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TOBAPисTBO З oБMЕ)I(ЕнoIo BIДПOBIДAЛЬнIсTIO (ЕHEPгQTEх
сEPBIс>, ДaЛi _ ПoстaчЕUIЬник, щo r prзидентoм УкpaiнИ Ta Мar сTaтyс плaтникa

пoДaткy нa пpибyтoк Ha зaгaJIЬних пiдстaвax, пеpедбaнеHиХ Пoдaткoвим Кoдексoм
Укpaiни, в oсoбi ДиprкTopa Bеpiженкo oлексaндp CтaнiсЛaBoBич' щo дiс нa пiДстaвi
Cтaryry, з oднiсi сTopotlи, Ta

Aкцioнеpнe тoвapистBo <<Укpгaзвидoбyвaння>>,

Дaлi Пoкyпець, B

oсoбi

МенеД)кеpa з MaTеpiaльнo-теxнiчнoгo зaбезпечeння Лyцiвa Яpocлaвa CтепaнoBvIЧaэ
щo дiе
нa пiдстaвi дoвipeнocтi2-700двiд29.05.2018 p.,pЕlзoМ iменoвaнi нaДaлi - Cтopoни
, у**^
Дajdу Paмкoвy yгoдty Ha пoсTaBIry тoBapy, ДoJтi_ Угoдy, Пpo нacтyпне:

Пpедмет УгoДи

е тoBap, пpидбaниil Пoкyпцем, зa prзyЛЬTaTaМи
IIpoBeДrHIIя кoнкypеtlтHoгo вiдбopУ вiДпoвiДнo Дo BсTaI{oBленoгo y Пoкyпця пopдДкy
зaкyпiвель тoвapiв тa пoсJryг Зa paМкoBиМи yгoДaМи (дaлi _ кoнКypентний вiдбip).
l.1. ПpедМrToм цiсi Угoди

1.2. ПoотaчaJlЬник зoбoв'язyеться пoсTaBити Пoкyпцевi Toвap, a Пo*y.r.ц"
пpиЙняти i oплaтити Toвap нa yп{oBЕlх Дaнoi УгoДи тa вiДпoвiДниx ,{oдaткoвих yгoД дo цiсТ
Paмкoвoi yгoДи, yкJlaДениx Зa pеЗyлЬтaтal\ли кoнкyprнTlloгo вiдбopy (дaлi _ ,{oдaткoвa
yгoдa).
1.3. HaймeнувaнняlaсopтиМент Toвapy, oДиниЦя вимipy, кiлькiсть, цiнa зa oДиницю
Toвapy BкaЗyeтЬс Я У ДoдaткoBиx Угoдax Дo Дaнoi Paмкoвoi yгoДи.
|.4. У paзi виникнення y Пoкyпця пoтpеби y Toвapi, Пoкyпець пpoBoДиTь paзoвi
пpoцеДypи кoнКypентнoгo вiдбopy вiДпoвiДнo Дo BстaHoBЛеHoгo y Пoкyпця пopЯДкy
зaкyпiвель тoвapiв тa пoсJryг зa paМкoBиМи yгoДaМи crpеД Учaсникiв з ЯкиМи yклaденi
УгoДи. Пoстaвкa Toвapy Мoже здiйснювaтИcЯ Зa цiсю Угoдolo лиlllе y paзi якщo fiony.r.ц'
BиЗHaчиTЬ ПoстaчaлЬникa пrpеМoжцrМ p€ЦloBoi пpoцедypи кoнкypеtlтFloгo вiдбopy з.iднo з
BстaIIOBлеHиМ y Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв тa пoслyг Зa paМкoBиМи yгoДaци.
Пocтaчaльник, пiдписyroчи цro Угoдy, пoвнiстro тa беззaстrpr}кнo yсвiдoмлroс тa
пoгoшIсy€TЬcЯ, щo y paзi HrBизHa[Iня йoгo пеprмo}I(цеМ пo ptшoBиМ пpoцсДypaМ
кoнКypентнoгo вiдбopy, зaгtшЬнa кiлькiсть Toвapy, ЯКa бyд. пocTaBлrIIa Пoкyпцю
пpoтягoМ дii цiсТ Угoди, Мoжr бyти мсншoto (aбo дopiBIIюBaтиМе нyлro) зa 3aгtшьЕy
кiлькiсть Toвapy зa цiero Угoдolo
1.5. ПoстaчaJIЬHик гapaнTyс, щo Toвap, яlolil' с пpеДМrтoм УгoДи Ta пepеДaеTЬcЯ
вiдпoвiДнo Дo BистaBлеIIих Paхyнкiв-фaкrypи/укJlaДrниx.{oдaткoвих yгoД нЕше)китЬ йoшry
нa пpaвi влaснoстi aбo iнrцoшIy pечoBoшty IIpaBi, Щo HaДaе йornry пpaBo poзпopяД)кaTl4cЯ
Toвapoм, с нoBиМ i нr бyв y Bикopистaннi, не пеpебyвaс пiд зaбopoнolo, ,цoyже"н",
apеIIIToМ' не с пpеДМеToМ ЗacTaBИ тa iнrшим зaсoбoм зaбезпеченHя Bикoнaння зoбoB'яЗaнь
пеpеД бyДь-якими фiзи'rними aбo юpиДичниМи oсoбaми, ДrpжaBI{иMи opгaIIaMи i
Деp)I(aBoIo, a тaкo}к }Iе с пpеДI\4етoМ бyДь-якoгo iншroгo oбтяження ЧИ oбмeження,
пеpедбa.rеHoгo чинниM зaкoнoДaBстBoM Укpaihи.
1.6. ПoстaчaJIЬHик пiдтвеpдхсy€, Щo yкJIaДaIIня тa Bикoнaння ним цiеi Угoди не
cyпеpечиTЬ IIopMaM чиннoгo зaкoнoДaBствa Укpaiни тa вiдпoвiДaе йoгo вимoгaм (зoкpемa,
щoДo oтpиМaння всix неoбхiДних дoзвoлiB тa пoгoджсrнь), a тaкo)к пiдтвеpдllсyс тё, щo
yкJlaДaння Ta BикoIIaHHя ним цiеТ УгoДи не сyпеpeтить цiлям дiяльнoстi ПoстaчaлЬникa,
пoлoх(еtlHям йoгo yстaнoвЧиx ДoкyМентiв чи iнlпих ЛoкЕlJIЬI{иx aктiв.
II. Якiсть Toвapy

2.l.

ПoстaЧaJlЬник пoBиHеtI ПoстaBиTи Пoкyпцю Toвap, пеpедбaнений цiсro УгoДoю

Ta BисTtlBЛrниМи Paxyнкaми-фaкrypи/yклaдсними floдaткoBиМи yгoДaп{и' якiсть якoгo
вiДпoвiДae сеpтифiкaтaМ якoстi aбo пaспopтoМ Bиpoбникa, flеpясстaнДapтaМ, технiчним
aбo iнlшим yМoBaМ' якi пpед'яBляЮтЬcя Дo Toвapy Дaнoгo BkIДу тa пiдтвеpД}сyсться

вiДпoвiДниМи ДoкyМентaМи.
2.2. ПocтaчaлЬник гapaнTyс якiсть i нaдiйнiсть Toвapy, Щo ПoсTaчaс;TЪcЯ, пpoTягoп{
гapaнтiйнoгo cTpoкy. Гapaнтiя нa Toвap сTaнoBиTЬ 12 мiсяцiв з МoМrнTy BBo.ry B
експлyaтaцiю.

ПI. I{iнa УгoДи

3.1. I]iнa зa oДиHицю Toвapy BкulзyсTЬсЯ
3 ypulХyBal{няМ.

3.2. Зaгaлънa вapтiсть

Угoди

B yкJIaДених

BиЗнaЧarтЬся

як

loдaTкoBих yгoДax B гpиBHях

сyМapнa вapтiсть Toвapy,

пoсTaBЛrHoгo вiдпoвiДнo дo floдaткoвих yгoД Зa BrсЬ пеpioд дiТ Угoди;
з.з. Зaгaльнa шiнa (оyмa) ,{oгoвopy стaIIoBить Дo 19 416 526,00 IpII. B тolnty числi

ПДB з 2з6 087,67 гpн.
3.4. I{iнa Зa oДиниЦю Toвapy тa зaгilIЬнa сyМa loгoвopy Мoжr бyти змiненa (зa
yМoBи, якщo loгoвopoм пеpедбavенa oплaти зa Toвap пpoтягoМ 30 кaлендapних днiв aбo
бiльшrе пo фaкry пoстЕlвки_ сTaнДapтнi yмoви oплaти) пpи зaстoсyвaннi гryнктy 3.5
loгoвopy.
3.5. Умoви зМeншIrння вapтoстi пoсTaBЛенoгo Ta l{еoплaчrнoгo Toвapy з

ЗaстoсyBaHHяМ фopмyли ДискoнтyBaIIня вapтoстi Toвapy :
3.5.1. У paзi, якщo ПoстaчaлЬElик бaэкaе зMeIIшIити стpoки oплaти, визнaненi цим
.{oгoвopoм (зaстoоoByсTься лиIше y paзi oIIJIaTи зa Toвap пo фaктy пoсTaBки пpoтягoм 30
кaJlенДapних днiв aбo бiльrшr),
письMoBo зBеpтarтЬcя Дo Покyпця з пpoпoзицiеtо
ЗМенцIити стpoки oпЛaти зa loгoвopoМ з oДнoчacHиМ зМеHIIIенняМ BapTocтi пoстaвленoгo
aJIr Hr oПлaчrнoгo, вiдпoвiДнo Дo фopшгyли ДискoHTyBaнHя вapтoстi Toвapy, вкaзaнoi y
л.З.5.2. floгoвopy.
З .5 .2. Фopмyлa ДискoIITyBaIIHя вapтoстi Toвapy :
Е вapтiсть фaктиvнa : Е вapтiстЬ 3a ДoгoBopoМ >< (1 _ 11360 (t' - t2), де:
"
Е вapтiсть фaктинНa _ фaктиuнa вapтiсть тoвapiв, щo oплaчyстЬся
oкpеМиМ пЛaTе)I(еM,

вiн

Цpн.;

Е вapтiсть зa Дoгoвopoм - вapтiсть тoвapiB' якa BизHaчrнa y loдaткoBих yгoДulх;
tl - стpoки oплaти, визнaченi y floгoвopi (стaндapтнi yмoви oплaти);
t2 - стpoк фaктиvнoi oплaти (зменlшенi стaндapтнi стpoки, якi yзгoдженi стopoнaми);
r _ oблiкoвa стaBкa HБУ (нa дary кopиryBaIIIIЯ Bapтoстi), збiльшIенa нa вiдпoвiдниiт
вiдсoтoк iчних згiднo З ни}кчeнaBrДенolo
oIо

tl-t2

R

вiд 30 дo 15 днiв
oблiкoвa стaвкa HБУ + I0уo
вiд |4 дo 0 днiв
oблiкoвa стaBкa HБУ + 4уo
3.5.3. Пoкyпець пpoтЯгoM 5 poбoних Днiв з Дня oтpиMa[Iня вiД ПoстaчaлЬHикa
писЬMoBoТ пpoпoзицii щoдo ЗМеншrння стpoкiв oпЛaти тa зaсToсyB€lння y зв'язкy з циМ Дo
вapтoстi Toвapy стtlBки ДискoIITyBaIIHя, BизIIaЧеHoi зa фopмyлoК)' Bкiшaнoro у п. З.5.2.
.(oгoвopy, пoвiдoмляс ПoстaЧaJIЬIIикa пpo сBoIo згoДy зaстoсyBaIIIIя BкЕшaнoгo Мехaнiзrиy,
шЛяхoМ нaпpaBлrння писЬМoвoТ вiдпoвiдi нa aДpесy ПoстaчaлЬникa. У paзi нr нaпpaBлrннЯ
Пoкyпцем тaкoТ писЬMoBoi згoди, aбo нaпpaвлення писЬМoBoi вiДмoви пpo зacтoсyBaIIIIя
фopмyли ДискoIITyBaння вapтoстi Toвapy тa ЗMеtIшIенlIя сTpoкiв oплaти, вapтiсть Toвapy i
стpoки oпЛaти зttЛишtlloTЬся T€lкиМу!' ЯК пepедбa.rенi в floгoвopi.
з.5.4, У paзi якщo Пoкyпець пoгoДIсyсться iз пpoпoзицiсto ПoстaчilIЬникa Пpo
зaстoсyBaння фopvгyли ДискoHтyBatIшI вapтoстi Toвapy Ta 3Мrншення сTpoкiв oплaти,
вapтiсть пoстtlвленoгo uшr не oплaченoгo Toвapy тa вiдпoвiДнo зaгaльнa цiнa (оyмa)
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loгoвopy змiнюroться з yptlxyBaнHяМ фopмyли ДискoI{TyBaнHя BapToстi Toвapy. У тaкoму.
BиПaДкy змiнa вapтoстi ПocTaвЛrнoгo aJIr HеoПЛaчrнoгo Toвapy, poЗpaxoBaнoЮ Зa
фopмyлoю ДискoнтyBaнця вapтoстi Toвapy, пpoBoДитЬся нa пiдстaвi вiдпoвiдних
кopиryЮчиx пеpBинHиХ ДoкyМентiв, пiдписaних Cтopoнaми (Aктiв пpиймaння-пеpедaui

Toвapy BиДaткoBиx нaкJlaДниx з HoBorо цiнorо, paхyнкiв нa oПЛaтy (iнвoйсiв), ToЩo.
3.6. Пyнкт 3.5. цьoгo floгoвopy не Мo}кr бyти зaстoсoвaний IIa B}I(r пoстaвленi тa
oплaченi Toвapи.
з.7. Змiнa вapтoстi Тoвapiв Ta зaгaJlЬнoi цiни (сyми) loгoвopy y зв'язкy iз
зaсTocyвaнHяМ фopмyли ДискoIITyBaнHя вapтoстi Toвapy, I{е BпЛиBaс Ta IIo ЗМrHIIIyс poзмip
зaбезпечеHIIя Bикoнaння зoбoB'ЯзaнЬ пo floгoвopy' BстaI{oBЛrI{oгo п. l0.3. цЬoгo
floгoвopy.
3.8. ПoкyПецЬ не здiйснlос oПЛaTy зa ПoсTaBлeниЙ Toвap, Ta тaкa HеспЛaтa нr с
пopyшIеHI{яM стpoкy oпЛaTи зi стopoни ПoкyпцЯ У BИПaДкy ненaДaння ПoстaЧaJIЬникoM
paХyнКy Ha oпЛaтy (iнвoйсy) чи йoгo нrHaJIе)кне oфopмлrнllя.
3.9. ПpoдaBlЦЬ, пiдписyroчи цto Угoдy, пoвнiстro тa беззaстеpе}Iffio yсвiдoмлroс тa
ПoгoД)I(yrTЬоя, щo сyМapнa вapтiсть Toвapy, пoстtlBленoгo ниМ вiДпoвiДнo Дo всix
.{oдaткoвих yгoД зa веcЬ пepioд дii Угoди, Мo)кl бyти менlпoro (aбo дopiвнroвaтrМe rryлro)
Зa сyNIy, BкuшaЕy y п. 3.3. цieТ Угoди.

IV. ПopяДoк зДiйсIIеHIIя oплaти
4.1. Poзpaхyнки пpoBoДятЬcя шляхoM oпJIaти Пorсyпцем пpoтягoм 30 (тpидцяти)
днiв пiсля пiдписaння CтopoнaMи BиДaткoвoТ нaклaднoi, IЦляхoМ пеpеpaxyBu"'" nЪ,uтiв нa
pЕlxyнoк ПoстaчaлЬникa' з ypaxyвallняМ ПДB, ЯКa пiдписyеться пiсля пoст€lBки
ПocтaчaлЬникoМ Toвapy нa пiдстaвi пiДписaнoТ Cтopo*alflИ loдaткoвoi yгoди.
V. Пoстaвкa Toвapy
5.1. Пoотaвкa Toвapy здiйснrorTЬся лишIr y paзi BиникHе}Iня пoтpеби y Пoкyпця Ta
BизHaI{нlI ПoстaчaлЬникa пеprмollщеM ptшoBoТ пpoцедypи кoнкypентнoгo вiдбopy згiднo з
BстaIIoBЛеIIиM y Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв тa пoсJryг зa paп4кoBиМи yгoДayи.
5.2. Cтpoк пoсTtlвки' yMoBи тa мiсце пoстaвки, кiлькiоть Toвapy, iнфopмaцiя пpo
BaIIтtDI(oBiдпpaвникiв i вaнтокooтpиMyвaчiв BкшyrTЬcя y Paxyнкax-фaкrypaх/уютaдених
,{oдaткoвих yгoДax дo цiсТ УгoДи.
5.3 laтoro пoстaBки Toвapy e ДaTa пiдписaння yПoBIIoBarкеIrиMи пprДстaBникaМи
Cтopiн BиДaткoвoТ нaклaднoi пo кoжнiй пoстaвцi Toвapy пo цiй Угoдi. Пpaвo влaснoстi нa
Toвap пеprхoДитЬ вiд ПoстaчaлЬникa Дo Пoкyпця з Дaти пiдписaння Cтopoнaми

BиДaткoBoТ нaклaДнoi.

5.4.

Зa

BиMoгoю Пoкyпця ПoстaчaлЬник писЬМoвo пoвiдoмляс Пoкyпця i

BaнTO)кooTpиMyBaчa пpo гoтoвнiсть дo вiдвaнтtuкrння Toвapy шляхoМ HatIpaBлення лисTa.

ПoстaчaлЬHик Зa 5 днiв Дo ДaTИ вiдвaнтaжсення Toвapy зoбoв'язaний
Пoкyпцrо (ел rктp oннolo пoЦIтoro) нaстyпнy iнф opмaцiro
o нoМе[IкJIaTypy Toвapy
O Bapтiсть Toвapy
o кiлькiсть мiсть
. гaбaPити Toвapy

НaДaTLт

:

O

Baгa нетo/бpyттo
BiДвaнтaження Toвapy здiйснюсTЬся пiсля oтpиМaння ПoстaчaльникoМ пoгoДжеIIHЯ
Пoкyпця (для неpезидентa).
5.4.l. Зa вимoгoю ПoкyпЦя aбo BaнTЕDкooтpиMyBaчa Пoстaч€шЬHик зoбoв'язaний
вiдвaнтaхсyвaти Toвap B пpисyтнoстi yпoвнoBuDкrlих ПpеДстaвникiв Пoкyпця.
5.5. ПpoтягoМ 48 гoдин пiсля зaкiнчення вiдвaнт€DкеIIнlI ПoстaчaлЬник пoвiдoмляс
пpo це Пoкyпця i вaнтarкooтpиMyBaчa.
5.6. ПoстaчaJlЬник HaДae нa aДpесy Пorсyпця нaстyпнi ДoкyMrHTи:
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тoBapocyпpoBiДнi ДoкyMеHTи (тoвapнo - тp€lнсПopтнa нaклaднa);
О сеpTифiкaт якoстi тal aбo ПaсПopT виpoбник a (нa вибip Пoкyпця);
овiДвaнтaлсyв€шЬнa cпецифiкaцiя (aкт зaвaнтa:кення) aбo пaкyBtшЬний лист (зa
BиMoгoК) Пoкyпця);
.сеpтифiкaT пoxoДження (зa BиМoгoю Покyпця);
. cеpтифiкaт вiдпoвiДнoстi (зa вимoгoю Пoкyпця);
оiнlпi ДoкyN{еHTуI' Ha BиМory Пoкyпця, y paзi ПpoBеДення МиTHoгo oфоpмЛеHHЯ
Toвapy Покyпцем.
5.7. ПoстaчaJIЬHик зoбoвязaний HaДaTvI Пorсyпцro ДoДaTкoBo Дo дoкyментiв,
зaзHaЧениx y п. 5.6 дaнoi Угоди, нaстyпнi ДoКyМенти:
5.7.l. Пpи здiйcненнi пеpеBrзrння Toвapy зaлiзничниМ TpaнспopToМ:
ДЛя pезиДентa: opигiнaл aктy пpиймaння_пеpедaui тoBapy тa кoпiro зaлiзничнoi
нaклaднoi,
Для неpеЗиДeIITa: opигiнaли aктy пpиймaння_пеprДaчi тoвapy Ta зaлiзничнoТ
нaклaднoi.
5 .7 .2. Пpи здiйсненнi пеpеBrзення Toвapy aBтoтpaнспopтoM :
ДЛЯ prзидентa: opигiнaл aктy пpийМaння_пеpеДaчi тoвapy a6o видaткoвot нaклaДнoi,
дpуrиiт пpимipник тoBapнo-тpaнcпopтнoТ нaкrraДнoi (ф.xb1_TFI) тa кoпitо тoBapIIoTpaЕcпopтнoi нaклaднoТ,
5.7.з. ПoстaчaлЬHик, Дo МoМенry вiдвaнтоl(ення Toвapy, пoпrpеДнЬo пoгoДж(yе з
Пoкyпцем HaДaННЯ ДoкyMrHTiв, щo вкaзaнi в пiдпyнктaх 5.7.I -5.7.2 тa B Iтyнктaх 5.4,5.6
УгoДи (для неpезидснтa).
5.8. Якщo ПoстaчaлЬник вiДпoвiДнo Дo yМoB пoсTaBки сaмoстiйнo зДiйснroс Митне
oфopмлення Toвapy, вiн зoбoв'язaниiт нaдaти кoпiТ ДoкyMеIIтiв, вкaзaнI4х У п. 5.7 (для
EIеpезиДеHтa) тa oфopмленy згiДнo з BиМoгaМи чиI{Hoгo зaкoнoДaBсTBa Укpaihи МиTIIy
деклapaцiю (MД).
Toвapнo-тpaнспopTнa HaкJIaДHa пpи пrpеBезеннi Toвapy aBToтpaнспopToM пoBиIIнa
бyти oфopМЛенa вiДпoвiДнo дo Пpaвил пеprBeзенIIя Bal{тaжiв aвтoмoбiльниM TpaHспopToM
в УкpaiЪi, чиIIHиХ нa ДеHЬ скJIaДaннЯ ToBapl{o-TpaнспopтHoТ нaклaДнoТ.
Biдпpaвлення Дoкyментiв Bк€BaIIиx y П. 5.7. тa 5.8. цiri Угoди здiйснюсться
ПoстaчaлЬникoМ пpoтягoM 2-х (двoх) poбouиx днiв з ДaTи пoстaвки' нapoЧниМ a6o
prкoМенДoвallиМ лисToМ кyp'сpськoю пoшIтoк), €tJIе y бyль-якoмy paзi не пiзнirше 5_гo
Чт4cЛa мiсяця, нaстyпHoгo зa мiсяцем пoсTzlвки.
5.9. Пo пpибyттro Toвapy B кiнцевий пyнкт пpизнaчення йoгo пpиймaння
пp oB oДить ся безпo сеp rДнЬ o B aнтuDкooтpипityB aч rМ.
5.l0. ПеpеДaчa тa oтpиМaння Toвapy (зa BикJIIoченняМ пеpeДaчi aбo oтpиМaння
Toвapy нa пiдстaвi aктiв пpиймaння-пеpеДaчi тoвapy) пpoBoДиTЬся зa дoвipенiстro,
вiдпoвiДнo Дo IнстpyкцiТ пpo пopяДoк peeстpaцii видaних, пoвepнyтиx i Bикopистaних
дoвipенoстей нa oДеp}кaння цiннoстей, зaтвеpдженoi нaк{LзoМ ПAT <Укpгaзвидoбyвaння>.
5.11. ПpиЙмaнтlя Toвapy пo кiлькoстi пpoвoДI4TЪcЯ вiДпoвiДнo дo IнстpyкцiТ пpo
пopяДoк пpиймaння пpoДyкцii виpoбниЧo-Tехнiчнoгo пpизнaЧення i тoвapiв нapoднoгo
спo)I(иBaIIня пo кiлькoстi, зaтвеpдхсенoi пoстaнoBolo .{еpжapбiтpоIсy J\b П-6 вiд
15.06.I965p., пo якoстi - Iнстpyкцii пpo пopяДoк пpиймaння пpoдyкцiТ виpoбниuo_
теxнiчнoгo пpизнaчrHIIя i тoвapiв нapoДHoгo спoжиBaHItЯ Зa якiстю, зaтвеpДженof
O

пo стaнoB oro .{еpжap бiтp aлсy

Ns П-7 ъiд25.04.l966p., тa сеpтифiкaтy якoотi тala6o ПaсПopтy зaвoДy-Bиpoбникa. У paзi
BияBЛеHIIя нrвiДпoвiднoстi B якoстi aбo нестaчi Toвщy, BикJIик пpедстaвникiв
ПocтaчaлЬникa - oбoв'язкoвvIiт, a пpеДсTaвникiв ЗaBoДy-Bиpoбникa - зa BиМoгoю Пoкyпця.
Bиклик Пoкyпцем зДiйcнtoетЬся B письмoвiй фopмi a6o B електpoнHolvty виглядi нa
еЛектpoнrтy aДpecУ ПoстaчaлЬникa, Bк€BaIтy в Poздiлi ХIV дaнoi Угoди. У випaдкy неяBки
пpеДсTaBIIикa Пoстaч€шЬникa (виpoбникa Toвapy - Ha BиМory Пoкyпця) в стpoк, вкзaний y
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BикJIик} Пoкyпця, пiдписaнням дaнoi Угoди ПoстaчaлЬник :яaДaс, зГoДy, Пpo Tr, щo
Пoстaчшlьник ПoгoД}I(yсTЬсЯ з oгЛЯДoМ Toвapy нa ПprДMет вiдпoвiдностi кiлькiстi/якостi
Пoкyпцем тa З aктoМ, скJIaДеним ПoкyпцеМ B oДнoстopoнньoмy пopЯДкy Зa pеЗyЛЬTaTaМи
Taкoгo oглЯДy. Cтopoни пoгoДиЛисЯ, щo якщo BotIи вiдсryпили вiд ПoЛo)кенЬ Iнстpyкцiй,
Bк€хlaниx B ДaнoNty пyнктi Угoди, BprryЛЮBaBIIIи свoi вiДнockItIkI Ha Bлaсний poзсyД, тo
пpiopитет Мtшoть нopМи цiсТ Угoди.
5.12. BiдпoвiдaльнiсTЬ 3a гIpaBиJIЬнiсть тa IIoBIIoтy oфopмленHя ToBapoсyпpoвiдних
ДoКyМrнTiв i нaслiдки, пoв'язaнi iз ЗaTpиMкaMи Пpи ПoсTaчaHHi Toвapy, пpиймaё нa себе
Пoстaчaльник.
5.13. Пpи BиtIикненнi ДoДaткoBиx BиTpaT y зв'язкy 3 tlеПpaBильнiстto oфopмлення
ToBapoсyПpoвiДниx дoкyментiв aбo немoж.тlивiстю вiдпpaвлення Toвapy з BИH1I
ПoстaчaлЬникa, тaкi Bитpaти (y Toluty числi пo ДoстaвЦi Toвapy B кiнцевий гryнкT
Пpизнaчення) здiйснЮютьcя ПoотaчaлЬникoм.
5.14. BaнтaхсoвiдпpulвIlикoМ Toвapy зa Цiсlo УгoДoro е ПoотaчaJlЬник aбo зaвoдвиpoбник, aбo yпoBнoBiDltенa (зarryuенa) ниMи oсoбa, пpo щo зaзHaчaeTься loдaткoBих
yгoД€lх Дo Дaнoi УгoДи.
5.15. УпaкoBкa i мapкyвaння Toвapy пoBиIIHi вiдпoвiдaти BстaнoBлrниM IIpulBилaM,
cTanДapTaм i технiчниМ yМoBaм.
5.16. УпaкoBкa пoBиI{нa зaбезпетyвaти пoBIIy цiлiснiсть Toвapy Пpи
Tpaнспopтyвaннi yсiмa BиДaMи Tpalrспopтy, BкJIIoчaIочи пеprBaнтa.lкення, a тaкort( МaTи
IIpиcToсyBaННЯ ДJIЯ Mo)IоIиBих пrpoBaнтtul(енЬ як зa ДoпoМoгoro пiДнiмtшЬних меxaнiзмiв,
тaк i py.rним зaоoбoм (зa ДoпoМoгolo вiзкiв i aвтo (електpo) кapoм).
5.17. ПopяДoк i стpoки IIoBrpнеlIHя. TapИ, yМoBи poзpaхyнкiв зa Tapy
oбyмoвлroютЬся y ,,{oдaткoBих yгoД{tx Дo Дaнoi Угoди.
VI. Пpaвa тa oбoв'язки Cтopiн
6.1. Пoкyпець зoбoв'язaний:
6.l.1. Cвoсчaснo тa B пoBIIoNIy oбсязi спЛaчyBaTи зa пoстtlв лeниЙ Toвap.
6.l.2. Пpиilмaти пoстaвлений Toвap, y paзi вiдсyтнoстi зayвaжень, згiднo з

BиДaткoB oЮ IIaкJIaднoю.
6.2. ПoкyпецЬ Мa€ пpaBo:

6.2.l. ,(oстpoкoвo poзipвaти цro Угoдy aбo loдaткoBy yгoДy:
6.2.I.l. У paзi HеBикoнaння ЧИ ненaJlr)Iffioгo BикoнaнHя зoбoв'язaнь

ПoстaчaлЬHикoм' пoвiдoмиBIIIи пpo це йoгo зa 30 Днiв Дo дaти poзipBa[Iня;
6.2.l.2. У iнпrих BипaДкaх' пеpедбauениx цiеro УгoДoto.
6.2.2. КoнтpoлloBaти пoстaвкy Toвapy y стpoки, Bстaнoвленi .{oдaткoвиМи yгoДaМи
дo цiеТ УгoДи.
6.2.з. Зменtпyвaти oбсяг зaкyпiвлi Toвapy тa зaгЕшьнy вapтiсть цiсi Угoди зЕlле}I(Ho
вiд pеaльнoгo фiнaнсyBaння видaткiв. У тaкoмy paзi Cтopoни B[Ioсять вiдпoвiднi змiни дo
цiсi Угoди.
6.2.4. He здiйснювaти oПлaтy ПoстaчaлЬниКy y paзi нrHaJIе)кЕoгo oфopмлення
ДoкyMrнTiв, неoбxiДHих Для зДiйсне[IHя oПЛaти.
6.2.5. BiДмoвитися вiд Toвapy, яктцЙ не пoстaвлений B сTpoк, вкaзaний y
floдaткoвих yгoДaх Дo УгoДи.
6.3. Пoстaчaльник зoбoв'язaний:
6.3.l. Зaбезпечити ПocтaBкy Tовapy y стpoки' BстaI{oBлrнi y Дoдaткoвих yгoДax Дo
цiсi Угoди.
6.з.2. ЗaбезпечиTи пoстaBIсy Toвapy, якiсть якoгo вiДпoвiдa€ yМoBaМ, yотaнoBлениМ
poздiлoм II цiсТ УгoДи.
6.з.з. Зapесстpyвaти пoДaTкoBy HaкJIaДHy B eлектpoннiй фopмi B стpoки,
BстaнoBЛrнi чинним зaкoнoДaBстBoМ УкpaТни.
6.З.4. Cвoсчaснo пoвiдoмляти ПoщyпцЯ пpo змiнy електpoHHoi aдpecvт.
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6.3.5 ПoстaчilIЬник зoбoв'язaний пpoтягoм 2 poбoних днiв з МoMr[Iтy oTpиMatIня
ПисьMoBoТ вiдпoвiдi вiд Пoкyпця щoДo ЗМсHшrння стpoкiв oПЛaTи Ta зaсToсyBaншl y
зв'язкy з циМ Дo Bapтoстi Toвapy сTaBки ДискotlтyBaння (п. З.5.2. цЬoгo !oгoвopy), нaдaти
Пoкyпцlo paхyнoк Ha oпЛaтy Ta кopиryючi пеpвиннi ДoкyМеI{Tи (aкти пpиймaнняпеpедa.lilвиДaткoвi нaклaднi, paзxyнки Ha oпaJlaтy (iнвoйси) З нoBoro цiнoro тoщo).
6.З.6. ПoстaчaлЬник зoбoв'язaний пpoTягoМ 3 poбo.lих Днiв пiсля cкJIaДaHHЯ
кopиryЮчиХ пrpBиtIHих дoкyментiв (aктiв пpиймaннЯ_пеprДaЧi/виДaткoвих HaкJIaДних
paзхyнкiв нa oпilIaTy (iнвoйсiв) З IIoBoю цiнoю тoшo) HaДaTv- Пoкyпцro poЗpaxyнoк
кopиryBaння кiлькicниx i вapтiсних пoкzlзникiв Дo пoДaTкoBoi нaклaднoi в слектpoннiй
фopмi, BстaнoBЛенiй чинниМ ЗaкoHoДaBсTBoМ Укpaiни.
б.4. ПoстaчaлЬHик DIaс пpaвo:
6.4.l. Cвoсчaснo Ta B IIoB}IoNty oбсязi oтpиМyB€lти плaтy зa пoсTaBЛeниfтToвap.
6.4.2. Ha дoстpoкoBy пoсTaвкy Toвapy зa пиcЬМoBиM IIoгoДжrHням Пoкyпця.
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VII. Biдпoвiдaльнiсть Cтopiн
.l. У paзi невикoнaннЯ aбo ненaле)кнoгo Bикo[IaHHя свoik зoбoв'язaнь зa Угoдotо

Cтopoни несyтЬ вiДпoвiДaльнiсть, пеpедбa.rеHy зaкoнoДaBсTBoМ УкpaiЪи тa цiсto Угoдolо.
7.2. Toвap, Щo не вiдпoвiдaе кoмплекry/кoмплектнoсTi тalaбo кiлькoстi, aбo/тa
якoстi Mo)I(е пpиilмaтися Пoкyпцем aбo BaIIтtuкooTpиMyBaЧеМ нa вiдпoвiДa.irьне збеpiгaння
зa paхyнoк ПoстaчaлЬникa' Дo йoгo зaмiни тa/a6o Дoyкoп,Iплектaцii. ПoстaчaлЬник
зoбoв'язaний poзпopяДI4TkIcЯ Toвapoм, rтpиiтнятиМ нa вiДпoвiДaльнe збеpiгaння пpoTягol\4
10 днiв. Якщo Пoстaчa.пЬник y Цей стpoк не poзпopЯДI4TЬcЯ Toвapoм, Пoкyпrць Мaс пpaBo
pеaлiзyвaти Toвap для вiдпrкoДyвaння пoнеcениx свoik збиткiв.

7.з. Якщo пpoTягoМ гapaнтiйнoгo стpoКy бyдyть виявленi дефекти aбo
невiДпoвiднiсть якoстi Toвapy, oбyмoвленoi Угoдoro Ta ,{oдaткoвими yгoДaми,
ПoстaчaлЬник зoбoв'язaний 3a свiй ptжyнoк yсyIIyTи дефекти Toвapy зa йoгo

мiсцезнaхoДжoIIHяМ aбo зaмiнити неякicнтлtl Toвap нa Toвap нaлсжнoТ якoстi в yзгoдхсенi
Cтopoнaми стpoки' €шr не бiльrше 20 кa-тlендapниx днiв з Дня oтpиMaння пoвiДoмлення вiД
BaHTzDI(ooтpиMyBaчa.rи Пoкyпця пpo дефекти aбo невiДпoвiднiсть якoстi Toвapy.
7.4. Зa ПoстaчaHIIя Toвapy ненaлежнoi якoстi aбo нrкoМпЛектHoГo Toвapy,
Пoстaчaльник BиIIЛaЧyе Пoкyпцro штpaф y poзмipi 20 % вiд вapтoстi Toвapy ненaлехснoi
якoстi aбo нrкoмпЛектнoгo Toвapy.

7.5. У BипaДкy непoвiДoмленнЯ aбo неcBoсчaснoгo пoвiдoмлення пpo Дaтy
вiДвaнтaження Toвapy ПoстauaлЬHик BиПлaчye Пorсyпцю rптpaф y poзмipi lo/o вiд вapтoстi
Toвapy, пpo вiдвaнтФкення якoгo бyлo не пoвiдoмленo aбo не сBoсЧaснo пoвiдoMJIеIIo.
7.6. У BипaДкy ненaДaHIIя aбo пopyшення стpoкiв нaДaHHя ToBapoсyПpoвiдниx
ДoКyМrнTiв ilaбo iнlшиx ДoкyMеIIтiв вiдпoвiДнo Дo п. 5.8. дaнoi Угoди, ПoстaчaлЬник
Bиплaчyс Пoкyпцro штpaф y poзмipi |\Yo вiд вapтoстi Toвapy, ДoкyМrнти щoДo якoгo
ненaдaнi a6o нaдaнi з пopyшrrнIlяМ стpoкy.
7.7. Якщo ПoстaчaлЬHик не ЗapессTpyBaB, IIеIIpaBильнo aбo неоBoсчaснo зapесстpyBtlв
пoдaткoвy/i нaкrraднy/i в системi еЛектpoннoгo aдмiнiстpyBaнIlя пoДaткy нa ДoДatry
вapтiсть чи Bчинив iнrшi дiТlбeздiяльнiсть, B prзyлЬтaтi чoгo Пoкyпець BTpaтиB пpaBa IIa
IIoДaTкoBий кpедит, ПoстaчaлЬник зoбoв'язaний сплaтити Пoкyпцю штpaф y poзмipi 20%
вiд cyМи oпсpaцii7й пo якiй нr ЗapесoтpoBaнo, IIепptlBиЛЬнo aбo HrсBoсчaсHoГo
зapеrстpoBaHo ПoДaткoBy нaкJIaДHy.
7.8. У BипaДКy HrнaДaння aбo пopylшення стpoкiв нaдaнHя ДoкyМентiв вiДпoвiДнo Дo
5.4,5.6 тa 6.З.5,6.3.6. Дaнoгo floгoвopy, Пoстa.raльник BипЛaчyс Пoкyпцlo штpaф y poзмipi
l0 % вiд вapтocтi Toвapy, ДoкyMеIIти щoДo якиx ненaДaнi aбo нaДaнi з пopyпIенI{яM
стpoкy.
7.9. У BипaДКy нrBикoнaння Пoстaч€шЬHикoМ Bзятиx нa оебе зoбoв'язaнь пo дaнiй
Угoдi Ta loдaткoвiй yгoдi, ПoстaчaлЬHик зoбoв'язaний вiдtшкoдyвaти Пoкyпцю всi
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збитки, Щo ЗaBДaнi йoмy TaкиМ HеBикoнaнняМ, y ToМy числi зa пpoстiй тpaнспopтУ, Щo
BиHик чсpсз вiдсyтнiсть неoбхiДHиx ДЛя пpиЙмaння Toвapy дoкyментiв.
7.l0. Пoстaч€шЬник кoМпенсyс BиTpaти Пoкyпцro зa пpoстiй тpaнспopтy' кoли тaкиЙ
пpoстiй бyДе викликaниtт неoбxiднiстlo пpийМaHIIя Toвapy y пpисyTнoстi yпoвHoBiDкIIиХ
пpеДстaBIIикiв ПoстaчaЛЬникa, у paзi пoстaBки Toвapy, щo Hе вiДпoвiДaс вкaзaнiй y
тoBapoсyПpoв iдниx ДoкyMеIITax кiлькoстi тa якoстi.
7.ll. У paзi невикoHaHIIЯ ПoстaчaлЬникoМ BЗЯTиx нa себе зoбoв'язaнЬ З ПoсTaBки
Toвapy y сTpoки, зaзнaченi y [oдaткoBID( yгoДax Дo Дaнoi Угoди, oстaннiй спЛaЧyr
Пoкyпцro пrню y poзмipi 0,l o/o вiд вapтoстi непoстaвЛrнoгo aбo несвoсчaснo ПocTaвЛrнoГo
Toвapy зa кo)кrн ДенЬ ПpoстpoЧеIIHя, a Зa пpoсTpoчrннЯ IIoHaД TpиДцятЬ днiв дoдaткoвo
сПЛaЧyс lштpaф y poзмipi 7o/o вiд вapтoстi непoсTaBЛrIIoгo aбo несвorЧaснo tlocтaBлеIloгo
Tовapy.
7.l2. Зa пopylцеHня стpoкiв oПлaTи Пoкyпець сПлaчy€ нa кopисть ПoстaчaJIЬHикa
пенК) в poзмipi 0,00Iуo вiд сyми пpoстpoчrнoгo пЛaтr)I(y, зa кorкrrий Дrнь пpoстpoчення
плaTе)I(y, aJIr I{е бiльrше пoдвiйнoТ oблiкoвoТ стaBки Haцioнaльнoгo бaнкy Укpaihи, щo
дiялa в пеpioд, зa якиil сплaчyrтЬся пеня.
7 .lЗ. lo oплaTи ПoстaчaлЬникoМ lштpaфy/iв тa/aбo пенi, пеpeдбavениx ДaниМ poздiлoм
VII <BiдпoвiДшrьнiсть стopiн> ПoкyпецЬ, нa сylvry тaкиХ ruтpaфних сaнкцiй, Мaс пpaBo
пpиTpиМaти oплaтy зa Toвap.
7.l4. Cплaтa гoспoДapcЬких сaнкцiй не звiльняr Cтopoни вiд Bикoнaння свoik
зoбoв'язaнь зa Paxyнкoм фaктypoюfloдaткoBolо yгoДoro Дo Дaнoi УгoДи.

vПI. oбстaвини непеpебopнoi сиЛи
8.1. Cтopoни звiльняЮться вiД вiдпoвiдa;lьнoстi зa неBикoнaння aбo нrнuшrжнr
Bикoнaння зoбoв'язaнЬ Зa цiсro УгoДoro Ta ,{oдaткoвиMи yгoДaNIИ У paзi виникнення
oбстaвин непеpебopнoТ сили, якi не iснyвали пiд .raс yкJIaДaHIIя Угoди Ta BиникJIи Пoзa
BoЛrю Cтopiн (aвapiя, кaтaстpoфa, cтихiЙнl лиxo' епiдемiя, епiзooтiя, вiйнa тoщo).
8.2. Cтopoнa' щo Hr Мoжr BикotIyBaTи зoбoв'язaHIIя зa цiсro Угoдoro yнaслiдoк дiТ
oбстaвин нrпеpебopнoТ сили, пoBиIIнa не пiзнituе нiхс ПpoтягoМ 7 днiв з мoментy ik
BиHикнення пoвiдoМити пpo Це iнпly Cтoporry y пиcЬМoBiй фopмi.
8.3. loкaзoМ BиHикHеIIня oбстaвин непеpебopнoi сили тa стpoкy ik дii с вiдпoвiднi
ДoкyМенти, якi BиД€lIoTЬся Topгoвo-пpoмислoBoro пaJIaToЮ УкpaiЪи aбo iнlцим
yпoBIIoB€DкrIIиM

IIa це opгaнoМ.

8.4. У paзi кoли стpoк дiТ oбстaвин нrпrpебopнoТ ck1ЛI4 пpoДoB)I(yстЬся бiльшlе нiж 60
кo)кнa
iз Cтopiн B yсTaIIoBЛеtIoMy ПopЯДкy Mar ПpaBo poзipвaти цto Угoдy.
днiв,

IХ. Bиpilшення спopiв
BипaДкy BиIIикненнЯ спopiв бo poзбbкнoотей Cтopoни зoбoв'язyloться

9.1. У
виpirпyвaти ix tшляxoМ BзaсМниx пеpегoвopiв тa кoнсyльтaцiй.
9.2. У paзi недoсягнеlIHя Cтopoнaми згoДи спopи фoзбiхснoстi) виpilшytoтЬся y
сyДoBoмy пopяДКy вiДпoвiДнo Дo чиннoгo зaкoнoДaBстBa УкpaТни.

Х. Cтpoк дii Угoди

10.1. Угoдa нaбиpaс чиHIIoсTi з Дaти iT пiДписaння Cтopoнaми тa скpiплення ii
печaткaми Cтopiн (зa нaявнoстi).
10.2. Угoдa дiе Дo 31.l2.20l9 poкy, a B ЧacTl4нi взaсмopoзpaxyнкiв _ Дo IIoBIIoгo

BикoнaI{Hя.

10.3. Bимoги зaбезпечення Bикoнaння зoбoв'язaнь Зa зaкyпiвлеro Зa
Paмкoвoro yгoДoю ПoстaчaлЬникoМ: зaбезпеченI{я BикoнaIIHя зoбoв'язaнь зa PaмкoBoro
yгoДoЮ здiйснюeтЬся Дo ДaTvI УW:аДaння loдaткoвoТ yгoДи нa зДiйснrння зaкyпiвлi B
oДин iз спoсoбiв:
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(1) y фopмi гpoшIoBиx кoшrтiв. Cyмa ЦpoшIoBих кotптiв, як зaбезпечrння BикoнaHIIя
зoбoв'язaнь Зa зaкyпiвлою Зa Paмковoю yгoДoЮ ПoBиHIIa бути ПеpсpaхoBalla
ПoстaчarrЬникoМ нa oкpемий piжyнoк, нaДaниil Пoкyпцем Ta пoBиIIнa бути нe Меншoю
5Yo вiдвapтoстi зalсyпiвлi, щo з€lЗнaчеIla B .{oдaткoвiй yгoлi.
aбo

(2) нaдaння бaнкiвськoТ гapaнтiТ Bикoнaння зoбoв'язaнь зa Paмкoвoю yгoДoю.
Бaнкiвськarapaнтiя пoBинHa вiдпoвiдaти BиМoгaМ' BкaЗaHиМ y Tипoвiй фopмi бaнкiвськoi

гapaнтii BикoHaHHя зoбoв'язaнь ПoстaчaJIЬHикoМ Paмкoвolo yгoДolo, ЯКa с..{oдaткoм J\b3 дo
PaмкoвoТ yгoди тa iT сyмa пoBиIIнa бyти не MrIIшoto 5o/o вiд вapтoстi зaкyпiвлi, щo
зzшнaчеIla в loдaткoвiЙ yгoдi.

ХI. Iншi ylvtoвIl
бyти дoстpoкoBo IIpипи[IrHa Зa BЗarMIIoIo згoДoto Cтopiн. У
BиПaДкy ДoсTpoкoBoгo пpипиHеIlнЯ iнlпш< paМкoвиx yгoД , якi 6ули yклaденi Зa
pфyлЬTaтaми oднiсi aбo дrкiлЬкoх кoнкypеHтIIих вiдбopiв вiдпoвiднo Дo BстaHoBлeIIoгo
Пoкyпцем ПopяДКy зaкyпiвель тoвapiв Ta пoслyг зa paМкoBиMи yгoДaМи' зa згoДoю Cтopiн
aбo зa piшенням cУЦУ, якIцo внaслiдoк Цьoгo кiлькicть yкJlaДrниx paМкoBиx yгoД пo циM
зaкyпiвляМ сTaJIa Меншr TpЬoх Cтopoни цiсi Угoди пoBиI{нi не пiзнirше 10 poбo.rиx днiв з
Дня нaстaHHя BкзaHиx oбстaвин пiдписaти ДoДaTкoBy yгoДy Дo цiеi УгoДи щoДo

11.l. УгoДa

Mo}I(е

ДocтpoкoBoгo пpипинення цiсi Угoди.
l 1 .2. Угo Дa Ta loдaткoвi yгoди Дo неi Мo)I(yтЬ бyти змiненi чи poзipвaнi лицIr зa
3гoДoю Cтopiн, кpiм випaдкiв, BсTaIIoBлениx цiеto Угoдoto тa чиIIHиM зaкoнoДaBстBoМ
Укpaihи.
11.3. У paзi якщo пiсля BизнaЧення ПoстaчrшЬникa пrpеI\лo}кцеМ кoнкypентнoгo
вiдбopУ вiДпoвiДнo Дo BсTaнoBЛенoгo Пoкyпцем пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв тa пoсJTyг зa
paMкoBиМи yгoДaMи (дaлi _ кoнкypентrтиЙ вiдбip), Пoкyпець BI4ЯBИB Toвap зa цiнoro,
меншoro нiж цiнa, зaпpoПoнoBalla ПoстaчaлЬHикoМ, Пoкyпець нaПpaBЛяr ПoстaчaлЬникy
лист з пpoпoзицiсro зменrпити ЗaПpoпoнoBaнy цilry дo цiни, виявленot Пoкyпцeм. У paзi
згoДи нa зMеншIення цiни ПoстaчaлЬник пpoтягoМ тpЬoХ poбo.rиx днiв з Дня oтpиМaннЯ
IIkIcTa вiд ПокyпЦ\ :нaДae Пoкyпцro пpoтягoм 3 poбo'rиx днiв з Дня oTpиМaнHя листa вiд
Пoкyпця нoвoi floдaткoвoi yгoди зi зменпrенolo цiнorо. У paзi незгoди Пoстa.raлЬникa нa
зМеншIеIIня цiни тa/aбo нroTpиМaння ПoкyпцеМ нoвoi loдaткoвoТ yгoди зi зменrшrнoю
цiнoro пpoтягoМ 3 poбo.lиx Днiв з Дня oтpиМaння ПoстaчrUIЬHикoN{ III4cTa вiд Пoкyпця,
Пoкyпець Мaс пpaBo вiдмoвиTvlcЯ B oДHoстopotlньoМy пopяДкy вiд пpидбaння тaкoгo
Toвapy тa/aбo poзipвaння Угoди без вiДпrкoДyBallня бyдь_якиx збиткiв ПoстaчaлЬ}Iикy, Пpo
щo Пoкyпець пoвiдoМляе ПoстaчaлЬHикa. flнем oTpиМaннЯ III4cTa вiд Пoкyпця BBtDI(arтЬся
ДaTa IIoIIIToBoгo шIтoMпrЛя пiдпpисмотвa зB'язкy' чеpез яке нaДсилaстЬся тaкr
пoвiдoмлення.
11.4. ПoкyпrцЬ Ma€ IIpaBo вiдмoвитися вiД УгoДи B oДнocтopoнHЬoмy llopяДкy B
нacтyпниx BипaДкЕlх:
- Hе[IaДaHня Пoстaч.шЬникoМ ДoкyМеHтiв пpинa.пеrкнoотi тoвapy, щo сToсyстЬся
Toвapy тa пiдлягaloTЬ пеprДallнЮ ptlЗoМ з Toвapoм;
- якщo ПoстaчaлЬник пrpeДaB Меншy кiлькiсть Toвapy, нilк Це BстaIIoBлеHo ДaниМ
Угoдoro тa loдaткoBиМи yгoДaМи (в тorvгy числi Пoкyпець Мar пpaBo вiдмoвитися вiд yrке
пеpеДaнoгo Toвapy);
- якщo ПoстaчaлЬник пеprДaB Toвap, якиiт не вiдпoвiдae кoмплекry/кoмплектнoстi;
- якщo Пoстaчa-пЬник пеpеДaB Toвap ненttJlе)кнoi якoстi;
- в iнцrих BипaДкaх, пrpедбa.rениx чиIIHиМ зaкoнoДaBсTBoM УкpaiЪи.
11.5. У BипaДкy пpийняття Пoкyпцем piшення пpo вiдмoвy вiд Угoди тa/aбo
loдaткoвoТ yгoди Дo неi з пiдстaв, BкaЗaниx y п. l l.4 дaнoi Угoди, Пoкyпець Мaс ПpaBo:
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- писЬМoBo пoBiДoMити ПoстaчaJIЬIIикa пpo BiДМoBy BiД УгoДи B oДHoсTopoннЬoМy
ПopЯДкy з 3aзIIaчrHнЯМ пiдстaв пpиЙняття TaкoГo piшення. B дaнoпry BиПaДкy УгoДa
пpипиняс дiro з дaти вiдпpaBлеHня пoвiдoмлення пpo вiдмoвy вiД УгoДи.
- BсTaIIOBиTи ПoстaчaлЬникy сTpoк, в якиЙ вiн зoбoв'язaниtт yсytryти недoлiки, якi
пpизBеЛи дo пpийняття pilшення пpo вiдмoвy вiд Угoди B oДнoсTopoннЬoN,Iy пopядкy. B
тaкoМy BиПaДкy Пoкyпець HaпpaBЛяс ПoстaчaлЬникy писЬМoBr пoвiдoмлення З
зtl:!нaченням недoлiкiв тa сTpoкy ДЛя yсyнеtlнЯ Taких недoлiкiв. Якщo недoлiки не бyдyть
yсyнyтi B ycTaнoBлений Пoкyпцем сTpoк, Угoдa ПpиПиHЯIoть Дiю зi спливoМ стpoкy'
BстaIIoBЛенoгo ПoIсyпцеM для yсyнення нeдoлiкiв.
11.6. У paзi якщo пiд uaс BикoHaння цiсТ УгoДи Пoкyпець BИЯBIIЯе фaкт yнaстi y
кoнкypенTнoМy вiдбopi, Зa pезyЛЬTaTaNIvI якoТ бyлo yкJlaДенo цю Угoдy, пoB'язaнoi oсoби
щoДo ПoстaчaлЪHvlI<a, тoбтo ocoби, якa вiдпoвiДaс бyдь-якiй iз oЗнaк' зЕt:lнaчrних y
loдaткy N 2 oo Угoди, якиtrl с йoгo невiд'смнolo чaстинotо, ПoкyпецЬ Мar пpaBo B
oДHoстopoннЬoМy пopяДкy poзipвaти Цro Угoдy тa/aбo ПoстaчarrЬник Bиплaчyс Пoкyпцro
штpaф y poзмipi 20 % вiд вapтoстi Toвapy.
ll.7 . lo oплaти ПoстaчaлЬникoМ rштpaфy, Bкaзaнoгo y П. 1 1 .6 цiеi Угoди, Пoкyпець,
IIa сyмy lптpaфy, Мaс ПpaBo пpитpиМaти oплaтy зa Toвap.
11.8. Пpи poзipвaннi Угoди B oДIroстopoннЬoмy пopяДкy Пoкyпцем з пiдстaв
BияBлеIIHя фaкry yuaстi y кoнкypенTнoмy вiдбopi, зa pеЗyлЬTuTaNII4 якoТ бyлo yкJlaДенo цЮ
Угoдy, пoB'язaнoТ oсoби щoДo Пoстaчa.пЬникa' тoбтo ocoби, якa вiдпoвiДaс бyль-якiй iз
oзнaк' зaзнaчrниx y ,{oдaткy J\b2 Дo Угoди, Пoкyпець писЬМoBo пoвiдoмляс
Пoстaчa;lЬHикa пpo poзipBaшHЯ УгoДи B oДEloстopoннЬoмy пopяДкy З зaзнaченням пiдстaв
пpийняття тaкoгo pirпення. B дaнoмy BипaДкy УгoДa ПpИПИHЯс. дirо з дaти вiдпpaBЛеIIня
пoвiдoмлення пpo poзipвaння Угoди, Якoю BB€DкaстЬсЯ ДaTa пoшIтoвoгo IшTеМпrлЯ
пiдпpисмстBa зB'язкy, Чеprз яке HaДсиЛaстЬcя тaке пoвiдoMлrння.
ll.8. Bсi .{oдaткoвi yгoди i дoдaтки дo УгoДи с iТ невiд'сМIIиMи чacтинaМи, якщo
BotIи виклaденi B письN4oBiй фopмi, пiдписшli yпoBI{oBIDк:нInNII4 пpеДcTaBникaМи Cтopiн тa
cкpiпленi ix пrчaткaми.
11.9. ПocтaчaJlЬник не Мaс пpaBa пrpеДaBaти свoi пpaBa тa oбoв'язки зa Угoдoto
тpетiм oсoбaм бrз письмoвoi згoди Пoкyпця.
11.10. ПiДписaнням цiсi Угoди ПoстaчaлЬник пiдтвеpдхсye, Щo вiн oзнaйoмлений
Ta пoгoД)IсyrTься з Iнстpyкцiсro пpo ПopяДoк pесстpaцiТ видaних, пoBеp}IyTиx i
BикopисTaHиx дoвipенoстей Ha oДеp)кaнIrя цiннoстей, ЗaтBrpД)I(еHoIo нaкaзoМ ПAT
<Укpгaзвидoбyвaння>, ПopядкoМ Зaкyпiвель тoвapiв тa ПoсJryг ПAT <Укpгaзвидoбyвaння>

зa paМкoBиМи yгoДaМи.

l 1.1 1.

Пpи тлyмa.rеннi yМoB пoстtlвки Зa цiеro УгoДoro

Miжнapoднi пpaвилa iнтеpпpстaцii кoмеpшiйниx теpмiнiв IHКOTЕPMC
poкy) 3 ypaxyBal{няМ oсoбливих yМoB IIoсTaBки' BизHaчених CтopoнaNIIl
т

al

a6o,,{oдaткoвих yгoДaх.

зaстocoByloтЬся
федaкцiя 2010

у

дaнiil Угoдi

l|.l2. УгoДa, loдaткoвi yгoди, ix змiст не пiдлягaroть poзГoлoшеннto aбo
Bикopистaннlo Cтopoнai\{и без згoДи iншoТ Cтopoни, кpiм випaдкiв пеpедбaчених чинниМ
зaкoЕoДaBстB oM Укpaihи.
11.13. Biдпoвiднo Дo Пoдaткoвoгo кoДексy Укpaihи ПoстaчaлЬник зa Дaнoю
Угoдoto е IIJIaтникoM lloДaткy нa пpибyтoк тa r пЛaтникoМ пoДaTкy нa ДoДaнy вapтicть нa
ЗaгilIьниx yMoBaх; Пoкyпець r пЛaT}IикoM ПoДaткy нa пpибyтoк тa ПoДaTкy нa ДoДaнy
вapтiсть нa зaгaлЬниx yМoBaх.
lI.I4. BзaсмoвiДнoсини Cтopiн, не ПеpеДбaченi Угoдoro, pеryлЮк)тЬся чинI{иM
зaкoнoДaBcтBoМ Укpaiни. Якщo в дaнiй Угoдi Cтopoни вiдстyпили вiд пoлoх(rнЬ aктiв
цивiльнoгo зaкoнoДaBстBa' BprryлIoBaBIIIи свof вiднocplnkт IIa BлaсHий poзсyД, тo пpiopитет
МaIотЬ HopМи УгoДи.
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11.15. Cтopoни зoбoв'язyroться писЬMoBo пoвiдoмляти oДнa oДtry y BипaДкy
пpиЙняття piшення Пpo лiквiдaцiю' propГaнiзaцiю aбo бaнкpyTсTBo oднiсТ iз Cтopiн y
сTpoк не пiзнirше 3-х кaJlrнДapних днiв iз Дaти пpийнятгя Taкoгo pirпення.
11.l6. У paзi змiни мiсцезнaxoД)кеIIHЯ, бaнкiвськиx pеквiзитiв, стaтyсy плaTникa
пoДaткiв Cтopoни, Taкa Cтopoнa зoбoв'язaнa ПисЬМoBo пoвiдoмити iнlшy Cтopoнy
ПpoTягoМ З-х днiв пpo тaкi змiни.
ll.l7. УгoДa сKIIaДrнa yкpaihськoto lvloBoК} B ДBox пpимipникaх (l пpимipник
ПoстaчaлЬниКy тa l пpимipник Пoкyпцю), якi МaЮTЬ oДнaкoBy IopиДичHy cИIry.

ХII. AнтикopyпцiйIre зaсTеpе)кeIIHя
l2.|.Пpи Bикoнaннi свoik зoбoв'язaнЬ зa циM floгoвopoм, Cтopoни, iх aфiлiйoвaнi
oсoби, пpaцiвникл aбo ПoсеprДники нr BиПлaчyютЬ, не пpoпoнyють i не ДoзBoлfioтЬ

BиIIЛaтy бyдь-якиx гpoшIoBих кorптiв aбo пеpедauy цiннoстей, пpяNlo aбo oпoсеpеДкoBaнo'
бyДь-яким oоoбaм, ДлЯ BплиBy IIa дii чи пpийняття pilпеннЯ Цl4МI4 oсoбaми з Meтoк)
oтpиМaння бyдь-якoi нeпpaвoмipнoi BигoДи.
l2.2. Пpи BиI(oHaннi свoik зoбoв'язaнЬ зa циМ floгoвopoм, Cтopoни, ik aфiлiйoвaнi
oсoби, пpaцiвники a6o пoсrprДники нr зДiйснroroть дii, щo квaлiфiщyloться зaстocoBниМи
для цiлей цЬoгo loгoвopy зaкoнoДaBcтBoм, як дala/oTpиMaння HrпpaBoМipнoi BигoДи,
кopyпцiйне пpaBoпopyшення, a тaкoж дii, щo пopyшyюTЬ BиМoги зaкoнoДaBстBa Пpo
зaпoбiгaння кopyпцii тa мiжнapoдниx aктiв пpo пpoтидiro легaлiзaцii (вiдмивaннlo)
ДoxoДiв, oДеp)кallиx ЗлoчинниM IIIляхoМ.
12.3. Кoжнa iз Cтopiн цьoгo loгoвopy вiдмoвлясться вiД стиМyлЮBaння бyДь-якиМ
ЧинoМ пpaцiвникiв iншoТ Cтopoни, B тoМy числi шIЛяхoМ НaДaHHЯ гpoшIoBих CУМ,

пoдapyнкiв, безoплaтнoгo BикoнaнHя [Ia ix aДprсy poбiт (пoсrryг) тa iншими, нr
пoйменoвaн.ИNIkI У uьoмy пyнктi спoсoбaмИ, Щo cтaBитЬ пpaцiвникa B пеBIIy зaлежнiсть i
cпpяМoBaHoгo нa зaбезпеченIIя BикoнaHHя ЦиМ пpaцiвникoм бyДь-якиx дiЙ нa кopистЬ
стиMyлIoючoi йoгo Cтopoни.

Пiд дiями пpaцiвникa,

poзyмiються:

-

здiftснIoBaIIиMИ Ha кopистЬ cTиIиyЛюtoчoi

йoгo Cтopoни,

НaДaннЯ HrBиIIpaBДaНИr' пеpеBaГ y пopiвняннi з iнlшиМи кoIITpaгентaМи;
HaДaHня буд.ъ-яких гapaнтiй;

пpискoprння icнyro.rиx пpoцеДyp (спpoщення фopмaльнocтей);
iнlцi дii, щo Bикoнytoться пpaцiBHикoM B paМкaх свoix пoсaДoBих oбoв'язкiв ) aJTe
йдyть вpoзpiз З пpинциtlaМи пpoзopoотi тa вiдкpитoстi взaсмин мiж CтopoHaMи.
l2.4. У paзi BиникHеrIHЯ у Cтopoни пiдoзp, щo вiдбyлoся aбo Мo}кс вiдбyтися
пopyшення бyДь-яких aнтикopyпцiйних yMoB, вiДпoвiДнa Cтopoнa зoбoв'язyеться
пoвiдoмити iнrпy Cтopoнy y писЬМoBiй фopмi. Пiсля пиcЬМoвoгo пoвiдoМЛення, вiДпoвiДнa
Cтopoнa I\laс пpaBo пpизytlинити Bикoнaння зoбoв'язaнЬ 3a циМ .{oгoвopoМ Дo oTpиМaння
пiдтвеpдlкеHtlя, щo пopyшеннЯ не вiдбyлoся aбo нr вiдбyдеться. I{е пiдтвеpдхсrння
пoBи[Iне 6ути нaдiсЛaнr пpoTягoМ 5 (п'яти) poбo.rих днiв з ДaTpI HaI7paBлеI{ня писЬМoBoгo
пoвiдoмлення.
У пиcьмoBoМy пoвiдoмленнi Cтopoнa зoбoв'ЯЗa*a пoслaтиcя нa фaкти aбo нaдaти
мaтеpiaли, щo ДoсToвipнo пiдтвеpдхсyloть aбo ДaютЬ пiдстaвy пpиtIycкaTИ, Щo вiдбyлoся
aбo Мo)кr вiдбyтися Пopyшення бyДь-яких Пoлo)I(ень цих yМoB кoнтpaгеIIToM' йoгo
aфiлiйoвaниМи oсoбaми, пpaцiвникaми aбo пoсеpеДникaМи Bиp€DI(aстЬся B дiяx, якi
квaлiфiкyютЬся вiДпoвiДним зaкoнoДaBcтBoм, як ДaЧa a6o oДrpжaння HrПpaBoМipнoТ
BигoДи, кopyпцiйнr пpaBoпopylllення' a тaкo}к дiях, щo пopyшyюTЬ BиМoги зaкoнoДaBстBa
пpo зaпoбiгaння кopyпцii Ta мiжнapoдниx aктiв пpo пpoтидiro легaлiзaцiТ ДoхoДiв,
oтpиМaних ЗЛoчиHHиМ цIЛяхoМ.
12.5. Cтopoни ЦЬoгo ,{oгoвopy BизнzшoтЬ пpoBеДеIIHя пpoцeДyp щoДo зaпoбiгaння
кopyпцiТ i кoнтpoлtotoTЬ iх дoтpимaНHЯ. Пpи цьoiшy Cтopoни ДoкJlaДaютЬ poзyMIIi зуcилля,
щoб мiнiмiзyвaти pизик дiлoвих вiДнoсин з кoнтpaгентaМи' якi мoжсyтъ бути зaлy.rенi в
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кopyпцiйHiй дiяльнoстi, a тaКoж нaДaють BзaсМнe спpияння oДин oДнoМy B цiляx
зaпoбiгaння кopyпцii. Пpи цьoмy Cтopони зaбезпе.ryють pеaлiзaцiю ПpoцrДyp з
IIpoBедrHHя пеpевipoк 3 МrTolo зaпoбiгaння pизикiв зaryчеHHя Cтopiн y кopyпцiйнy
Д1ялЬЕIlсTь.

12.6. З МeToЮ ПpoBrДеHIlЯ al{Tикopyпцiйних пеpевipoк ПoстaчaлЬник зoбoв'язyсться
нe пiзнiше (5) п'яти poбovих днiв з МoМе[ITy yKIIaдrнHя цЬoГo ,{oгoвopy' a тaкo}к y бyдьякиil Чaс пpoTЯгoм дiТ цЬoгo loгoвopy Зa ПисЬМoBиI\4 ЗaIIиToм ПoкyпЦЯ HaДaTI4 Пoкyпшю
iнфopмaцiю пpo пеpелiк влaсникiв Пoстaчaльникa' з BpaхyBaHнЯМ влaсникiв всiх piвнiв
(всьoгo лaццюгa), BклIoчaючи кiнцевoгo бенефiцiapнoгo Bлacникa (кoнтpoлоpa) зa
фщмoro
згiДнo з ,{oдaткoм Ns/дo цЬoгo fioгoвopy 3 ДoдaBaнням пiдтвOpДхсyючих лony'."iiu (o-i
_ Iнфopмaцiя).
У paзi змiн y пеpелiкy бyль-якoi лaнки влaсникiв Пoстaчaльникh, BкJIючaЮчи
кiнцевoгo бенeфiцiapнoгo Bлacникa (кoнтpoлеpa) тa (aбo) y Bикo[IaBчиx opгaнaх
Пoотaчaльникзoбoв'язyстьcя не пiзнilце (5) Tl'ЯTLIpoбoних днiв з Дaти BIIеgеHIIя тaкиx змiн
HaДa'rИ в iдпoв iднy iнф opмaцiro Пoкyпцlo.
Iнфopмaцiя нaдaетьcЯНa ПaпrpoBoмy нoсii, зaвipенa пiдписoм пoсaДoвoi oсoби, якa
с oДHooсiбним BикoHaBчиМ opгaнoм кoнтpaгенTa aбo yпoBIIoBEuI{еHoIo нa пiДотaвi
дoвipенocтi oсoбoю i нaпpaвлястЬся нa aДpeсy Пoкyпця шIляхoМ пoIIIToBoгo вiдпpaвлення з
oпиcoМ BкJIaДeI{'Hя. ,{aтoю нaдaЁня IнфopмaцiТ с Дaтa oTpиI\4aI{ня ПoкyпцeМ пoцIтoBoгo
в iдцpaвлення.,{oдaткoв o Iнф opмaцiя НaДarTЬcЯ нa елrктpoннoМy нoсii.
I2.7,' Cтopoни BизнaютЬ, Щo iх мorкливi непpaвgй,ipнi Дii Ta пopyпIеHIIя
aнтикopyпцiйних yМoB цЬoгo floгoвopy Мo}qyтЬ спpичиниTи нeспpиятливi нaслiдки - вiд
3Hиження pейтинry нaдiйнoстi кoнтpaгентa (ПoстaчaJIЬHикa) дo iстoтних oбмехсень
щoДo
взaсмoДiТ 3 кotlTpaгrнтoМ (Пoотavaльникoм), дo poзipвaння цЬoгo
floгoвopy.
12.8. Cтopoни гapaнтyЮтЬ здiйсненнЯ нzшrrrffIoгo poЗгЛЯДу Зa пpеДсTaBЛrHиМи B
paМкЕlх Bикoнaння цЬoгo .(oгoвopy фaктaми 3 ДoтpиМaHIIяМ
кoнфiденцiйнoстi
'пpинципiв
тa зaстoсyвaння ефективних зaхoдiв щoДo ycyнeI{FIЯ пpaкTиЧниХ
тpyДнoщiв тa зaпoбiгaння
Мo)IgIивих кoнфлiктних ситyaцiй.
I2.9. Стopoни гapaIIтyIoTЬ IIoBrry кoнфiденцiйнiсть пpи Bикoнaннi aнтикopyпцiйниx
yI\4oB цЬoгo floгoвopy, a тaкoх( вiдоyтнiсть FIегaTиBних нaслiдкiв як
для Пoстu'arrr""*u
шiл9мy, Taк i Для кoЕкprтниx пpaцiвникiв Пoстaчaльникa якi пoвiдoмили пpo фaкт"
пopyшrння.
I2.I0. У paзi вiДмoви ПoстaчaлЬникa вiД нaДaння Iнфopмaцii, якy BиЗIIaЧенo y
цьolvty ,{oгoвopi, фaктиннoгo нrнaДaння тaкoТ iнфopмaцiТ, нaДaIIHя iнфopмaцiТ з
пopyшrнняМ стpoкiв, BсTaнoBлених y ЦЬoМy loгoвopi, a6o HaДaння недoстoвipнoi
Iнфopмaцii, ПoкyпецЬ Мar пpaBo B oДI-IoстopoннЬoМy nopЪд*y вiдмoвитися вiД Bикoнaння
.{oгoвopy шЛяхoM rraIIpaBлеIIня ПисьМoBoгo пoвiдoмлення пpo пpиПинення floгoвopy
Чеprз 5 (п'ять) poбoних днiв з МoМrнтy EIaпpaBлrння пoвiдo*n.""".
У paзi нaДal{ня Iнфopмaцii не в пoBнoМy oбсязi, тaк сaМo нeпoдaння iнфopмaцii
заjlllaЧoнoi y фopмi (!oдaтoк Ns / Дo цЬoгo floгoвopy) ПoкyпецЬ нaпpaBляe пoBтopний
зaпит пpo нaДaння Iнфopмaцii зa Bкzвaнoю фopмoю з МетoЮ Дonorне'ня вiдcyiньoТ
iнфopмaцiсlo iз зaзнaченняМ стpoкiв iТ нaдaння. У paзi неПoДaння тaкoi iнфopмaцii,
пopyшення стpoкiв ii нaдaннЯ, a Taкo)I( HaДaHня неДoстoвipнoi iнфopмaцiТ Пoкyпец,
пpaвo B oднocтopoннЬoМy ПopЯДкy вiдмoвитися вiд Bикoнaння
'aе
{oгoвopy IцJUгХ9M
IIaПpaBЛення ПисЬМoвoгo пoвiДoN'IЛеHIIЯ пpo ПpиПиIIеHIIЯ
loгoвopy чеpе3 s (п'й) poбouих
днiв з МoМrIITy IIaпpaBЛення пoвiдoМлrнЦя.
I2.lI. Зaзнaченa y цЬoМy poздiлi yМoBa r iстoтнoro yМoBoЮ цЬoгo
floгoвopy
вiДпoвiднo Дo ЧacTини l от. 6зs Цк УкpaiЪи.
i
хПI. loлaткИ Дo УгoДи
l;

13'1' Дoiaтoк'Лb 1: Фopмa _ <Iнфopмaцiя пpo влaсникiв кol{Tpaгrнтa,
BкJItoчaюЧи
кiнцевoгo бeнефiцiapнoгo Bлaсникa (кoнipoлеpa)>
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lЗ.2.

Дoдaтoк J\b 2: Кpитеpii oзнaки пoB'Язaних oсiб.
13.3. {oдaтoк Ns3: Tипoвa фopмa бaнкiвськоТ гapaнтiТ викoнaння зoбoв'язaнь
ПoстaчaлЬникa зa Paмкoвoю yгoДoю

хIv.

MiсцезнaхoДясrrrня тa бaнкiвськi
peквiзити Cтopiн

ПOсTAЧAЛЬHИК
ToB

<<Енepгoтeх-Cepвiс>>

Aдpесa (ropидиuнa, фaкти.rнa, пorптoвa):
03150, м.КиiЪ, вyл.Кoвпaкa, будинoк 17,
oфiс 54
p l p 2600005з000718 в ПAT КБ
"Пpивaтбaнк'' MФo з21842,
кoд €lPПoУ З9299з44,
tr7H з9299з426554,
Bитяг з precтpy плaтникiв ПДB
J\b 1826554500610
Tел. (044) 2з2-4'7-l|
e-mаi l : o.{fi сe@ ets. kiell.uа

ПoКУПЕЦЬ
AT<<УкpгaзвидoбyBaння)>

ФБУ

"Укpбypгaз''

Aдpесa фiлii: 6зЗ04, Хapкiвськa
oбл., м.КpaснoгpaД, ByЛ.
Пoлтaвськa, 86
plp 26009924445755 АБ
''Укpгaзбaнк''
MФo З20478
плaTник пoДaткy нa ДoДarry вapтiсть
Tел./фaкс (057 44) 7 -l0-9з, 7 -l9 -Зl
eл. аdpеcа.'
п. krаs iuk@ ukrbu rgаs. co m. uа
PеквiзитIl ДJIЯ 3aпoBIIeння
пoДaткoBих нaклaДних:
Haзвa пiдпpисмствa: Aкцioнrpне
ToB ap исTB o < Укpгaз видo 6у в aння )
Фiлiя Бypoве yпpaвлiння
<Укpбypгaз>

Кoл

фiлii

8

Iндив iдyaл ъrтиЙ пoДaткoBий нoмеp

:

з00197726657

Bитяг 1828104500088
плaтникiв ПДB

Hoмеp телефoнy:057 44 7 19 88
Кoд eДPПo
9775

,-_:..-"

BlД

M.П.

з pеrсTpy

B1Д

Bеpirкенкo

М.П

Лyцiв
i-)

ч,).i] 0a
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дoУ

Дoдa тoк

J\b

вiд

Iнr|lopмaцiя пpo влaсникiв кoнTрaГеHтa' BкЛIoчaючи кiнцевoгo бeнефiцiapнoгo BЛaсHика

(кoнтpoлеpa)

iз зaзнa'tенняМ BоЬoГo лaHцIо)I(кa влaоникiв, BкJlЮ(laЮЧи кiнцeвиx бeнe(liцiapних влaсникiв

(кoнтn

стaнoМ nu'n

3'[ )

Нaймеt+yвaння opгaн iзaшiТ

201 8 p

Ma)

(

(нaйменyвaння,
мiсцезнaхoдlкення, IПH)

B

Bлaснlакlа (aкцio неpи)
opгaнiзaцiТ, iз зaзнaченням
rIaсTкИ в0/o (нaймeнyвaННя,
мiсцезнaхoд>кeння)

Пiдтвеpджyюч i Дoкyме llтрt'
нaйменyвaння pеквiзити, пaспopтнi дaнi

I. П iлпptlсмсTBo-кoнтpaге}lт

l.

2.

Пoвне rtaймеFlyвaHHЯ
Учaсниl<a:

TOBAPИCTBOЗ
oБMЕ)I(ЕHo}o
BIДПoBIДAЛЬHIс
Tro
(ЕHЕPГoTЕхсЕРBIсD
Aдpесa (юpl,tдиvнa,
сpaктlt.t нa, пoштoвa):

03l50, м.КllТв, вул.
Кoвпаltа, буДпнoк l7,

3.

[иpектop Beрiжeнкo
oлексa ндp Cтанiславoвиv,
(IaсTкa

Пaспopт

сB 0868l2, виДaниit БеpДянським MB
УMBC Укрaiни в Зaпopiзькiй oблaстi

у стaTуTHoMy кaпiтaлi

ToB (ЕHЕPГoTЕх-

11.11.t999p.,
iпн З0458l8 I58

CЕPBIс))' м.

КltТв, вул.
I{oвпaкa l7,oф.54 - l00o/o

oфiс 54.

lПH:392993426554

ll. Ю1lидllннi oсoби, якi

Ill. IOpl,rди.lнi oсoби,

е влaснIакaмIl opгaнiзaцiТ- кoнтpaгентa

яtti с влaсlIt,tt(aN4I,l HaстyПFll,lх piвнiв (дo кiнцевих)

tV. I{ir-tцевий бенеtpiцiapний влacник (кoнтpoлеp)

Пptt'l,tiлl.ка

oсiб вказаtnlt ПIБ, lПH, nаспo1эmнi dанi lltсl u.асtllку

,\ttя' власпtttсiв / бенeсfэi't1i'а1эiв / акt1ioнерiв сpiзu'uнltх
в л cl с t ll к i сl / а кt i o н ep iв tсl
рud u,t н ъt х o c i б
- найлleнуваttнlt', сflop.лl1l tЗл'аct.toсmi, IHП, л,t

,\tt lt.

t

1

в

к сlз а tll

l,t

в%o

;

п

в.% в

- вКсlЗсltт'tll свсli,х влаcl-tu.к/в (do к/нt'1eвuх)

э

,{oстoвiрнiстЬ тa ПoBHoту дar;oТ iн(lopмauiT п
..1

^J!,

JO

rl

,:)

2018p

o.C. Bеpiжеьrкo

(пiлпllс oсoбll -,

нlакa кoнтpaгеllтa)
9 ]Р

O

J,I tlL

Biд П

,]

Я.C. Лyцiв
.,
^4.

t.

KЙiв

IJ

J\b2

дo Угoди Лb
вiд <_Ц- )>

Кpитеpit oзнaк пoв'язaних oсiб:

-

юpиДичнa oоoбa, якa зДiйснIoBaлa пiд чaс пpoвеДення кoнкypeнтнoгo вiдбopy вiдпoвiДнo дo
BсTaнoBленoгo Пoкyпuем пopЯдкy зaкyпiвель тoвapЬ Ta пocЛyг зa paМкoBиМи yгoдaМи' зa
pезyлЬтaTaми якoТ yкJlaДrнo Угoдy (дa-пi _ пpoцеДypa зaкyпiвлi) кoIITpoлЬ нaд ПoстaнaJlьникoм, який
бр УuaсникoМ{€*{< Ta визнaний пеpeмoжцrМ пpoцrДypи зaкyпiвлi aбo кotlTpoЛIoBaJ7acЯ пiд vaс
IIpoBеДeння пpoцеДypи зaкyпiвлi тaким Учaсникoм пpoцеДypи зaкyпЬлi, aбo пеpeбУBaJIa пiд чaс
IIpoBеДeння пpoцeДypи зaкyпЬлi пiд спiльниI\,I кoIITpoлrIи з TaкиМ Учaоникoм пpoцеДypи зaкyпiвлi;
- фiзи.rнa oсoбa aбo члени iТ сiм'i, якi здiйснIoвulЛи пiд .raс пpoBеДeI{Hя гIpoцrДypи зaкyпiвлi
кoIITpoЛЬ нaД ПoотaчaшIЬникol\d, ятr*тЙ6р Учacникoм Ta BизHaIIий пеpемolкцeМ пpoцrлypи зaкyпЬлi;
- rlaсник пpoцеДypи зaкyпЬлi, cлyжбoвa (пoсaдoвa) oсoбa Якoгo пiд чaс пpoBrДення
пpoцедypи зaкyпiвлi булa ylloBнoBalltенa зДiйснroвaти вiд iменi Пocтaчaльникa ropиди.Iнi Дii;
сПpяМoBaIIi нa встaнoBЛlння' змiнy aбo зyпинення цивiлЬHo-пpaBoвих вiднoсиII, Ta чЛlHи сiм'i тaкoi
слyжбoвoi (пoсaдoвoi) oсoби;
- ПocтaчaлЬHvтк, яwтfl пiд .raс пpoцrдypи зaкyпЬлi бyв уracникoМ (визнaний пеpемoжцем)
щoДo якoгo фiзи.rнi oсoби - члeни тендеpнoгo кoмiтeтy, кepЬник Зaмoвникa тalaбo члeни'lxнiх сiмeй,
зДiйснювaли кoIITpoЛь a6o 6ули yIIoBIroBDкенi здiйонтoвaти вiД йoгo iменi ropиди.rнi дii, спpямoвaнi нa
BcTaIIoBЛrння, змiнy aбo зyпинення Цивiльнo-пpaBoвиx вiДнoсин.
Пiд здiйсненняМ кoнтpoJIIo poзyмiстьcя Мo)кJIиBiсть зДiйснення виpirпaльнoгo вплиBу aбo
виpirшaльний вгшlив нa гoспoДapсЬкy дiяльнiсть Учaсникa пpoцeДypи зaкyпiвлi безпoсepедньo aбo
чеpез бiльlшy кiлькicть пoB'язaних фiзи.rниx Чи юpиДи.rних oсiб, щo зДйснIoeTЬся, зoкpеМa' шIЛяхoМ
pеaлiзaцii пpaBa вoлoДiння a6o кopисTyвaння всiмa aкTиBaМи ЧИ lx знaчнoю ЧaсTкolo' ПpaBa
виpirпaльнoгo BпЛиBy нa фopмyвaння cкJlflДУ, peзyЛЬTaTи гoлoсyBaIIня, a Taкo)к Bчинення пpaвo.rинiв,
щo нaДaloTь мoжливiстЬ BизнaчaTи yIvIoBи гoспoдapcькoТ дiяльнoстi, HaДaBaTуI oбoв'язкoвi дo
BикoнaIIня вкaзЬки aбo викoнуBa"II4 фy"*цiт opгaнy yпpaвлiння Учaсникa пpoцеДypи зaкyпiвлi, aбo
вoлoдiння чacTкolo (пaем, пaкrToМ aкцiй), щo стaIIoBиTЬ [Ir Мrнtrlе нiэк 25 вiдсoткЬ сTaTyTIIoгo
кaпiтa;ly Учaсникa пpoцeДypи зaкyпiвлi.
Для фiзи.rнoТ oсoби зaгaJIЬIIa сyN,Ia BoЛoдiння чaсткolo y стaTyTнoмy кaпiтaлi Учacникa
пpoцедypи зaкyпiвлi BизIIaчaеTЬся зz}лежнo вiд oбсягy кopпopaTиBIIих пpaв, Щo cyкyпнo IIaJIе}кaTь
тaкй фiзиннiй oсoбi, члeнaМ ii сiм'i Ta lopиДичним ocoбaм, якi кoнTpoлююTься Taкoю фiзи.rнoю
oсoбoro aбo членaми iТ сiм'i.
Членaми сiм'i ввaжaloTЬся пoДpyя(жя, ДhИ, бaтьки, piлнi бpaти i сeстpи, лЦycь, бaбуcя, oнyки'
yсинoвлювaнi, yсиIIoBЛеIri, a тaкoхt iнlпi ocoбИ' зa yIvIoBи ix пoстiйнoгo пpoжиBaIIня paзoМ З
гtoв'Язaнolo oсoбoю i ведення з нrю cпiльнoгo гoопoДapсTBa
- Iнrшi oсoби, якщo нaявнi iншi фaкти i oбcтaвини, якi cвiднaть пpo зДйснення
безпoсepеДHЬoгo aбo oпoсеpeДкoBaнoгo кoнтpoЛю чи BПлиBy нa ПoстaчaЛьHикa чи iнпrиx уraсникЬ
ПpoцеДypи зaкyпiвлi (кpiм щaсникЬ з BисoкиМ pизикoМ пoв'язaнoстi)*.
*Кpumepii вuсoКolo piвня puтul<у noв'яЗанocmi Учаcнuка npoцedуpu заl<уniвлi mа
умoвu, якi
Замoвнuк мас npавo вtalючumu в dozoвip, якuй уклаdаemьcя З mакuful Учаcнuкoм, вlrтtлсlчсtсmьcя чuннuJv'
Ir opяdкoм закуniв ель moв аpiв, po бim mа no cлу2 IIАT < Укpzазвudo був ання >.
*** Bэюuваemьcя
у poзумiннi diючozo в IIАT кУкpzазвudoбування> Пopяdtу заl<уniвeль moваpiв,
poбim mа noc]lу7 нсI IvIoJЙeнm уклаdання Уzodu;
,:,)
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Tипoвa фopмa бaнкiвськoi гapaнтii7стенДбaй aкpeДиTиBy Bикoнaння зoбoв'язaнь BикoIIaBцeDI Зa

БAHкIBCЬкA ГAPAHТIЯ lCTЕHДБAи AкPЕДИTИB

Nэ (...)*

Мiсце склaдaння (...)
ДaTa окJIaДaння к(...)>) (...) 20(...)

(...) (noвне наймeнування юpuduvнot ocoбu - Гаpанmа), aДpeca мiсцeзнaxoд)кення: (...),
aДpeсa:- peквiзити бaнкЬськoi лiцrнзii (Гapaнтa) нa пpaвo }Iaдaння бaнкЬськиx пoслyг

пoшIтoBa

(бaнкЬськa лiцензiя): (...), iменoвaний нaдa_тri <<Гapaнт>, спpaвжнiм гapaнTye llaлeжнr викoнaння (...)
(noвнe наймeнування ocoбu - Irpuнцunапа), aдpeсa мicцезнaxoД)кeннЯ: (...), пoIIITоBa aлpесa: (...),
(...)' бaнкЬcькi pеквiзити: (...), iмeнoвaний Haдaлi <Пpинципaл>>, зoбoв'язaнЬ пo Bикoн.шIнIo
кoнтpaктy/ДoгoBopy' щo yклaДaeTься зa prзyЛЬтaTaМI4llpoцeдypи зaкyпiвлi (oгoлolпення J',lЪ(.'.) вiд
(...) (дaлi _ ,{oгoвip), yклaДeнoгo ПpинципaлoМ з (...) (noвнe наймeнування oсoбu - Бeнефiцiаpа)
пеprД БенeфiцiapoМ, aДprca мiсцезнaхoД}кrння: (...), пoпrтoBa aДpеоa: (...), кoд e[PПoУ: (...), IПH:
(...), бaнкЬоькi pеквiзити: (...), iменoвaним нaдалi кБенефiuiap>.

Гapaнт спpaвжнiм бeзвiдкличнo тa бeзyмoвнo тa без зaпrpечень зoбoв'язyeтЬсЯ BиплaTиTLI
Бенефiцiapy нa пиcЬMoвy Bимoгy бyль-якy сyмy BкшaIIy B письмoвiй Bимoзi Бeнефiuiapa' щo нe
IIеpеBищye (...) (сyмa цифpaми i пpoписoм, вa.rпoтa), не пiзнilпе 10 poбo.Iих Днiв з ДaTи oтpиМaння
пиоьмoвoi Bимoги Бенефiuiapa, щo мiстить вкaзiвкy нa To, B чoМy пoлягae пopyшrння
Пpинципaлoм зoбoв'язaнь, в зaбезпечення якoгo ъиДaнalъiдкpитий цяlцeiа rapaнтЫcтeътдlaЙ
aкprДитиB.

Bимoгa Бенефiцiapa дo Гapaнтa пpo cплaTy гpolпoвoi сyми пo цй гapaнтi7стeнд6aЙ'
aкpеДиTиBy Мar бути пiдписaнa yIIoBIIoBtuкeнoю oсoбoro Бенефiцiapa тa зaвipенa пrчaTкolo
Бeнефiцiapa. З Мrтoю iлeнтифiкauii, BиМoгa Бeнeфiuiapa Mo)E(е 6Утlа нaпpaвJIrIIa чеpез бaнк
Бенeфiuiapa, ocтaннiй мaе пiДтвеpДити ayгeIITичнiсть пiдпиcУ Ha вимoзi Ta IIaпpaBити SWIFT
пoвiдoмлення нa aдpесy 0 [BIC]
Ця/цей гapaнтtяlcтeнд1atl aкpедитив зaбезпe.ryе Bикoнaння Пpинципaлoм зoбoв'ЯзaшЬ Зa
BкЕ}зaниМ Bище ,[oгoвopoм' a Taкoж сплaтy неyстoйoк (пенi, штpaфЬ), пеpедбaveних ,{oгoвopoМ,
нapaxoBallиМ з MoI\,Irнтy BиI{икнення y БенефiцiapaTlpaBa нa tx нapaхyBaIIHя, дo ДaTи Bимoги **
Зoбoв'язaння Гapaнтa пеpеД БенефiцiapoМ BBaDкarTЬcя нaJIе)книIи Чинoм BикoнaниМ з ДaTIl
фaкти.rнoгo нaДхoДI(ення гpoшoBиx кoшIтЬ нa пoтo.rний paхyнoк Бeнефiuiapa, вкaзaниil' у Bимoзi
Бенефiцiapa.
Hiякi змiни i Дoпoвнення' щo BIIoсятЬся Дo ДoгoBoPУ, нr звiльнлoть Гapaнтa вiд зoбoв'язaнЬ зa
цiстo/цим Бaнкiвськoю гapaнтiсю/Cтендбaй aкpeдитивoм.
I]яД{ей БaнкЬськa гapaнтtяlСтендбaй aкpеДитиB r безвiдкrrичнoro/-ним' нeпepeДaвaнoю/-ним i
нr Мo)ке 6Утта пepеyсTyплrнa без пoпepeднЬoТ згoДи зi cтopoни Гapaнтa, Пpинципaлa тa

Бенефiшiapa.

Ця/цей гapaнтiя l cтeндбaЙ aкprДиTиB

,н!&**

Ця/цей гapaнтtя/cтeттдflail aкprДиTиB e бeзвiдкличнoro/-ним, нa6иpaе чиннoстi з
дiе дo ((...)D (...) 20(...) p. 't''l''l' BкJIIoчнo.

ДaTI4

видaнi тa

Гapaнт
(poзtшифpoвкa пiдписy)
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З якиM yKIIaДaсться
.(oдaткoвa )rгoдa дo Paмкoвoi yгoди Дo yкJIaДення тaкoiДoДaткoвoi yгoДи
'
** У paзi, якщo B ДoкyМентaцii
пpoцeДypи зaкyпiвлi Bизнaчeнo' щo Bикoнaння гapaнтiйниx
зoбoв'язaнЬ IIoBинHе бщи зaбeзпечlне' зoбoв'язaння Гapaнтa пеprд БeнефiцiapoМ зa цiеlo гapaнтiero
зaбезпeнyс Bикoнaння зoбoв'язaнь ПpинципaJIaHa пеpioд дiТ гapaнтiйниx зoбoв'язaнЬ.
*** Cтpoк дii БaнкЬськoi гapaнтiil Cтендбaй aкpеДиTиBy IIoBинrн BcTaHoBлIoBaTI4cЯ з
ypaхyBaнняМ ДoДaткoвi щoди Дo paМкoBoi щoди , щo бyДе yклaдeний, aбo викoнaння зoбoв'язaнь
пo дoДaткoвiй yгoдi дo paмкoвoi yгoДи- i зaкiннyвaTИcЯ нr paнirше зaкiнчення Bикoнaння
зoбoв'язaнь пo loдaткoвй yгoДi дo Paмкoвoi щoди + 35 кaленДapниx днЬ.
**'&* Hopмaтивнi aкти, яким пiдпopЯдкoвyrтьcя бaнкЬськa
rapaнтlяlcтeндбaiт aкpеДиTив
BкaзyloтЬся B з.шe}кнoстi вiд кpaiни peeстpaцiТ Гapaнтa: yнiфiкoвaниМ пpaBилaм, oпyблiкoвaним
МTП (URDG758y IsP98 / UCP600, oпyблiкoBaIIиM MTП/ пoлo)кенню пpo пopядoк зДiйcнення
бaнкaми oпеpaцiй зa гapaнтйми в нaцioнaпьнй тa iнoземнiй вaлroтi вiд 15.12.2004 Ns 639.
У випaдкy, якщo ПpинципaлlГapaнт _ prзидeнти Укpaшlи, y peквiзиTaх BкaзyстЬся нol\лrp
сДPПoУ тa IПH (зa нaявнoстi), Для нepезидентЬ вкaзyeтЬся pеeсTpaцiйний aбo пoдaткoвий нoмеp
(зa нaявнoстi).
Bимoги дo бaнкy, щo нaдae бaнкЬcькy гapaнтiro/cтeндflaЙ aкpeдитиB Bикoнaння зoбoв'язaнь
Bикoнaвцeм зa кollTpaктoм/Дoгoвopoм (лля нepeзидентЬ):
1. Бaнк pейтинг якoгo зa клaсифiкaцiеro oднiеi з пpoвiдниx свiтoвих pейтингoвиx кoмпaнiй
(Fitсh IBсA, Standard & Poor's, Moody's) вiдпoвiдaе BиМoгaN{ пrpпIoкJlaсниx бaнкЬ (нe нижне
пiДвищенoгo iнвестицiйнoгo кJIaсy A- aбo вищий);
2. Укpaшrський деpхсaвниfт бaнк - бaнк з ДеpжaBl{oю чacткolo, тoбтo 6aнКll, B яких Дep}кaBa
пpяМo чи oпoсеpеДкoвallo вoлoДie ЧaсTкolo пoнaД 750А cтaтунoгo кaпiтa.пy бaнкy.
Bимoги дo бaнкy, щo нaДaе бaнкЬськy гapaнтiro/стeнДбaЙ aкpeДитиB BикoIIEIIIня зoбoв'язaнь
BикoнaвцeМ зa кoнтpaктoм/ДoгoвopoМ (для pезидентЬ):
l.Укpaшlcькi дepжaвнi бaнки - бaнки 3 Дep)I(aBнolo чaсTкolo, тoбтo бaнки, B якиx Деp}I(aBa
IIpяN{o Чи oпocrprдкoвaнo вoлoДiе чaсTкolo пoнaД 75o/o cтaтунoгo кaпiтaлy бaнкy;
2. Кoмepuйнi бaнкiвськi yсTaHoBи, якi МaIoTЬ ДoBгoсTpoкoвий кpeдитний pейтинг зa
нaцioнa-пьнoю шкaЛoю не нюкче кuaAA>; y випaДкy вiдcщнoстi peйтингy зa нaцioнa-пЬнolo шIкaJIoIо
y бaнкiв iнoземниx бaнкЬськиx гpyп pейтинг МaтrpинсЬкиx iнoземниx бaнкЬсЬких гpyII BЦ oДнiei з
peйтингoвиx кoмпaнiй Fitсh, Standard & Poor's, Moody's Мar бУтут нe нижчe пiдвищенoгo
iнвeстицiйнoгo кJlacy (A- aбo вищий) тa кoмePцiйнi бaнкiвськi yстaIIoBи, якi не BкJIIoчrнo Дo
пеpелiкy юpиДичних oсiб, щoДo яких Деp)кaBIIиМи opгaнal\{и Укpaшrи, CШA aбo кpaшr сс
зaсToсoBaIIo спeцiaльнi екoнoмiчнi чи iнпri oбмeжрaльнi сaнкцii.
3. бaнкoм, pейтинг якoгo зa клaсифiкaцirro oднiеi з пpoвiдниx свiтoвиx pейтингoвих
кoмпaнiй (Fitсh IBCA, standald & Poor's, Moody's) вiдпoвiдaе BиМoгaМ пrpшoкJlaсниx бaнкiв (не
нижче пiДвищенoгo iнвecтицйнoгo кJIaсy A- aбo вищий).
Бaнкiвськa гapaнтiя lСтeттдбaЙ aкpeдиTиB НaДaеTЬcЯ rlacникoм'

PекoмeнДoвaниtrl пеpелiк щpaiЪськиx бaнкiвcькиx yсTaнoB,
http //ugv' com. uа/p аgе/d o cs ? сount: 6
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