нaпpaBлeння пиcЬМoвoгo пoвiдoМЛеннЯ
пpo пpипинення УгoДи чrpез 5 (п'ять) poбoних Днiв з МoMеIITy HaпpaBJIення пoвiдoмЛel{Hя.
12'II. Зaзнaчeнa y цЬoМy poзлiлi yмoвa е iстoтнoro yМoBolo цiei Угoди вiДпoвiДнo Дo
чaоTиHи 1 ст. 638 I-{К Укpatни.

13.1..{oдaтoк J\b 1: Фopмa

ХIII. floлaтки

_

УгoДи
<Iнфopмaцiя пpo влaсникiв кoнTpaгенTa' BклIoчaюЧи
Дo

кiнЦевoгo бeнrфiцiapнoгo Bлacникa (кoнтpoлеpa)>
1З.2' Дoдaтoк Ns 2: Кpитеpii oзнaк пoв'язaниx oсiб.

ХIV. MiсцезнaхoДп(eння тa бaнкiвськi
peквiзити Cтopiн

ПoКУПЕЦЬ

ПoCTAЧAЛЬHИК

AT<Укpгaзвидoбyвaння)> ФБУ
'oУкpбypгaз''
Aдpесa фiлii: 6ЗЗ04, Хapкiвськa oбл.,
м.КpaснoгpaД' Byл. Пoлтaвоькa, 86
plp 26О099244457 55 y вiддiленнi Np 27 0120
ХoД AБ ''Укpгaзбaнк''
MФo З20478

ToB (TД иPБиC>

Aдpесa: 61001, м.Хapкiв,
пpoB. Микитинс Ькvтiт', бу д'24
лlp26002010260880,

ПAТ (БAHК BoCToК),
MФo з0712З
Кoл e,{PПoУ 31559190
в

IПH 315591920380
Cвiдoцтвo Ns200138555

IIЛaTIIик пoДaTкy нa ДoДaнy

Teл./фaко (057)

D

вapтicть

Tел./фaко (057 44) 7 -10-9З , ] -19-з1
ел' аdp е с а,' t. mуlryt chаk@ulсrbur gаs.

7 14-09 -09
е-mail: irbis@irlэis.ua

с o m. uа
пoДaткoBих
зaПoBIIeння
Pеквiзити Для
HaкЛaДних:
Haзвa пiдпpиемcтвa: Aкцioнеpне
ToBapисTBo <УкpгaзвиДoбyвaння> Фiлiя
Бypoвe yпpaвлiння кУкpбypгaз>
Кoд фiлiТ 8
Iндивiдyaльний пoдaткoвий нoМep:
з001197726657
Bитяг 1828104500088 з peсcTpy плaтникiв

ПДB

Hoмep телефoнy: 057 44 7 19 88
Кoд eДPПoУ: 3001

rpик
М.П.

tф

'Д

зl559l90

11

Дo

УБг

18 p.

BiД

Iнфopмaцiя пpo влaсникiв кoнтpaгeнTa' BкЛк)чaк)чи кiнцевoгo
бенефiцiapнoгo влaсникa (кoнтpoлеpa)
iз зaзнaчeнняМ BсЬoгo лaнцюя{кa влaсникiв, BкJIючaIoЧи кiнцeвих бенeфiцiapних
влaсникiв (кoнтpoлepiв)
'lo zotвp.
стaнoМ nun

il'I,

Haйменyвaння opгaнiзaцii
(нaйменyвalн:rlЯ)

мicцeзнaхoджeння, IПH)

'

Bлaсники (aкцioнеpи)
opгaнiзaцii, iз зaзнa.rеHIIяМ
чacTки вYo (нaiтмeнyв aння,
мicцезнaxoдження)

I. ПiдпpисМстBo-кoHTpaгeIIT

TOBAPИCTBO

oБМЕЖЕнoЮ

З

BIДПOBIДAЛЬHICTIO (TД
ИPБИC),

фopмa влaснoстi _ ПpиBaTIIa
влacнicть
мiсцезнaхoД}I(ення: 61 001, м.
Хapкiв, пpoB. Mикитинськиtт,
буд.24,
IПH: 31559|920З80

Bлacники:

I)TOBAPИCTBO З
oБМЕxtЕI{oЮ
BIДПoBIДAЛЬHICTIo
кИPБИC-AГPo>

чaсткa B cTaTyтHoмy фoндi _
97994262у0
61 001, Хapкiвськa oбл., мiстo

Хapкiв, ПPoBУЛoК
\IИКI4TИHCЬКИИ,

ЧЕPBoHoЗABoДCЬКИЙ
PAЙOH, буДинoк24,

IПH: 305III020З22
2)Туpинcький Biктop
Baсильoвич
чaсTкa B сTaTyTIIoмy фoндi _
2'0057З8уo
Miсце пpoжиBaння aбo
TиМчaсoвoгo пеpебyв aНHЯ:
61045, м. Хapкiв, пpoв. oт.
Яpotпa, 6.16б' кв. 18
II. Юpидиннi ocoби, якi е влacникtlми opгaнiзaцii _ кoнтpaгентa
TOBAPИCTBO З
Bлaсники:

oБMЕ)tЕHoIo

BIДПoBIДAЛЬHICTIо
(ИPБИC-AГPo)
мiсцезнaxoД}кeння: 61 00 1, м.
Хapкiв, пpoB. Mикитинc ькиtт,
бул.24,

IПH: 305III020з22

I)TOBAPИсTBO З
oБMЕ)ItЕHoIo
BIДПoBIДAЛЬHICTIo
''ИHTЕХCЕPBИC'' Кoд зa

e[PПoУ: З7 577З45 Кpaiнa
pеестpaцii: Укpaiнa [aтa:
25.02.2011, нoмеp:
1 480 1 020000049450, opгaн
pеестpaцii: Хapкiвськa
oблaснa Хapкiвськa мiськa
Bикoнaвчий кoмiтeт
ХapкiвcькoТ мicькoТ paди
Хapкiвськoi oбл..
Mi сцезнaхoДжeння Хapкiвськa
:

$
l.

лlb1

o

Пiдтвepджyro.ri
ДoкyМенти'
нaйменyвaння
pеквiзити,
пacпopтнi Дaнi

BИTЯГ

з eДинoгo

дep}кaBl{oгo

pеrсTpy
юpидичних oсiб,
фiзинних oсiбпiДпpисмцiв тa
гpoМaдсЬких
фopмyвaнь Nэ
lО01529064 вiд
1 1.10.2016 p.

BИTЯГ

з eДинoгo
Дepx(aвнoгo

prrсTpy
юpиДищIиx oсiб,
фiзинних ociбпiдпpисмцiв тa
гpoМaдcЬких
фopмyвaнь Nэ
|00|592529 вiд
25.10.2016 p.

MAЙДAH
зAХИCHИКIB УКPAiHИ,
oбл., м. Хapкiв,

бyлинoк 7/8. Чaсткaв
сTaTyтнoМy кaпiтaлi _ 95 %

ТУPИHCЬКИИ BIкTOP
BACИЛЬoBИЧ

2)

Чacткa в сTaTyTIIoмy кaпiтaлi

-5%

Пaспopт гpoМaДянинa
Укpaiни: сеpiя MH J\Ъ 855794
виДaниЙ ЦBM,{зеpжинськoгo
PB ГУ MBC УкpaiЪи в
Хapкiвськiй oбл. 02 жoвтня
200 6 p ДaT a Нapo Д)кення :

18.01.1963
III. Iopидиннi ocoби, якi e влacникElМи нaсTyпних piвнiв (дo кiнцeвих)

TOBAPИCTBO З
oБМЕ}кЕHoIо
BIДПoBIДAЛЬHICTIo
''ИHTЕХCЕPBИс''

мicцезнaxoдження: Хapкiвськa
oбл., м. Хapкiв, MAЙДAH

ЗAХИCHИКIB УкPAIHИ,
БУДИHoК 7/8.
IПHз7577З420з86

Bлaсники:
1) CT Invеstments' s.r.o.
(Cлoвa.тнинa) Кoд зa
e!PПoУ: 000000000 Кpaiнa
peестpaшii: Cлoвaччинa
МicцезнaхoДжeння:85 1 1 0, м.
Бpaтиcлaвa, ByЛ. Кoмщнiцкa,
буд. z8. Чaсткa B cTaтyтнoМy
кaпiтaлi :пp ямal. 0,5Yo;

2)ТУPИHСЬКИИ BIКTOP
BAсИЛЬOBИЧ Пaспopт
гpoМaДяHинa УкpaiЪи

MH Ns 855794

BI4TЯГ
з €Динoгo
Дrp}I(aBHoгo

percrpy

юpиДиЧних oсiб,
фiзинниx oсiбпiдпpиrмцiв тa
гpoIvIaДсЬких
фopмyвaнь Nэ

IООЗ4ЗЗЗ22 вiд
О2.0I.2ОI8 p.

сepiя

:

виДaнvтfl

ЦBМ

.{зеpхсинськoгo PB ГУ МBс
УкpaiЪи в Хapкiвcькiй oбл. 02
}I(oBтIIя 2006 p лaтa
нapoДжrIIHя: 1 8.01 .196З
Miсце пpo}киBaння a6o
TиМчacoBoгo пеpебyв aAItIЯl.
61000, м. ХAPКIB, пpoв. oт.
Яpoтлa,6.16б, кв. 18
IдентифiкaцiЙниtl
феестpaui ilниЙ) IIoMrp
2З028010З6. Чaсткa в
сTaTyTIIoМy кaпiтaлi пpЯМa:
:

:

99,5oА.

IV. Кiнцевий
Typинcький Biктop
Baсильoвин (КIHI-\ЕBИЙ

БЕHЕФIЦIAPHИЙ
BЛACHИК(КoHTPoЛЕP))

Bлacник

мicцe пpoжиBaIIня:6 1 000, м.
ХAPКIB, пpoB. oт. Яporпa, б.
16б, кв. 18

BИTЯГ

з

€Динoгo

Дrp)кaBIIoгo

peссTpy

юpиДиЦIиx oсiб,
фiзи.lних oсiб-

пiдпpисмцiв

Ta

гpoМaДсЬких

фopмyвaнь J$
1001529064 вiд

"TД

ЬH

lстЮ

иPБис"

Ne 31559190

ti

d

I 1.10.2016 p.
Пaспopт
гpoМaДянинa

УкpaiЪи: оеpiя
МH }lb 855794
виДatтиЙ' ЦBМ

.{зеpжинcькoгo

PB ГУ MBC
Укpaiни
B
Хapкiвськiй oбл.
02 жoвтня 2006

P.'

ДaTa

нapoДження:
18.01.1963 p.

IПH:
2з02801036'

loстoвipнiсть тa IIoBнoтy Дaнoi

ndo

['ю

(пiдпис ocoби _

201 8p.
)

4

Дo

BlД

УгoДи N}УБг

(<

J\b2

18 p.

Кpитеpii oзIIaк пoвoязaних oсiб:
юpидиЧнa oсoбa, якa здiйcнroвaлa пiд Чac пpoBeДeння кoнкypeнтнoгo вiлбopу вiДпoвiДнo дo

Bcтaнo3ленoгo ПoкyпцeМ пopядкy зaкyпiвeль тoвapiв тa пocлyг зa paМкoBиМи yгoДal\Ци, зa peзyЛЬтaTaNIИ
якoiyклaденo Угoдy (дaлi _ пpoцeДypa зaкyпiвлi) кoнTpoль нaД Пocтaч€UlЬникoМ, якиЙбув Учacникoм
Ta BизнaHий пepемo>кцrм IIpoцeДypи зaкyпiвлi aбo кoнTpoлroвaлacя пiД чac пpoBeден}rя пpoцеДypи
зaкyпiвлi TaкиМ Учaсникoм пpoцeДypи зaкупiвлi, aбo пеpебyвaлa пiд чac ПpoBеДeHня пpoцeдypи
зaкyпiвлi пiД спiльниМ кol{TpoлeМ з TaкиМ Учacникoм ПpoцeДypи зaкyпiвлi;
ii ciм'Т, якi зДiйонroвaли пiД Чac ПpoBеДeння пpoцелуpи зaкyпiвлi
фiзи.rнa oсoбa uбo
"r"',
кoнтpoлЬ нaд Пocтaч€UlьникoМ, якиiт6ув Учacникoм тaъизнaниЙпepeмo)I(цeМ пpoцrдypи зaкупiвлi;

yЧaсник пpoцrДypи зaкyпiвлi, cлyxсбoвa (пoоaдoвa) oоoбa якoгo пiД чac пpoBеде}lня
npoц"лyp, зaкyпiвлi 6улi- yПoBнoBuDI(енa зДiйснroвaти вiд iменi Пoстaчaльникa ropиди'rнi ДiТ,
змiнy aбo зупинeння цивiльнo-пpaвoBиx вiДнoсин, тa ЧЛeни ciм'Т тaкoТ
""'u"orrr"""",
"u
""p"*oЬu'i
слryiкбoвoi (пoсaдoвoi) oсoби;
_ Пocтaчaльник, який пiд чaс ПpoцеДуpи зaкyпiвлi бyв yнacникoм (визнaний пepемo)кцеM)
кoмiтeтy, кepiвник Зaмoвникa тa/a6o Члrни ikнix ciмeй,
щoдo якoгo фiзиннi oсoби - чЛeни
'e"дepнo"o
вiд йoгo iмeнi ropидиннi дiТ, опpямoвaнi нa
здiйcнroвaти
булиупoBIIoBzDкенi
a6o
здiйcнroвaли кoнтpoЛЬ
вiДнoоин.
BcTaHoBЛeння, змiнy aбo зyпинeння цивiльнo-пpaBoBl'tх
Пiд здiйснrнняМ кot{тpoлto poзyмieться мo>кливicть здiйонeння виpirшaльнoгo впливy aбo
виpiшraльний вплив n'u.o"rroдupс"*y ji"o"'niсть Учacникa пpoцеДypи зaкyпiвлi бeзпocepeдньo aбo uepeз
бiльrшy кiлькiсть пoв'язaних фiзи.lних Чи ropиДиЧниx oсiб, щo зДiйснюeTЬc\ зoкpeМa, шЛяхoМ
peaлiзauiТ ПpaBa вoлoдiння a6o кopисTyBaння вciмa aктивaми Чи iх знaчнoro Чacткolo' ПpaBa
нa фopмyвaння cкJlaДy, peзyльTaти гoлoсyBaння, a TaкoЯ( BЧинeння пpaвouинiв,
Ьиpirпaльнo.Ь
"пл"ry
викoнaння
щo нaдa}oTЬ *orr-rui"'" uйзiuua'"уМoBи гocпoдapсЬкoi Дiяльнoстi, нaдaвaти oбoв'язкoвi дo
вкaзiвки aбo викoнyвaти фyнкцiТ opгaнy yпpaвлiння Учaсникa пpoцeдypи зaкyпiвлi, aбo вoлoдiння
ЧacTкo}o (пaсм, пaкeTo1r4 anцiи), щo cTaнoBитЬ нe MeншIe нiж 25 вiдоoткiв cTaтyTнoгo кaпiтaлy Учacникa

-

пpoцrДypи
^ -Дn"зaкупiвлi.

фiзиннoi oоo6и зaгaЛЬнa сyмa BoлoДiння чacткoю

y

сTaтyTнoМy кaпiтaлi Учaсникa

пpoцеДуpи зaкyпiвлi BизнaЧaeTЬся зaлeжнo вiд oбcягy кopпopaтиBниx ПpaB' щo сyкyп}ro нaлeясaть тaкiй
ocoбi чЛeнaМ iJ сiм'Т Ta IopиДиЧним ocoбaм, якi кoнтpoлюtoтЬоя тaкoю фiзи'lнoro ocoбoю aбо

ф.'"niй

ЧЛeнaМи iT

ciм'i.

Члeнaми сiм'Т ввоltaroTЬся ПoДpylкяtя, дiти, бaтьки' piднi бpaти i оеcтpи, дiдycь, 6a6уcя, oнyки'
ycи}IoBЛtoBa.ri, ycинoвлeнi, a тaкo)I( iнrпi oоoби, зa yMoBи iх пoотiйнoгo пpo)IuBaнHя paзoМ з пoв'язaнoto
ocoбoro i вeдення З нelo cпiльнoгo гocпoдapства/

oбcтaвини, якi cвiДчaть пpo зДiйcнeння
бeзпocepеднЬoгo aбo oпoсepeДкoBaнoГo кoнтpoЛЮ Чи BIUIиBy нa ПoстaчaлЬникa чи iнrших унacникiв

- Iншi

oсoби, якщo нaявнi iнrпi фaкти

i

пpoцеДipи зaкyпiвлi (кpiм y.raсникiв з BисoкиM pизикoМ пoв'язaнoстi).

ПIДПИCИ
ToвAPl,tсТвo
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