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Пpивaтне aкцioнepнe тoBapиcтBo <,{нiпpoпoлiмеpмaшI> дaлi _ ПoстaчaлЬник, в oсoбi
'
Диpектopa BикoнaBчoгo Мaцroцi Cеpгiя Федopoвичa, щo Дiс нa пiДстaвi дoвipенoстi, пoовiдченoТ
CиДелькoBcЬкoto Io.Io., пpиBaтним нoтapiyсoм flнiпpoBсЬкoгo мiськoгo нoтapiaльнoгo oкpyгy
|8.04.20|8 p. зa pеrстpoBим Nя l02, з oДнiеТ стopoни' тa
Aкuioнеpнe тoBapиствo <УкpгaзвидoбyBaнlUl))' ДaJIi _ Пoкyпець, в oсoбi МенrД}кrpa 3
мaтеpiaльнo-тeхнiчнoгo зaбезпечення Лyuiвa Яpocлaвa Cтепaнoвинa, Щo Дir нa пiДстaвi
дoвipенoстi 2-7o0двiд29.05.2018 p., p{rзoМ iменoвaнi нaДuтi - Cтopoни, yкJIzши дaнy Paмкoвy
yгoДy Ha пoсTaBкy тoвapy, ДЕrЛi _ Угoдy, пpo нaстyпнr:

I.

Пpедмeт УгoДи

1.L. ПpедМетoМ цiei Угoди с тoBap, пpидбaний ПoкyпцlМ, зa prзyЛЬтaтaМи пpoBеДrIIHll
кoнкypeнтHoгo вiдбopy вiдпoвiДнo Дo Bстa[IoBЛенoгo y Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв тa
пocлyг 3a paМкoвиI\{и yгoДaМи (дaлi _ кoнкyprнтний вiдбip).
L.2. ПoстaчaJlьник зoбoв'язyrтЬся пoсTaBLlTkl Пoкyпцевi Toвap, a Пoкyпець - пpийняти i
oплaTити Toвap нa yмoвaх Дaнoi УгoДи тa вiДпoвiдних.{oдaткoвих yгoД дo цiеi PaмкoвoТ yгoДи'
yкJIaДених зa pезyлЬтaтaп{и кoнкypентнoгo вiдбopy (дaлi _ Дoдaткoвa yгoдa).
]..3. Haйменyвaння/aсopтиМellT Toвapy, oДиниЦя вимipy, кiлькiсть, цiнa зa oДиницК)
Toвapy BкztзyсTьсяу loдaткoBиx УгoДax Дo ДaнoТ Paмкoвoi yгoДи.
L.4. У paзi BиIIикнеHIUI У Пoкyпця пoтpеби y Toвapi, Пoцyпець пpoвoДитЬ paзoвi
пpoцеДypи кoнкyprнтнoгo вiдбopy вiДпoвiднo Дo BстaIIoBЛеHoгo y Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвель
тoвapiв тa пocлyг зa paМкoвиМи yгoДaМи сrprД УчaсникiB з якиМи yклaденi УгoДи. Пoстaвкa
Toвapy Мo)ке зДiйсшовaтися зa цirro УгoДoro Лише y paзi якщo Пoкyпrць BизHaчитЬ
ПoстaчaлЬHикa пеpеMo)кцrМ paзoBoi пpoцсдypи кoнкyprllтHoгo вiдбopy згiДнo 3 BстaHoBлrIIиМ y
Пoкyпця пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв Ta пocЛyг зa paМкoBиМи yгoДaМи.
Пoстaчaльник, пiдписyю.rи щo Угoдy, пoвнiстro Ta беззaстеpежнo yсвiДoмлtoс тa
пoгoД}кy€тЬся, щo y paзi невизHaння йoгo пеpеMo)кЦеМ пo ptlзoвиМ ПpoцrДypaМ кoHкypеtITIIoгo
вiдбopy, зaгaJIьIIa кiлькiсть Toвapy, якa бyДе ПoсTaBЛrнa Пoкyпцю пpoTЯгoм дii цiсi Угoди, NIoже
бyти менtшoro (aбo дopiвнtoвaтиMе нyлro) зa зaгaJIЬHy кiлькiсть Toвapy зa цiеro УгoДoro
]..5. ПoстaчaJIЬHик гapaIITyс, щo Toвap, якиtrт с ПpеДМетol\d УгoДи Ta ПеpеДaсTься
вiдпoвiДнo Дo BисTaBЛеHиx Paxyнкiв-фaкrypи/yкJlaДrниx ,{oдaткoвих yгoД нaJIе}I(иTЬ йомy нa
пpaвi влaснoстi aбo iнlшoмy pеЧoвoМy пpaвi, щo нaДaс йoмy пpaBo poзtlopяД)кaTIпcЯ Toвapoм, е
116BиМ i не бyв y Bикopистaннi, не пеpебyвaе пiд зaбopoнoro, вiд'ryжeнHя, aprштoМ' не l
ПprДМеToМ зaсTaBи тa iнrшим зaсoбoм зaбезпечен[UI BикoHaHIUI зoбoв'язaнЬ пеprД буДь'яwтми
фiзи.lними aбo ЮpиДиtItIиI\dи oсoбaми, Деp)кaBHиМи opгaнaМи i деpжaвoro, a тaкoж Ее r

ПprДМrтoМ бyДь-якoгo iнrпoгo oбтяхсення ЧvI oбмеження, пrprДбaченoгo чинниМ

зaкo'oДaB'Iij#Ililll#;

пiдтвеpджyе, щo yкJIaДaHIUI Ta BикoHaнHя tIиM цiсi УгoДи нr
сyпepечить HopMaM чиннoгo зaкoнoДaBствa УкpaiЪи тa вiДпoвiДaс йoгo вимoгaм (зoкprMa, ЩoДo
oTpиMaIIня всiх неoбхiДних дoзвoлiв тa пoгoД}кень), a тaкo)к пiдтвеpлжyс тl, Щo yкJIaДaHIUI тa
BикoнaнHя ниM цiеi Угoди Hе сyПеprЧиTЬ цiлям Дiяльнoстi ПoстaчaлЬникa' пoлo)I(rннllм йoгo

yстaIIoBчих ДoкyМrнтiв чи iнtшиx лoкttпьних aктiв.

II. Якiсть Toвapy
2.L. ПocтaЧilIЬник ПoBиHrII пoсTaBиTи Пoкyпцю Toвap, пеpедбauений цiеlo УгoДoю тa
BисTaBЛеIIимIа Paxункaми-фaктypи/yкл aДeНИNIIl ,,{oдaткoвиМи yгoДaми, якiсTЬ якoгo вiДпoвiДaе

сrpтифiкaтaМ якoстi aбo пaспopтoм виpoбникa' ,.{еptкстaнДapTaМ, теxнiчним aбo iнlшим yМoвaМ,
якi пpед'яBляtoтьcЯ дo Toвapy Дaнoгo вvlДУ тa пiдтвеpДx(yrTЬся вiДпoвiДниМи ДoкyМентaМи.
2.2. ПocтaчaJIЬIIик гapaнтy€ якiсть i нaдiйнiсть Toвapy, щo пoсTaчaстЬся, пpoTягol\d
гapaнтiйнoгo стpoкy. Гapaнтiя нa Toвap сTaIIoBить 12 мiсяцiв з МoМеIITy BBoДy B rкоплyaTaцiro.

ПI.I{iнa УгoДи
3.1. I]iнa зa oДиниЩo ToBapy BкaзyrтЬсЯ B yкJIaДених ДoДaTкoвих yгoДax B гpиBllяx з

ypaхyBaIIняМ.

З.2. Зaтыlьнa вapтiсть УгoДи BизHaчaстЬся як cyМapнa вapтiсть Toвapy, пoстaBлrнoгo
вiдпoвiДнo дo Дoдaткoвиx yгoД зa весь пеpioд дii Угoли;
3.3. Зaгaльнa цiнa (сyмa) ,{oгoвopy сTa[IoBитЬ дo 19 4t6 526,00 гpн. B тoМy числi ПДB
3 2з6 o87,67 гpн.
3.4. I{iнa зa oДиницК) Toвapy Ta зaгaJlЬнa сyмa ,.{oгoвopy Mo)кr бyти змiненa (зa yМoBи'
якщo ,{oгoвopoм пеpедбa.rенa oплaти зa Toвap пpoTягoМ 30 кaленДapниx днiв aбo бiльlше пo
фaктy пoсTaBКи_ стaнДapтнi yмoви oплaти) пpи зaстoсyвaннi пyнктy 3.5 ,,{oгoвopy.
3.5. Умoви зМrншeння вapтoстi пoстaBлеHoгo тa неoплaчeнoгo Toвapy з зaсTocyBaIIн5IМ
фopмyли ДискoнTyBaIIнrl вapтoотi Toвapy:

3.5.1. У paзi, якщo Пoстaчaльник бa>кae зМrншIиTи сTpoки oплaти' Bизнaченl циМ
,(oгoвopoм (зaстoсoByeTься лишIе y paзi oпЛaти зa Toвap пo фaктy пoстaвки пpoтягoм 30

вiн

писЬМoBo зBepтaстЬся Дo Пoкyпця з пpoпoзицiеro зменtlIvITИ
cтpoки oплaTи зa ,{oгoвopoм з oДнoЧaсниМ зМеHIIIеHIIIIМ вapтoстi ПoстaBЛенoгo aJIe не
onnu"."o.o, вiДпoвiДнo Дo фopмyли ДискotITyBaIIшI вapтoстi Toвapy, вкaзaнoi У п.З-5.2.
floгoвopy.
з .5 .2. Фopмyлa ДискoнтyBaHIUl вapтoстi Toвapy
Е вapтiсть фaкти.rнa: Е вapтiсTь зa ДoгoBopo1a Х (1 _ tl36o x (tt - t2), дe:
Е вapтiсть фaктиннa _ фaкгичнa вapтiсть тoвapiв, Щo oпЛaчyстЬся oкpеМиМ плaтl}I(еM'
гpн';
Е вapтiсть зa ДoгogopoМ - вapтiсть тoвapiв, якa BизHaчrHa y '.{oдaткoвиx yгoДax;
tl - стpoки oпЛaти' визнaченi y r{oгoвopi (отaндapтнi yмoви oплaти);
t2 - сщoк фaкти.rнoi oплaти (зменlшенi стaндapтнi стpoки, якi yзгoдхсенi стopoнaми);
r _ oблiкoga сTaBкa HБУ (нa ДaтУ кopиryBaнIUI Bapтocтi), збiльшIенa нa вiдпoвiдний
Лoto.
з ни}кченaBeДrнoю

кaЛенДapниx Днiв aбo бiльrпe),

:

tL-t2

R

oблiкoвa сTaBкa нБУ + l0%
вiд 30 дo 15 днiв
oблiкoвa cтagкa HБУ + 4o/o
вiд 14 дo 0 днiв
з.5.3. Пoкyпець пpoтягoМ 5 poбo.lиx Днiв з ДIUI oTpиМaння вiд Пoстaчa;lЬникa письмoвoi
ПpoПoзицii щoдo зI\4rншенЕя стpoкiв oПЛaTи Ta зaсToсyBaHHЯ y зв'язкy з циM Дo BapToстi Toвapy
сTaBки ДиcкoHTyBaнHя, визнaченoi зa фopмyЛolo' Bкtlзaнoю y п. 3.5 .2.,,{oгoвopy, пoвiДoMЛЯс
ПoстaчaлЬникa пpo сBoIo згoДy 3aстoсyBaнHя Bкaзaнoгo Мехalll3Мy' IIIJlяxoM IIaпpaBЛrIIHя
пиcьмoвo'i вiдпoвiдi Нa aДpecУ Пoстaчaльникa. У paзi IIr HaпpaBленIUl Пoкyпцeм тaкoi письмoвoi
згoДи, aбo нaпpaBЛеHIUI письмoвoi вiДмoви пpo зaсToсyBaHIUl фopмyли ДискoHтyBaннЯ вapтoстi
Toвapy тa зN{rнцIrншl cTpoкiв oплaти, вapтiсть Toвapy i ощoки oплaти 3tlJIицIaютЬся тaкиN4vI' ЯК
пеpедбaненi в

з.5.4.

paзi Якщo
У'{oгoвopi'

vпеIIЬ пoгoД)кyстЬся
погoл)кvс: lз пpoпoзи rцiсlo ПoстaчaлЬникa пpo
Пoкyпець

ЗaсToсyBaIIня фopмyЛи ДискoHтyBaннrI вapтoстi Toвapy тa 3I\4еIIшеншI сTpoкiв oплaти, вapтiсть
пoотaBленoгo rшr нr olшIaчrнoгo Toвapy Ta вiДпoвiДнo зaгшIЬнa цiнa (сyмa) ,{oгoвopy
змiнroroтьсЯ з ypaхyBa[IHяM фopмyли ДискoHTyBaHЕя вapтoстi Toвapy. У тaкoмy BипaДкy змiнa
вapтoстi пoстaBЛrlloгo zlJIе нroппaЧенoгo Toвapy' poзpaxoBaнoю зa фopмyЛoto ДискoIITyBaIIня

вapтoстi Toвapy, ПpoBoДить cЯ Нa пiДстaвi вiДпoвiДниx кopигyК)чиx ПеpBинних дoкументiв,
пiДписaних Cтopoнaми (Aктiв пpиймaння-пеpедavi Toвapy BиДaткoBих IIaкJIaДHиx з tloBoto
цiнoro, paхyнкiв Ha oплaтy (iнвoйоiв), тoщo.
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3.6. Пyнкг 3.5. цьoгo

'{oгoвopy

нr

Мo)ке бyти зaстoсoвaний I{a B)кr пoстaвлeнi тa

oплaченi Toвapи.
3.7. Змiнa вapтoстi Toвapiв тa зaгaJIьHoi цiни (сyми) ,{oгoвopy y зв'язкy iз зaстoсyBaIIняМ
фopмyли ДискoIITyBaIIIUl вapтoстi Toвapy, нr BплиBar Ta Hr зМеншyr poзмip зaбезпечення
BикoHaнtUI зoбoв'язaЕЬ пo floгoвopy, BстaIIoBЛеHoгo п. L0.3. цЬoгo.{oгoвopy.

нr

зДiйснroе oплaтy зa пoстaвлений Toвap, Ta тaкa несплaТa Hе r
пopyшенrUIM стpoкy oпЛaTи зi стopoни Пoкyпця y BипaДкy HrIIaДaншI ПoстaчaлЬникoМ рaхyнкy
Ha oпЛaTy (iнвoйсy) чи йoгo ненzlJIе)кне oфopмлrнtш.
3.9. Пpoдaвець' пiдписytoни цК) Угoдy, пoвнiстro Ta беззaстеpежнo yовiдoмлroе. Ta
пoГoД)кyсться' щo сyМapнa вapтiсть Toвapy, пoстaBJleнoгo ниМ вiДпoвiДнo Дo всix ,{oдaткoвих
yгoД зa вeсь пеpioд дii Угoди' Мo}ке бyти мeнrшoro (aбo дopiвнroвaTеМr нyлro) зa cyМy, Bкшaнy y
п. 3.3. цiсi Угoди.

3.8. Пoкyпець

IV. Пopядoк здiйснrння oплaтrt
4.L. Poзpaхyнки IIpoBoДяTЬся ЦIЛяхoМ oпЛaти Пoкyпцем пpoтягoМ 30 (щилшяти) Днiв

пiоля пiДписaння Cтopoнaми BиДaткoвoi нaшlaДнoi, tшляхoМ пеprpaxyBallнrl кorштiв нa paхyнoк
Пoстaчaльникa, 3 ypaxyвal{ням ПДB ЯКa пiдписyеться пiсля пoстaBки Пoстaчa;lЬHикoМ Toвapy
'
нa пiДстaвi пiДписaнoТ CтopoIIaNIkI .{oдaткoвoi yгoди.

V. Пoстaвкa Toвapy
5.]-. Пoстaвкa Toвapy здiйснtoстЬся JIишIе y paзi BиHикIIення пoTpеби у Пoкyпuя тa
Bизнaння Пoстaчaльникa пrpеMo)кцeМ paзoвof ПpoЦrДypи кoнкypенTнoгo вiдбopy згiДнo 3
Bстaн6BлеIIиM y Пoкyпця ПopяДкy зaкyпiвeль тoвapiв тa пoслyг зa paмкoвиМи yгoДaМи.
5.2. Cтpoк пoстaBки, yМoBи Ta мiсце пoсTaBки' кiлькiсть Toвapy, iнфopмaцiя пpo
Baнтa}кogiдпpaвникiв i вaкгalкooщимyвauiв BкaзyeтЬcя y Paхyнкaх-фaкrypaх/yкJlaДених
loдaткoвих yгoДax Дo цiеТ УгoДи.
5.3 ,{aтoro пoстaBки Toвapy e ДaTa пiДписaння yпoBIIoB€DкrHиМи пpеДстaBHикaMи Cтopiн
BиДaткo3oi нaклaДнoi пo кoжнiй пoстaвцi Toвapy пo цiй Угoдi. Пpaвo влaонoстi нa Toвap
пrpехoДиTь вiД ПoстaчaJIЬIIикa дo ПoкyпцЯ з ДaTи пiДписaння Cтopoнaми BиДaTкoBoi HaклaДHoТ.
5.4. Зa BиМoгoю Пoкyпця ПoстaчaльHик ПисьMoBo пoвiдoмляе Пoкyпця i
Пpo гoToBнiсть дo вiДвaнтa)кеHI{rI Toвapy IIIJIяхoM IIaПpaBЛеHIIя JIисTa.
Пoстaчaльник зa 5 Днiв Дo Дaти вiДвaнтaження Toвapy зoбoв'язaнpltrт НaДaTИ Пoкyпщo

BaI{Ta)I(ooтpиI\,IyBaчa

(електpoннolo пoIIIToro) нaсryпнy iнфopмaцiю
o нoМеtlKllaтypy Toвapy
.
вttPтiсть Toвapy
о кiлькiсть мiоть
о гoбapvlTуl Toвapy
.
Baгa нeтo/бpyттo

:

BiДвaнтaження Toвapy зДiйснloсться пiсля oтpиМaнHЯ ПoстaчшlЬникoМ пoгoД)кення
Пoкyпця (лля неpeзиДентa).
5.4.L. Зa BиМoгoю Пoкyпця aбo BaнтalкooтpиNлyBaЧa ПoстaчaлЬниК зoбoв'язaний
вiДвaнтarкУBaTИ'Toвap B пpисyтнoстi yпoвнoBa}книx пprДстaBIIикiв Пoкyпця.
5.5. Пpoтягoм 48 гoДиH пiсля зaкiнчення вiДвaнтaження ПoстaчaJlЬник повiДoмляс пpo це
Пoкyпця i вaнтarкooтpиМyBaчa.
5.6. ПoстaЧaJlьник HaДaе Ha aдpесy Пoкyпця нaстyпнi ДoкyМrнти:
тoBapoсyпpoвiднi ДoкyМеHти (тoвapнo - тpaнспopтнa нaклaднa);
o crpтифiкaт Якoстiтa/a6o пaспopT виpoбникa (нaвибip Пoкyпuя);
. вiДвaнтa)кyвaJlЬHa специфiкaцiя (aкт зaвaнтalкення) aбo пaкyвaльниЙ лист (зa BиMoгoto
Пoкyпця);
o сepTифiкaт пoxoД}кенIUI (зa вимoгoro Пoкyпця);
. сеpтифiкaт вiДпoвiднoстi (зa вимoгoro Пoкyпця);
O
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о iншi ДoкyМеIrTИ, Ha BиМory Пoкyпця, y paзi пpoвеДенн'l Митнoгo oфopмлення Toвapy
Пoкyпцем
5.7. ПoстaчшIЬHик зoбoвязaнvтЙ нaДaти Пoкyпцю ДoДaткoBo Дo ДoкyI\лeHTlB' зaзнaчeних y
п. 5.6 Дaнoi УгoДи, нaсryпнi ДoкyМrнTи:
5.'7.1. Пpи здiйсненнi пеpеBезення Toвapy зaлiзничниМ тpaнcllopтoМ:
Для pезиДrнтa: opигiнa;l aкry пpиймaHIUI_пеpеДaчi тoвapy тa кoпitо зaлiзничнoТ нaклaДнoi,
Для HеprзИДснTы opигiнa-пи aкry пpийМaншl_IlеpеДaчi тoBapy тa зaлiзничнoi нaклaДнoi.
5.7.2. Пpи злiйсненнi ПrpеBrзення Toвapy aBToTpaHсПopToN'I:
ДЛя pе3иДeнтa: opигiнaл aкTy пpиймaння_пеpeдa.ri тoвapy aбo виДaткoвoi нaклaДнoТ,
дpyгий пpимipник тoBapнo-тpaнспopтнoi нaк.пaДнoi (ф.Ns1-TH) тa кoпiro тoBapнo-Tpaнспopтнoi
нaклaДнoТ,

5.7.з. Пoстaчa-пЬник, Дo МoМeнтy вiДвaнтaження Toвapy, пoпеpеДHЬo пoгoД)кyс з
Пoкyпцем HaДaНHЯ Дoкyyrнтiв, щo вкaзaнi в пiдгryнктax 5.7.| -5.'7.2 тa B пyнктaх 5.4,5.б Угoди
(для неpезидентa).

j.в. якщo ПoстaчaлЬник вiДпoвiДнo Дo yМoB пoстaBки сaмoстiйнo зДiйснroс MиTIIе
oфopмлення Toвapy, вiн зoбoв'язaниЙ НaДurИ кoпi'i дoкyментiв, Bкaзaних y п. 5.7 (для
нёpёзилентa) тa oфopмленy згiДнo з BиМoгaми чиннoгo зaКoнoДaBстBa УкpaТни МиTнy

деклapaцiю (МД).
Toвapнo-тpaнспopтHa IIaкJIaДнa пpи пepeBезеннi Toвapy aBтoтpaнспopтoМ пoBиtlнa бути
oфopмленa_вiдпoвiд'no дo Пpaвил пrprBезrнIrl Baнтa)кiв aвтoмoбiльним Tpallспopтoм в УкpaТнi,
чинних нa ДeнЬ скJIaДaння ToBapllo-тpaнсIlopтнoi нaклaДнoi.
Biдпpaвлення дoкyментiв Bкaзaних у п. 5.7. Ta 5.8. цiсТ УгoДи здiйснroeться
Пoстaчa.пЬникoМ пpoтягoМ 2-х (лвox) poбo.rих Днiв З ДaTL4 пoсTaBКи, нapoчниМ aбo
prкoМенДogaниМ лиЪтoм кyp'еpськoК) пoцIтoк)' aJIl y бyдь-якoмy paзi не пiзнilше 5-гo Чl4cгIa
мiсяця, нaстyпHoгo зa мiсяцеM IIoотaBки.

5.9. Пo пpибyттlо Toвapy в кiнцевий пyнкт пpизнaченrrя йoгo пpиймaння пpoBoДI.tTЬcЯ

безпoсеpеДнЬo BaнTa}I(ooтpиМyвaчeМ.

(зa BикJIIoченшIМ пеpeДaчi aбo oтpиМaння Toвapy нa
пiДстaвi aкгiв пpиймaнrrя_пЬpелa.ri тoвapy) пpoBoДI{гЬcЯ Зaдoвipенiстro, вiДпoвiДнo дo Iнсщyкцii
пpo пopяДoк pесстpaцii видaниx, пoBepнyтиx викopистaниx дoвipеностей Ha oДep)кaншI

s.ro. пepeДaЧaтa oщиМaння Toвapy
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цiннoстей, зaтBrpДх(енoi нaкaзoм ГlAT <<УкpгaзвиДoбyвaння).
5.11. ПpийMaHня Toвapy пo кiлькoстi пpовoДLlTЬcЯ вiДпoвiДнo дo Iнсщyкцii пpo ПopЯДoк
пpиймaння пpoдyкцii виpoбниuo-теxнiчнoгo ПpизнaчrншI i тoвapiв нapoДHoгo сПo)киBaH}UI пo
кiлькoстi, зaтBеpД)кенoi ПoсTaIIoBoIo ,(еpжapбiтpa}кy Ns П-6 вiд 15.06.1965P., Пo якoстi
Iнсщyкuii пpo nop"дo* пpиймaння пpoдyкцii виpoбниuo-теxнiчнoгo пpиЗHaченнЯ i тoвapiв
нap oДнoгo спo)киBaH НЯ Зa якi стro, з aтBеpДкrнoi пoстaнoBoю flеpжapб iтpaжy
}lЪ П-7 вiд 25.04.I966p.' тa сepтифiкary якoстi тa/aбo пaспopтy зaBoДy-Bиpoбникa. У paзi
BияBлrнtUI невiДпoвiДнoотi в якoстi aбo нестaчi Toвapy, BиKIIик пpеДсTaBIIикiв ПoстaчilIЬникa
oбoв'язкoви|т' a ПprДстaBникiв зaвoлy-виpoбнИКa - зa BиМoгolo Пoкyпця. Bикдик ПoкyпЦем
зДiйснtoсться B письмoвiй фopмi a6o B еЛекTpoIIHoмy вигляДi Нa еЛекTpoнHy aДpесy
ПoстaчaлЬHикa, BкaзaЕy B Poздiдi ХIV Дaнoi УгoДи. У BипaДкy неяBки пpеДcTaBникa
ПoстaчaлЬHикa (виpoбникa Toвapy _ Ha BиМory Пoкyпця) B сTpoк' вкзaний y BикJIикУ Пoкyпця,
пiДписaнням Дaнoi УгoДи Пoстaчa.тlЬHик НaДaс, згoДy, Пpo те, щo Пoстaч€шЬник пoгoД}кy€тьcя з
oгЛяДoМ Toвapy нa пprДМет вiДпoвiднoстi кiлькiстi/якoстi Пoкyпцем Ta з aкToМ' скJIaДeниМ
Пoкyпцем B oДIloстopoнньoМy пopяДкy зa prзyлЬтaTaNIv, тaкoгo oгЛЯДy. Cтopoни пoгoДиЛися' щo
якщЬ B9IIи вiдстyпили вiд пoЛo)кеHь Iнсщyкцiй, Bкaзaниx B ДaнoМy пyнктi Угoди,
BprryЛюBaBIIIи свoi: вiДнoсиHи Ha BЛaсниЙ poзсyД, тo пpiopиTrт МaютЬ нopМи цiсi Угoди.
5.I2. BiдпoвiДaльнiсть Зa пpaвильнiсть Ta пoBнoтy oфopмлення тoBapoсyпpoвiдних
себе
дoкyментiв i нaслiдки, пoв'язaнi iз зaTpиMкaМИ ПpIг IIoсTaчaHIIi Toвapy, пpиймaс нa
ПoстaчшlЬник.

5.L3. Пpи виникненнi ДoДaTкoBих витpaт y зв'язкy з непpaвильнiстro oфopмлення
TogapoсyПpouiд""* Дoкyп,Iентiв aбo HrМoх(лиBiстro вiДпpaBлення Toвapy з BиIIи Пoстaчa-пЬникa'
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Taкi BиTpaTИ (у тoмy чисЛi пo ДoстaBцi Toвapy в кiнцевий пyнкт пpизнaчrння) здiйснIоtoтЬся

ПoстaчaлЬHикoМ.
5.|4. Baнтaхсoвiдпpaвникoм Toвapy зa цiсro УгoДoro с ПocтaчaлЬник aбo зaвoД-Bиpoбник,
aбo yпoвнoB.Dкeнa (зaгyненa) ниМи oсoбa, пpo щo зtlзнaчa€ться .{oдaткoвих yгoДaх Дo Дaнoi
УгoДи.
5.].5. УпaкoBкa i мapкyвaння Toвapy пoвиннi вiДпoвiДaти BстaнoBлrI{иМ пpaBиJIaМ,
сTaнДapтaм i технiчниМ yМoBaМ.
5.].6. УпaкoBкa ПoBиIIнa зaбезпетyBaTи пoBЩ цiлiснiсть Toвapy пpи тpaнспopтyвaннi
yсiмa BIIДaNIII Tpaнспopтy' BкJIк)чaIoчи пеpeBaIIтtDкetlHЯ' a Taкo)к NIaTvI пpистoсyBaHIJЯ ДЛЯ
М9хUIиBих ПrprBaнTall(rнЬ Як зa ДoпoМoгoro пiДнiМzlJIьIIиx меxaнiзмiB, тaк i pyuним зaсoбoм (зa
ДoпoМoгoro вiзкiв i aвтo (eлекщo) кapoм).
5.L7. ПopяДoк i стpoки ПoвepнеHНЯ Tapl4, yМoBи poзpaхyнкiв зa тapy oбyмoвлtoюTЬся y
.{oдaткoвиx yгoДaх Дo Дaнoi УгoДи.

VI. Пpaвa тa oбoв'язки Cтopiн

6.1. Пoкyпrць зoбoв'язaний:
6.I.1. Cвorчaснo тa B ПoBIIoмy oбсязi спЛaчyBaTи 3a IIoстaвлений Toвap.
6.I.2. ГIpиЙмaти пoстaBЛeний Toвap, y paзi вiдсyтнoстi зayвaлсень, згiДнo з BиДaткoBoto
IIaкJIaДЕoto.

6.2. Пoкyпrць Мar пpaBo:
6.2.1. ,.{oсщoкoвo poзipвaти щo Угoдy aбo ДoдaткoBy yгoДy:
6.2.1.L. У paзi IIrBикoнaн[UI чи нrIIaJIertGIoгo Bикo[IaHIIя зoбoв'язaнь ПoстaчtшIЬникoМ,

пoвiДoмивши пpo це йoгo зa 30 Днiв Дo дaти poзipBaншI;
6.2.1'.2. У iнtшиx BипaДкax, пеpедбa'rrниx цiсro УгoДoro.
6.2.2. Кoнщoлro3aTи пoсTaвкy Toвapy y cтpoки' BстaIIoBленi ДoдaткoBиМи yгoДaМи дo цiеТ

Угoди.
6.2.3. Зменштyвaти oбсяг зaкyпiвлi Toвapy тa зaгzшьнy вapтiоть цiсТ Угoди зaлеlкнo вiД
pеttJlЬHoГo фiнaнсyвaнlul BиДaткiв. У TaкoМy paзi Cтopoни BIIoсять вiДпoвiднi змiни дo цiсi
УгoДи.
6.2.4. Hе здiйсшoBaTи oПЛaтy ПoстaчaлЬникy y paзi HeHaJIе)кнoгo oфоpмЛеншI дoкyментiв,
неoбхiдниx ДЛя зДiйснення oплaти.
6.2.5. Biдмoвитvтcя вiД Toвapy, яwтЙ нr пoстaBлений B cЦ)oк, вкaзaний y ДoдaткoBих
yгoДax дo УгoДи.
6.3. ПoстaчaЛьниIс зoбoв'язaний:
6.3.L. Зaбезпечити пoсTaBкy Toвapy y сЦ)oKи' BстaHoBJIенi y ,{oлaткoBих yгoДaх дo цiеi
УгoДи.
6.3.2. Зaбезпечити пoсTaBкy Toвapy, якiсть ЯкoГo вiДпoвiДaс yМoBaМ' yсTaHoBЛеHиМ
poздiлoм II цiеi УгoДи.
6.3.3. ЗapессTpyвaти пoДaTкoBy нaкJlaДнy B rЛектpoннiй фopмi в сщoки, Bстaнoвленi
чинIIиM зaкoнoДaBстBoМ Укpaiни.
6.З.4. Cвoсчaснo пoвiДoмляти ПoкyпЦя пpo змiнy rлекщoIIHoi aдpеси.
6.3.5 ПoстaчaльHик зoбoв'язaний ПpoтягoМ 2 poбoних днiв з MoMеtITy oTpиMaння
ПисЬI\4oBoi вiдпoвiдi вiд ПoкyпЦЯ щoДo зMеtlшеннrl сщoкiв oПЛaTи тa зaстoсyBaHIUI y зв'язкy з
нaдaти Пoкyпцto
циI\4 Дo вapтoстi Toвapy стaBки ДискoнтyBaHIIя (гr. 3.5.2. ЦЬoгo ,{oгoвopy),
paxyнoк Ha oпЛaтy тa кopигyЮui пеpвиннi дoкyменти (aкти пpиЙмaння-пеpедaui/виДaткoвi
нaклaДнi, pzlзxyнки нa oПtшaтy (iнвoйси) 3 tloBolo цiнoro тoщo).
6.з.6. ПoстaчaлЬник зoбов'язaний пpoтягoм 3 poбouих Днiв пiсля скJIaДaння кopиryЮчих
пrpBиIIниx ДoкyMrнтiв (aктiв пpиймaншI-пеpeДaчi/виДaткoвиx нaкJIaДних ptlзхyнкiв нa oпaJlaтy
(iнЪoйсiв) .
цiнoro тЬщo) НaДaTll Пoкyпцro poзpaxyнoк кopигyBaHнjl кiлькiсниx i
"o"o*
вapтiсниx пoкaзникiB Дo пoдaткoвoi HaKпaДнoТ в електpoннiй фopмi, BстaHoBленiй чинним
зaкoнoДaBстBoМ Укpaiни.
6.4. ПoстaчaлЬrrик Пtar пpaBo:
6.4.L. Cвoечaснo Ta B IIoBIIoМy oбсязi oтpиМyвaтI4llЛury зa пoсTaBлeниiт Toвap.
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6.4.2. Ha дoстpoкoвy пoсTaвкy Toвapy зa ПисЬМoBиМ пoгoД)кrнням Пoкyпця.

VII. BiдпoBhaлЬнiсть Cтopiн
paзi неBикoнaнrrя aбo ненaJlr)кнoгo BикoнaIIHJI свoiх зoбoв'язaнь зa УгoДoro

7.1. У
Cтopoни несyTь вiДпoвiДaльнiсть, пеpедбaнeнy зaкoнoДaBстBoМ УкpaiЪи тa цiсro УгoДoro.
7 .2. Toвap' щo нr вiдпoвiДar кoмплекry/кoМплекTнoстi тala6o кiлькoстi, aбolтa якoстi мo)Л(e
лpиЙмaтиcя Пoкyпцем aбo BaIIтa}кooЦ)иN,IyBaчrМ Ha вiДпoвiДaльне збеpiгaння зa paхyнoк
Пoстaчaльникa, Дo йoгo зaмiни тa/aбo ДoyкoМПЛектaЦiТ. ПoстaчaлЬник зoбoв'язaниЙ
poзпopяДиTися Toвapoм, пpийнятим нa вiДпoвiДaльне збеpiгaння пpoTягoМ l0 Днiв. Якщo
ПoстaчaлЬник У цeй стpoк не poзпopЯДl4TЬc Toвapoм, Пoкyпeць Мae пpaвo pеaлiзyвaти Toвap
Для вiДtшкoДyBallня Пoнесrних свoik збиткiв.
7.3. Якщo пpoтягoм гapaнтiйнoГo сщoкy бyдyть виявлeнi Дефекти aбo невiДцoвiДнiоть
якoотi Toвapy, oбyмoвлeнoi УгoДolo Ta ДoдaткoвиМи yгoДaми, ПoстaчaJIЬI{ик зoбoв'язaниЙ зa
свiй paxyнoк yсytlyTи дeфекти Toвapy зa йoгo мiсцезнaxoД)кеншIМ aбo зaмiнити неякicниiт Toвap
нa Toвap нaлеrкнoi якoстi B yзгoДE(rнi Cтopoнaми стpoки, ilJIе не бiльlпе 20 кa;lенДapних Днiв з
Д1gЯ oтpиМaння пoвiДoмлення вiд Ballтzl)кooтpиМyвaчa ЧИ Пoкyпця пpo дефeкти a6o
нeвiДпoвiДнiсть якoстi Toвapy.
7.4. Зa пoсTaчaЕнrl Toвapy HеHtlJIе}IGIoi якoстi aбo некoмпЛrктнoгo Toвapy, Пoстaчa.пЬник
BиIIлaчye Пoкyпцlо IIITpaф y poзмipi 20 % вiд вapтoстi Toвapy нeнaJIехGIoТ якoстi aбo
некoМпJIeктHoгo Toвapy.
'7.5. У BипaДкy непoвiДoмлeншI aбo несвorчaснoгo пoвiДoмлeння пpo дaтy вiдвaнтa)I(rнIUr
Тoвapy Пoстaчa;lьник BипJIaчyr Пoкyпцlo IIITpaф y poзмipi l% вiд вapтoстi Toвapy, пpo
вiДвaнтarкенЕш якoгo бyлo не пoвiДoIvIJIенo aбo не сBorчaонo пoвiДoмленo.
7.6. У BипaДкy llrнaДaннrl aбo пopyпlеннll стpoкiв нaДaнHя тoBapoсyпpoвiдних Дoкyментiв
i/aбo iнlшиx Дoкyцентiв вiДпoвiДнo Дo tI. 5.8. дaнoi УгoДи, ПoстaчaлЬник BипЛaчyr Пoкyпцro
IIITpaф y poзмipi \Оo/o вiд вapтoстi Toвapy, ДoкyМенти щoДo якoгo ненaДaнi aбo нaДaнi з
ПopyшенняМ стpoкy.
7.7. Якщo ПoстaчiшЬник не Зapr€сTpyBaB' неПpaBиЛЬнo aбo HесBoсчaснo зaprсcTpyBaB
пoДaткoBy/i нaклaднy/i в системi елекщoнlloгo aдмiнiсщyBallня пoДaткy нa ДoДaнy вapтiсть ни
Bчи1IиB iншli дii7безДiяльнiсть, B prзyЛьтaтi чoгo Пoкyпець BтpaтиB пpaBa IIa ПoДaткoвий кpеДит'
ПoстaчaльHик зoбoвoязaний сплaтити Пoщyпцro rштpaф y poзмipi 20Yo вiд cyМи oпеpaшii7й пo якiй
IIrпpaBиЛьHo aбo HrсBoсЧaсHoГo зaprссTpoBaнo пoДaTкoвy HaкJIaДнy.
не ЗaprссTpoвaнo'
_7.8.
У Bипaдкy ненaДaннr1 aбo пopylпеншI стpoкiв нaДaншI ДoкyМентiв вiДпoвiднo дo 5.4,5.6
тa 6.З.5, 6.з.6. Дaнoгo ,{oгoвopyo Пoстaнa-пьник Bиплaчyr Пoкyпцro штpaф y poзмipi L0 Yo вiд
вapтoстi Toвapy, ДoкyМeнти щoДo яких ненaДaнi aбo нaДaнi з пopyпlеннllм стpoкy.
1.g. У випaдкy HrBикoHaIIня ПoстaчuшЬникol\4 BзЯTих нa сrбе зoбoв'язaнь IIo дaнiЙ УгoДi тa
.{oдaткoвiй yгoдi, ПoстaчaльHPIк зoбoв'язaний вiДrшкoДyBaти Пoкyпцтo всi збитки, щo зaвДaнi
йoмy тaкиM H9Bик9HaIIIUII\{, y ToI\,Iy числi зa пpoстiй щaнспoPЦ, щo BиHик чrprз вiдсyтнiсть
неoбxiДниХ ДJIЯ ПpийМaнн'I Toвapy дoкyментiв.
7.L0. ПoстaЧaJIЬIIик кol{пенсye BуITpaTИ Пoкyпцro зa пpoстiй щaнспoPЦ, кoЛи тawтЙ
пpoстiй бyд. викликaний неoбxiднiстro пpиЙмaння Toвapy y пpисyтнoстi yIIoBIIoBa}IGIиx
пpедотaвникiв ПoстaчaлЬникa, у paзi пocтaBки Toвapy, щo нr вiдпoвiдaе вкaзaнiй У
тoBapoсyпpoвiдних
ДoкyMrнтax кiлькoстi тa якoстi.
7.L1.-У paзi невик6HaIIIUI ПoстaчaлЬHикoМ BзЯTиx rra себе зoбoв'язaнЬ 3 пoстaвки Toвapy y
сЦ)oки' зaзнaчснi y ,{oдaткoBих yгoДaх Дo ДaнoТ Угoди, oстaннiй сПЛaчyс Пoкyпцto Пrню y
poзмipi 0,l уo вiд вapтoстi непoстaвлrlloгo aбo несвoсчaснo пoстaBленoгo Toвapy зa кoжен ДенЬ
ПpocтpoЧr1l1Я, a зa пpoсTpoчrння IIoHaД TpиДцяTь Днiв ДoДaткoBo спЛaчyс шщaф у poзмipi 7o/o
вiд вapтoстi непocтaвЛенoгo aбo нrсвorчaснo пoсTaBЛеIIoгo Toвapy.
7.L2. Зa пopyшеншI сщoкiв oпЛaTи Пoкyпець спЛaчyr нa кopисTь Пoстaчa;lЬникa пенIo B
poзмipi 0,00|o/o вiд сyми Пpocтpoчrнoгo пЛaTr)I(y, зa кoжний ДенЬ пpoстpoЧеншI плaтежy, aлr нr
Ьin'-. пoдвiйнoТ oблiкoвoi стaBKи HaцioнaлЬнoгo бaнкy УкpaiЪи, щo Дiялa в пеpioд, зa яwтЙ
спЛaчyсTЬся пеH'I.
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'7.LЗ. .{o oплaти ПoстaчilIЬникoм Iптpaфy/iв тa/a6o пенi, пеpедбa.rениx Дaним poздiлoм VII
<Biдпoвiдaльнiсть стopiн> Пoкyпець, нa cyМy тaких urщaфних сaнкцiй, Мa€ пpaBo пpитpиМaти
oIIЛaTy зa Toвap.

7.L4. Сплaтa гoспoДapсьKих сaнкцiй не звiльняс Cтopoни вiД викoнaння свoiх зoбoв'язaнь зa
Paxyнкoм фaкryporo/ДoДaткoвoro yгoДoю Дo Дaнoi УгoДи.

vIП. oбстaвини непеpeбopнoi сили

8.L. Cтopoни звiльняIoтЬся вiД вiДпoвiдaльнoстi зa невикoнaЕня aбo ненaлr}кне Bикoнaннjl
зoбoв'язaнь зa Цieю УгoДoro тa ДoдaткoBиМи yгoДaМи y paзi BиIIикнення oбстaвин непеpебopнoi
cИЛИ, якi не iснyвaли пiд Чac yкJlaДaншl Угoди тa BиIIикJIи пoзa Boлетo Cтopiн (aвapiя,
кaтaсщoфa, стиxiйне лиxo' епiДемiя, епiзooтiя, вiйнa тoщo).
8.2. Cтopoнa' Iцo Hе Moжr BикoIIyBaTи зoбoв'язaHНЯ Зa цiсro Угoдolo yнaслiдoк дiТ oбстaвин
непеpeбopнoi cvlтIИ, пoвиннa не пiзнilше нiхс пpoтягoМ 7 днiв з МoплеtlTy ik BиI{икненн'I
пoвiДoмити пpo це iнlпy Cтopoнy y письМoBiй фopмi.
8.3. ДoкaзoМ Bи1IикHення oбстaBиH непеpебopнoi сили Ta стpoкy ik дiТ r вiдпoвiднi
ДoкyМеIITи, якi BиДaIoтЬся Topгoвo_пpoМислoвoto пaJlaтoю УкpaiЪи aбo iнlшиМ yIIoBtIoBDI(ениМ
нa це opгaHoМ.

y

paзi кoли cтpoк дii oбстaвин непеpeбopнoi cИЛvt пpoДoB)I(yrTЬcЯ бiльше нiж 60 Днiв,
кoхGIa iз Cтopiн B yстaнoBЛенoМy пopяДкy Мar пpaBo poзipвaти цro Угoдy.
в.+.

IХ. Bиpilшrння спopiв

9.1. У BипaДкy BиtIикнення спopiв бo poзбiжнoстей Cтopoни зoбoв'язytoться виpilпyвaти
ik шrляxoM BзarМних пеpегoвopiв Ta кoнсyльтaцiй.
g.2. У paзi нgдoсягHеIIIUI Cтopoнaми згoДи спopи (poзбiжнoстi) виpirшyються y сyДoBoМy
пopяДкy вiДпoвiДнo Дo чиннoгo зaкoнoДaBcтBa УкpaiЪи.

Х. Cтpoк дii Угoди
].0.].. Угoдa HaбИpae чиннoстi З ДaTvI ii пiдписaння Cтopoнaми Ta скpiплення

iТ

печaткaМи Cтopiн (зa нaявнoстi).
_ Дo пoBHoгo
].0.2. УгoДa дiе дo 3l.I2.2oT9 PoкУ, a B чaстинi BзarМopoзpaхyнкiв
BикoнaншI.
].0.3. Bимoги зaбrзПrчеIlня BикoнaIIHя зoбoв'язaнЬ зa зaкyПiвлеtо зa PaмкoвoЮ yГoДoК)
ПoстaчaлЬHикoм: зaбезпеченIIя BикoнaIIHЯ зoбoв'язaнь зa PaмкoBoto yгoДoto зДiйснtoетЬсЯ Дo
ДaTl4УКЛaДaння,{oдaткoвoТ yгoДи нa зДiйснеHtUIзaкyпiвлi B oДиH iз спoсoбiв:
(1) y фopмi ЦpoцIoBиx кoшrгiв. Cyмa ЦpoшIoвиx кotштiв, як зaбезпrЧеHIUI BикoHaHЕя
зoбoв'язaнЬ зa зaкyпiвлеro зa PaмкoвoЮ yгoДoК) IIoBиH[Ia бути пrpеpaxoBaнa ПoстaчaJlЬникoМ нa

ПoкyпцемтaIIoBиHIIaбутиIIе MrHIIIoIo SYoвiдвapтoотi зaкyпiвлi,
Щo зtlзнaчеHa B ДoДaткoвiй yгoлi.
oкpемий paxуHoк,

нaДaнvтtrт

a6o

(2)

бaнкiвськoi гapaнтii BикoHa[IIIя зoбoв'язaнь зa Paмкoвoro yгoДoto.
Бaнкiвськa гapaнтiя IIoBиHнa вiДпoвiДaти BиМoгaN{, BкtrlaIIиМ y Tипoвiй фopмi бaнкiвськoi
гapaнтii u'*o*u'o зoбoв'язaнь ПoстaчiUIЬHикoN{ Paмкoвoro yгoДoЮ, Якa e ДoДaткoм Ns3 дo
Paмкoвoi yгoДи тa fi cyмa IIoBиIIHa бyти не МrншIolo 5Yo вiд вapтoстi зaкyпiвлi, щo зulзнaченa B
HaДaHHЯ

.{oдaткoвiй yгoдi.

ХI. Iншi yмoBI|
].1.].. УгoДa Мo21(е бyти дoсщoкoBo IIpиПиHеHa Зa BЗarMнoIo згoДoю Cтopiн. У випaДк
prзyЛЬтaTaМи oднirТ aб
ДocTpoкoBoгo ПpиПиHеHIUl iнlпиx paмкoBиx yГoД , якi бyли yклaденi зa
декiлькox кoHкypеHTниx вiДбopiг вiдпoвiДнo Дo BсTaIIoBЛrнoГo Пoкyпцем ПopяДкy зaкyпiвел
тoвapiв тa пoсЛyг Зa paMкoBиМи yгoДaми' зa згoДoro Cтopiн aбo зapiшенням сУДУ, якщo внaслiДо
цЬoгo кiлькiсть yкJIaДених paМкoBиx yгoД пo циI\4 зaкyпiвляМ стaJIa Mенше щЬox Cтopoни цir
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УгoДи пoвиннi не пiзнiшe 10 poбoчих Днiв з Дня HacтaIIнrI Bкзaних oбстaвин пiДписaти ДoДaткoв
yгoДy дo цiеi УгoДи щoДo ДoстpoкoBoгo пpипиненIUl цiri Угoди.
7L.2. УroДa Ta,{oдaткoвi yгoди Дo нei Мoх(yтЬ бyти змiнeнi чи pозipвaнi Лишe зa згoДol
Cтopiн, кpiм випaдкiв, встaнoBJIrIIих цiеro УгoДoto тa чинниМ зaкoнoДaBстBoМ Укpaiни.
11.3. У paзi якщo. пiсля Bизнaчeннll ПoстaчaлЬникa пеpeМoжцeМ кoнкypентнoгo вiдбopy
вiДпoвiДнo Дo BсTaIIoBленoгo Пoкyпцем пopяДкy зaкyпiвeль тoвapiв тa пoсЛyг зa paМкoвиМи
yгoДaМи (дalri _ кoнкypентний вiдбip), Пoкyпeць вlkIяBl4B Toвap зa цiнoro, менrпoro нiяс цiнa,
зaпpoпoнoBalla ПoстaчaлЬникoп,I, Пoкyпeць нaпpaBляr Пoстaчaльникy лисT з пpoпoзицiсro
зМeншIити зaПpoпoнoBal{y цiнy лo цiни, виявленoi Пoкyпцeм. У paзi згoДи нa зМеншIення цiни
ПoстaчaлЬник пpoтЯгoМ TpЬox poбovих Днiв з ДЕя oTpиМaшrтЯ ЛvlcTa вiд ПoкyпЦя, нaДaс Пoкyпцro
пpoтягoМ 3 poбouиx Днiв 3 ДtIя oтpиМaншI III4cTa вiд Пoкyпця lloBoi floдaткoвoi yгoди зi
зМeншIенoю цiнoю. У paзi незгoДи ПoстaчaлЬникa нa зMеIIцIеннЯ цiни тa/a6o HroTpиМaHIIя
Пoкyпцeм нoвoi Дoдaткoвoi yгoди зi зI\,Iен[IeHoю цiнoro пpoтягol\л 3 poбouиx днiв з ДHя
oтpиМaнrUl ПoстaчaлЬЕикoМ Л|4cTa вiд Пoкyпця, Пoкyпець Мaс пpaBo вiдмoвитися B
oДI{oсTopoнньoМy пopяДкy вiд, пpидбallня тaкoгo Toвapy тa/a6o poзipвaння УгoДи без
вiДrшкoДyBallтЯ бyдь_яких збиткiв Пoстaчaльникy' пpo щo Пoкyпець пoвiДoмляе ПoстaчaлЬникa.
[нем oтpиМaнш1 IIИcTaвiд Пoкyпця BBa)кaeтЬcЯ ДaTa пoшIтoBoгo шIтеМпrля пiдпpиrп{стBa зBtязкy'
чrpез якr нaДсилaстЬся тaке пoвiДoМJleннЯ.
LL.4. Пoкyпець Мaс пpaBo вiДмoвитися вiд УгoДи B oДIIoсTоpoHlIЬoMy гIopяДкy B
IraсTyпних BипaДкax:
- неHaДaння ПoотaчaJlЬникoil{ ДoкyМеtlTiв пpинaлехснoстi тoBapy' щo стoсyrTься Toвapy
тa пiДлягaroть пеpеДaншо ptlзoМ з Toвapoм;
- якщo ПoстaчaлЬник пеpеДaB Мrншy кiлькiсть Toвapy, нiхс це BсTaHoBЛrнo ДaниМ
УгoДoro тa ДoДaткoBиМи yгoДaМи (в тoмy числi Пoкyпець Мa€ пpaBo вiДмoвитися вiд yrкe
пеpеДaнoгo Toвapy);
якщo ПoстaчaлЬник пеprДaB Toвap, яwтЙне вiДпoвiДaе кoмплекry/кoмплектнoстi;
- Якщo ПoстaчaлЬHик пеpеДaB Toвap нrнilIr}кнoi якoстi;
_ в iнцrих BиIIaДкax, псpедбa.rеHиx чиHHиI\{ ЗaкoнoДaBстBoМ УкpaiЪи.
11.5. У BипaДкy пpийrrятгя Пoкyпцем piшrенrш пpo вiдмoвy вiд УгoДи тalaбo ДoДaткoвoi
yгoДи Дo неТ з пiдотaв, Bкu1зaIIш( y п. 11.4 дaнoi УгоДиo Пoкyпець Mar пpaBo:
_ ПисЬMoвo пoвiДoyиTи ПoстaчaлЬникa пpo вiдмoвy вiд УгoДи в oДHoсTopoHIIЬoМy
ПopЯДкy з зtBIIaчrнням пiДстaв rlpиiтняття Taкoгo piшrення. B дaнoмy BипaДкy УгoДa пpипиЕяr
дiro з Дaти вiДпpaBЛеIIHя пoвiДoмленtшI Пpo вiдмoвy вiд Угoди.
- BcтaIIoBIтги ПoстaчaJlЬникy сTpoк, в який вiн зoбoв'язaниil yсyнyти неДoлiки, якi
пpиЗBrЛи дo пpийнятгя pirшення пpo вiдмoвy вiд УгoДи B oДHoсTopoIIHЬoMy гIopяДкy. B тaкoмy
urnuд*y Пoкyпець *uпpu"n"е Пoстaчa.пЬникy писЬМoBr пoвiДoмленIUI з зtшHaчrнням неДoлiкiв тa
стpoкy ДЛЯ yсyHrIIшI тaкиx неДoлiкiв. Якщo неДoлiки не бyлyтЬ yсyнyтi в yстaнoвлений
Покyпцем сщoк' УгoДa Пpипишшoть Дiro зi спливoМ стpoкy' BcтalloBлrнoгo Пoкyпцем Для
yсyненHя неДoлiкiв.
11.6. У paзi якщo пiД чaс BикSHaHIIя цiеi Угoли Пoкyпець Bl4ЯBЛЯс. фaкт yнaстi y
кoнкypеHTHoMy вiдбopi, 3a prзyЛьTaTaNII4 якoТ бyлo yкJlaДrнo цю Угoдy, пoB'язaHoi oсoби шtoДo
ПoстaчaлЬникa, тoбтo oсoбй, якa вiДпoвiДaе бyдь-якiй iз oзнaкo зa:}нaЧrниx y ,,{oдaткy J$ 2 лo
Угoди, яwItrl с йoгo нrвiД'емнoю чaстиHolo, Пoкyпець Мar ПpaBo B oДIIoсTopoHIIЬoМy пopяДкy
poзipвaти щo Угoдy тalaбo ПoстaчaлЬHик BиПЛaчyr Пoкyпцro штpaф y poзмipi 20 % вiд вapтoстi
Toвapy.
IT.'1.,{o oплaти ПoстaчaJIЬIIикoМ штpaфy, Bкaзaнoгo y п. 11.6 цiсr Угoди, Пoкyпець, нa
сyМy IIITpaфy, Maс пpaвo IIpитpиMaTи oплaтy зa Toвap.
tf.в.- Пpи poiipru"*i УгoДи B oДнoстopollнЬoМy пopяДкy Пoкyпцем з пiДотaв BиIIBлеIIIIJI
бyлo yкJlaДенo цro Угoдy, пoвoяЗaнoТ
фaктy y.raстi y *o"*yp"IITIIoМy вiдбopi, зa pезyлЬтaTaМlгякoi
oсoби щoДo Пoстaчaльникa, тoбтo oсoби, якa вiДпoвiДar бyдь-якiй iз oзнaк, зaзHaчrних y
пpo poзipBaНHЯ УгoДи в
floдaткy J$2 дo Угoди, Пoкyпець ПисЬМoBo пoвiдoмляс ПoстaчaлЬHикa
oДнoстopoнньoМy пopяДкy 3 зtвHaчrнням пiДстaв пpиfтняття тaкoгo piшeння. B дaнoмy BипaДкy
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УгoДa пpипишIe Дiтo з Дaти вiДпpaBЛeнIIJI пoвiДoмлeннJl пpo poзipвaння УгoДи, якoto BBaжarтЬся
ДaTa IIoштoBoгo шIтеMпеля пiдпpисмстBa зB'язкy' чеpез якe нaДсиJIaсTЬся тaке пoвiДoМлrнIUI.
11.8. Bсi ДoДaткoвi yгoди i дoДaтки Дo УгoДи с [i невiд'смними ЧaсTиIIaМи, якIцo BoIIи
виклaДенi B письN,IoBiй фopмi, пiДписaнi yIIoBIIoBa}книМи пpеДстaBl{икaМи Cтopiн тa скpiпленi ik
пrчaTкaМи.
1]..9. ПoстaчaJlьник нr Мar пpaвa IIepeДaBaTи свot пpaвa тa oбoв'язки зa УгoДoro тpeтiм
oсoбaм без письмoвoi згoДи Пoкyпця.
11.10. Пiдписaнням цiеi УгoДи ПocтaчaльHик пiдтвеpдlкУe, Щo вiн oзнaйoмлeний тa
пoгoД)кyeтЬся з Iнстpyкuiсro пpo пopяДoк pесстpaцii виДaних, пoBrpнyтиx i викopистaних
дoвipенoстей нa oДеp)кaншI цiннoотей' зaтBepД)кеHoю Haкaзoм I]AT <Укpгaзвидoбувaння>>,
Пopядкoм зaкyпiвель тoвapiв тa пoслyг IIAT <Укpгaзвидoбyвaння> зa paМкoBиI\{и yгoДaми.
yмoв пoстaBки зa цiеro УгoДoto зacтoсoBytoтЬcя Miжнapoднi
11.11. Пpи
'ny*u*еннi
пpaBилa iнтеpпpетaцii кoмеpцiйних теpмiнiв IнКOTЕPMC Федaкцiя 2010 poкy) з ypaхyBaHIIяМ
oсoбливиx yМoB пoстaBКи, BизIIaчrниx Cтopoнaмиу лaнiiт Угoдi тala6o.{oдaткoвиx yгoДaх.
1L.L2. УгoДa,.{oдaткoвi yгoДи, iх змiст не пiДлягatoTь poзгoЛoшеннIo aбo викopистaннIo
Cтopoнaми без згoДи irrrпoi Cтopoни, кpiм випaДкiв пеpeдбavених чиIIHиМ зaкoнoДaBстBoM

УкpaiЪи.
11.13. Biдпoвiднo Дo ПoДaткoвoгo кoДrксy Укpaihи ПoстaчilIЬник зa ДaнoЮ УгoДolo е
плaтникoМ пoДaTкy нa лpибутoк тa r плaтникoм пoдaткy нa ДoДaнy вapтiсть Ha зaгaJIЬних
yМoBax; Пoкyпець с пЛaтникoМ пoДaTкy нa пpибyтoк тa ПoДaткy нa ДoДarty вapтiсть нa зaгilIЬниХ
yMoBax.

11.L4. BзaемoвiДнoсини Cтopiн, нr пеpедбauенi УгoДoro, pеryлюютЬcя чинниМ
зaкoнoДaBсTBoM Укpaiни. Якщo B дaнitrт Угoдi Cтopoни вiдсryпили вiд пoJlo}кrнь aктiв
цивiльнoгo 3aкoнoДaBcтBa, BprryЛЮBaBI]шkI свoТ вiДнocИlII4IIa BЛaсний poзсyД, тo пpiopитrт il{aютЬ
нopМи УгoДи.
11.15. Cтopoни зобoв'язyroTЬся писЬМoвo пoвiДoмляTи oДнa oДHy y BиIIaДкy пpииIUITтЯ
pilшення пpo лiквiдaцiro, pеopгaнiзaцiro aбo бaнкpyтствo oДнiсi iз Cтopiн y стpoк не пiзнiurе 3-х

iз

гo p irшення.
paзi змiни мiсцезнaхoД}I(rHIIя, бaнкiвських peквiзитiв' сTaтyсy плaTникa
|L.L6.
пoДaткiв Cтopoни, тaкa Cтopoнa зoбoв'язalla писЬМoBo пoвiДoмити iнlпy Cтopoнy пpoтягoм 3-x

кaп rнДap Hиx Днiв

У

Дaтут лpиtrтнятt я тaкo

днiв пpo тaкi змiни.
L1.L7. УгoДa скJlaДrнa yкpaihськoro N,loBoIo B ДBoх пpимipникax
ПoстaчaлЬHикy Ta 1 пpиМipник Пoкyпцю), якi МaЮTЬ oДHaкoBy юpиДичнy cИЛу.

(1

пpимipник

ХII. Aнтикopyпцiйне зaсTrpе?кrнHя

|2.I. Пpи Bикoцaннi свoТx зoбoв'язaнЬ зa циM ,{oгoвopoм, Cтopoни, iх aфiлiйoвaнi oсoби'
пpaцiвники u6o no..prДники Hr BипЛaчyIoTь, IIr ПpotloнyloTЬ i не ДoзвoЛяЮтЬ BиIIЛaтy бyль-яких

кorштiв aбЪ пеpелauy uiннoстей, пpяМo aбo oпoоеpеДкoBallo, бyль_яким oсoбaм, Для
,.rn'uy нa дii lи пpиIтнятtя pirшення циMи oсoбaми з МrToк) oтpиМaння бyдь-якoi непpaBoМipнoТ

.po'orr*
BиГoДи.

|2.2. TIpи Bикoнaннi свoik зoбoв'язaнь зa циМ ,.{oгoвopoм, Cтopoни, ik aфiлiйoвaнi oсoби,
пpaцiвники uЬo no..pеДники не зДiйснtotoтЬ Дii, щo квaлiфiкyloться зacтoсoBIIpINI|4 NlЯ цiлей
цio.o .{oгoвopy ЗaкoнoДaBсTBoM, як дataloтpиI\лaIIIUI HепpaвoМipнoТ BигoДи' кopyпцiйне
пpaBoпopyшrннrl, a TaкoЖ Дii, щo пopyшyютЬ BиMoги зaкoнoДaBстBa IIpo зaпoбiгaння кopyпцii тa
йжнapйиx aктiв пpo пpoтидito легaлiзaцiТ (вiдмивaннro) ДoxoДiв, oДеp)кaниx зЛoЧинниМ
шIляxoМ.

12.3. Кoжнa iз Cтopiн цьoгo ,{oгoвopy вiДмoвлястьоя вiД cтиMyЛIoBaння бyль-якиM чиHoМ
пpaцiвникiв iнlшoi Cтopoни, B ToMy чйЬлi шIЛяхoМ НaДa:нHЯ гpoшIoBих CУМ, пoдapyнкiв,
безoплaтнoгo BикoнaIIHя IIa ix aдpесy poбiт (пoслyг) тa iнrпими, не пoйменoвaнfulvlу| y цьoМy

пyнктi опoсoбaмИ, Щo стaBитЬ пpaцiвникa B пrBIIy зaлеrкнiсть i спpямoBaнoгo нa зaбезпечення
BикoнaнIUI циМ пpaцiвникoм бyль_якиx дiЙнaкopистЬ стиMyЛIoючoi йoгo Cтopoни.

I

Пiд Дiями

пpaцiвникa, зДiйснroвaниМи

нa

кopистЬ стимyлroroнoТ йoгo Cтopoни,

poзyмiються:

-

HaДaIIHя неBипpaBДaниx ПеpеBaг

y пOp1BIIяIIH1з lншиМи кoнтpaгeHTaMи;

нaДaння бyль-яких гapaнтiй;

пpискopеншIiснyro.rихпpoцедyp(спpoщeнняфopмaльнoстей);
iншli дii, щo BикoнyЮться пpaцiвникoМ B paМкaх свoix пoсaДoBих oбoв'язкiв, a.пe йдyть
вpoзpiз 3 IIpинципaМи пpoзopoстi тa вiдкpитoстi взaемин мitк CтopoIIaMи.
t2.4. У paзi BvlHklкHrIIшI y Cтopoни пiдoзp, щo вiдбyлoся aбo Мo)кe вiдбутиcя пopyшIеHI{JI
бyль-якиx aнтI4кopyпцiйних yМoB' вiдпoвiднa Cтopoнa зoбoв'язyсться ПoBiДoМиTи iншly Cтopoнy
y писЬМoBiй фopмi. Пiсля Письп{oBoгo пoвiДoМЛlHIIЯ, вiДпoвiднa Cтopoнa Мa€ пpaвo rIpИЗуrIkIIIИTkI
Bикo[IaHня зoбoв'язaнЬ 3a цим .{oгoBopoМ Дo oтpиМaння пiДтBеpД}кеHtUI, Щo пopyшенrш не
вiдбyлocя aбo не вiдбyдeться. I{e пiдтвepдженн'I пoBиIIне бyTи нaДiслaне пpoTягoм 5 (п'яти)
poбoниx Днiв з Дaти HaIIpaBЛrн[Ul писЬМoBoгo пoвiДoмЛенIUI.
У пиcЬМoEoМy пoвiдoмленнi Cтopoнa зoбoв'язaнa пocЛaтися Ha фaкти a6o НaДaTI4
мaтеpiaли' щo Дoотoвipнo пiдтвеpДхсyroть aбo ДaютЬ пiдcтaвy пpипyскaTИ, Щo вiдбyлoся aбo
*o*ё вiдбyтися пopyшеIIHя бyДь-яких пoлo}кеHь циx yМoB кoнц)aге}IToм, йoгo aфiлiйoвaHvINIvI
oсoбaМи, пpaцiвникaми aбo пoсеpедникaМи Bиpa}кarтьcя B Дiях' якi квa.гriфiкyroться вiДпoвiДним
зaкoнoДa3стBoМ' ЯК ДaЧa aбo oдоpхtaншI непpaвoмipнoi BигoДи' кopyпuiйне пpaвoпopyшеннrl, a
тaкo)к дiях, щo пopyшyroтЬ BиI\{oги зaкoнoДaBстBa IIpo зaпoбiгaншI кopyпцii тa мiхснapoдних
aктiв пpo пpoтидito легaлiзaцii ДoхoДiв, oтpиMaIIиx злoчинниМ шIляхoМ.
Iz.s, с'opoни цьoгo floгoвopy BизI{aютЬ пpoBеДrншl пpoцеДyp щoДo зaпoбiгaння кopyпцiТ
i кoнтpoлtoloTЬ ix ДoтpиМaншI. Пpи цЬoмy Cтopoни ДoкJlaДaютЬ poзyмнi зyсиЛлЯ, щoб
мiнiмiзyвaTИppI1уIК Дiлoвих вiднoсин з кoнтpaгентaМи' якi мoхсyть 6ути зaлyuенi в кopyпuiйнiй
Дiяльнocтi, a iaкolк нaДaЮтЬ BзarМнe спpиJIHIUI oДиH oДHoМy в цiлях зaпoбiгaння кopyпцii. Пpи
цЬoцy Cтopoни зaбезпеuyroть pеa-гriзaцiro пpoцrДyp з пpoBrДrншl пеpеBipoк з MетoIo зaпoбiгaння
pизикiв з.шyчrншI Cтopiн y кopyпuiйнy лiяльнiсть.
12.6. З метoro пpoBеДення aнтикopyпцiйниx пеpeвipoк ПoстaчaJIЬHик зoбoв'язyетЬся не
пiзнilце (5) п'яти poбo.rих Днiв з МoМентy yKпaДеEIIIя цЬoгo ,{oгoвopy, a тaкo)к у 6удъ-яloтtrт чac
IIpoTягoM дii цьoгo ,{oгoвopy 3a письМoBиМ зaпиToМ ПoкyПL|Я НaДuпv. Пoкyпцro iнфopмauiю пpo
пЪpелiк влaсникiв Пoстaчaльникa' з BpaхyBaIIшIМ влaсникiв воix piвнiв (всьoгo лaнцюгa),
BKпIoчaючи к1нцеBoгo бенефiцiapнoгo Bлacникa (кoнщoлеpa) зa фopмoto згiднo з ,{oдaткoм Ns.l
Дo цьoгo,(oгoвopy з ДoДaBaнням пiДтвrpД}кyючих ДoкyМентiв (дaлi - Iнфopмauiя).
У paзi змiн y пepелiкy бyль-якoi JIaнки влaсникiв ПoстaчaлЬникa' BкJIЮчaючи кiнцевoгo
бенефiцiapнoгo BЛaсникa (кoнщoлеpa) Ta (aбo) у BикoIIaBчих opгarlax Пoстaчaльник
зoбoв'язyстЬся нe пiзнitце (5) п'яти poбouиx Днiв з ДaTи BIIeсеннll тaKих змiн НaДaTvl вiДпoвiднy
iнфopмauiю Пoкyпцto.
Iнфopмaцiя нaДaетЬcя нa пaIIеpoBoMy нoсii, зaвipенa пiДписoм пoсaдoвoi oсoби, якa с
oДнooсiбниМ BикoHaBчиM opгaнoМ кoHTpaгенTa aбo yпoBtIoBa)I(rHoIo нa пiдстaвi дoвipенoстi
oсoбoro i нaпpaвлястЬся Ha aДpесy Пoщyпця шIляxoМ пorrlтoBoгo вiдпpaвлення з oписoМ
BкJIaДеIIHя. flaтoro нaдaнюI IнфopмauiТ е Дaтa oтpиМaншI Пoкyпцeм пoшIтoBoгo вiдпpaвлoнIIJI.
,,{oдaткoвo Iнфopмaцiя нaдaеться нa електpoннoмy нocii.
l2j. Cтopotlи BизIIaютЬ' щo iх мo>кливi нeпpaвoмipнi дii тa пopyшенtш aнTикopyпцiйниx
yМoB цЬoгo ,{oгoвopy МoжyтЬ спpичинити нrспpиrlтливi нaслiДки - вiд зниlкeншl peйTиHry
нaдiйнoстi кoнтpaгeнтa (ПocтaчuшЬникa) дo iотoтних oбмеxсень щoДo взaсмoДii з кoнтpaгентoМ
(Пoстa.laльникoм), дo poзipвaннJl цЬoгo,{oгoвopy.
12.8. Cтopoни гaрaнтyloть здiйонення IIaJIe}сIoгo poзгЛяДy зa пpеДстaBJIениМи B paМкaх
BикoнaнIUI цЬoгo r{oгoвopy фaктaми з ДoтpиМaHIUlМ пpинципiв кoнфiденцiйнoстi Ta зaсTocyBaHIIrI
ефективниx зaхoДiв щoДo ycyцrншI пpaктичних тpyднoщiв тa зaпoбiгaнrrя Мo)кЛиBиx
кo н фл i ктн иx ctттУ aцitrт.
12.9. Cтopoни гapaнтyloть пoBIIy кoнфiденцiйнiоть пpи Bикoнaннi aнтикopyпцiЙних yМoB
цЬoгo ,{oгoвopy' a TaКo)к вiдcyтнiстЬ нeгaTиBних нaслiдкiв як Для ПoстaчaльHикa в цiлoмy, тaк i
Для кoнкp rтних пp aцi вникiв ПoстaчaJlЬникa якi пoвiДo NIl4IIkl пp o ф aкт пopy[IrHIUI.
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Пoстaчa.пЬникa вiД нaДaння IнфopмaЦiТ, яI{y BизIIaчеHo y цьoМy
fioгoвopi, фaкги.rнoгo нrнaДaння тaкoi iнфopмaцiТ' нaДaння iнфopмaцii з пopyшeнняМ сщoкiв,
BсTatIoBЛrниx y цЬolvry ,,{oгoвopi, a6o нaДarтня неДoстoвipнoi Iнфopмauii, Пoкyпець Мar ПpaBo B
oДtloсTopoнHЬoмy пopяДкy вiДмoвитися вiд BикoнaIItш .{oгoвopy шIляхoМ нaпpaBлeншI
письMoBoгo пoвiДoМЛеннll пpo пpипиHенtUI floгoвopy чеpез 5 (п'ять) poбouих Днiв з МoмеtlTy

l2.l0. У paзi вiДмoви

нaIIpaBЛeння пoвiДoMлеHIUI.
У paзi tlaДalНЯ IнфopмaшiТ не в пoBIIoМy oбcязi, Taк сaМo HrпoДaншI iнфopмaцiТ зaзнaченoi
y фopмi (,{oдaтoк Ns/ дo цЬoгo ,,{oгoвopy) ПoкyпецЬ нaIIpaBляс IIoBTopниЙ зarштт пpo нaДaншI
IнфopмaшiТ зa вкaзaнoЮ фopмoro з Meтoк) ДoIIoBIIrHня вiдсyтньoТ iнфopмaцiсro iз зaзнaченняМ
сщoкiв iT нaДaння. У paзi непoДaння тaкoi iнфopмaцii, пopyшreншI сTpoкiв iТ lаaДaн^Ня' a тaкoж
нaДaIIшI неДoстoвipнoТ iнфopмaцii Пoкyпець N{aс пpaBo B oДнoстopoннЬoмy пopяДкy вiДмoвитися
вiд BикoHaнIш .{oгoвopy шЛяхoМ нaПpaBЛeHIUI писЬМoвoгo пoвiДoмлення Пpo ПpипиHеIIшI

loгoвopy чеpeз 5 (п'ять) poбoниx Днiв з МoМeнтy нaпpaBлrння пoвiДoмлrнЕ'I.
I2.l|. Зaзнaчeнa y цЬoМy poздiлi yМoвa r iстoтнoro yМoвolо цьoгo .{oгoвopy вiДпoвiднo Дo
ЧacTI4tlИ 1 ст. 638 I{К Укpaiни.
хIII..(oдaтки Дo УгoДи

Фopмa

<dнфopмaцiя пpo влaсникiв кoIITpaгrнTa, BкJIК)чaIoчи
кiнцевoгo бенeфiuiapнoгo влaсникa (кoнщoлеpa)>
L3.2. Дoдaтoк Nb 2: Кpитepii oзнaки пoB'язaHих oсiб.
].3.3. Дoдaтoк Ns3: Tипoвa фopмa бaнкiвськoi гapaнтii викoнaння зoбoв'язaнь
ПoстaчaлЬникa зa Paмкoвoю yгoДoю

L3.L. Дoдaтoк Nb 1:

хIv.

MiсцезнaхoДll(eння тa бaнкiвськi
pеквiзити Cтopiн

ПoКУПЕЦЬ

ПoсTAЧAIIЬник
Пpивaтне aкцioнеpне ToBapIIстBo
<<!нiпpoпoлiмеpмaш>>

Aдpесa:
4903з, м.,{нiпpo, пpoспrкт БoгДaнa

Хмельницькoгo, l47
Кoд eДPПoУ 00218615

Бaнкiвськi pеквiзити:
plp 2600230067 6644 в фiлii _
,{нiпpoпетpoBсЬке oблacне yпpaвлiння

AT

<oщaдбaнк>>,

MФo з05482

IПH 002186104027
т.

+3

80 (56) 732

3l 16

'732

зI

45

AT<<Укpгaзвидoбyвaння>>

ФБУ

"Укpбypгaз''

Aдpeсa фiлii: 6зз04,Хapкiвськa oбл.,
м.КpaснoгpaД, ByЛ. Пoптaвськa, 86
p l p 260О99244457 55 AБ''Укpгaзбaнк''
MФo з20478
кoд eДPПoУ фiлii 00|56з92
плaтник пoДaTкy IIa ДoДЕшy BapтlстЬ
Tел./факс (057 44) 7 -I0-9з, 7 -L9 -3Т
eл. аdpе c а : n' kr аs iuk@ulсrbur gаs. c om. uа
Pеквiзити ДЛя зaпoBнrння пoДaткoвих
нaклaДниx:
Haзвa пiдпpиrмcтвa: Aкцioнepне
ToBapиcтBo кУкpгaзвидoбyвaння> Фiлiя
Бypoве yпpaвлiння кУкpбypгaз>
Кoд фiлii 8
Iндивiдyaльний пoДaткoвий нoМеp:
30019"1'726657

Bитяг 1828104500088 з pеrстpy плaтникiв
ПДB
447 1988
Hoмеp
Кoд

C.Ф. Maщoця

Лyшiв

q
tг'

6

q?l

'11

Дoдaтoк Nsl

х:зуiW-P
Iнфopмaцiя пpo влaсникiв кoнтpaгeнтa' Bклк)чaк)чи кiнцeвoгo бепефiцiapнoгo BЛaсникa
(кoнтpoлepa)
iз зaзнaченняМ BоЬoгo лaнцю)ккa влaсникiв, BкJIIoЧaIoчи кiнцевих бeнeфiшiapних влaсникiв
(кoцтpoлеpiв)

сTЕlнoМ

'a<

34, lО

(нaймeнyв€шIня,

Bлaсники (aкuioнepи)
opгaнiзaщii, iз зaзнa.reнняМ
чaстки вYo (нaiтмeIIyBaIIня,

мiоцeзнaхoджeння, IПH)

мiсцeзнaxoд>кeння)

Haйменyвaння
opгaнiзauiТ

2018p.

Пiдтвepджyтo.ri дoкyмeIITи,
нaймeнyвшrня peквiзити, пaспopтнi
ДaI{i

I. ПiдпpисмсTBo-кoнтpulгент

Пpивaтне aкцioнеpнr
I{иpкiн Iгop Мapкoвич'
тoBapисTBo
Пaспopт АE 69з66I, вид. 1 5.08. 1 997
<'{нiпpoпoлiмеpмarп>
КpaснoгвapДiйським PBУMBC УкpaiЪи в
MiсцeзнaхoДжrнЕя:
490зз, м.
.{нiпpoпeтpoвськiй oблaстi
'{нiпpo,
iлн2727706o3o
БoгДaнa
пpoспект
Хмельницькoгo, 147
IПH 002186104027
00218615
II. Юpидиннi ocoби, лсi с влaсникafuIи opгtшlзaщlr _ кoнтpaгellTa

[ПM Хoшинг ЛTД

Cтaтyт

чaсткa '

99,854170

Miсцeзнaхoджeння:
Tpилeнт Чeмбepс, гrli 146, м. Poл
-Tayн, Topтoл4 БpI'пшrськi

B

III. Юpидиннi oсoби, якi e впacникaми нaсTyIIних piвнiв (лo кiнuевих)

IV. Кiнцевий бeнефiцiapний вJIaсHик (кoнщoпеp)
I{иpкiн Iгop Mapкoвин
Пpuмimка

dанi mа наcmtgl
!ля влаcнuкiв / fueнeфiцiаpiв / акцioнеpiв фiзuvнttх oci6 вказаmu IIIБ, IIIH, nаcпopmнi

вo%

,\ля влаcнuкiв / aкцioнepiв юpuduuнtлс oci6 вказаmu:
- найл'reнування, фopму влаcнocmi, IHП, мicцезнасodэюeння mа чаcmltу в94 в opzанiзацii
- вкаЗаШu свotх влаcнuкiв (do кiнцевuх)

,(oстoвipнiсть тa IIoBtIoтy Дaнoi iнфopмaшii пiдтвepджyto.
2018p.

C.Ф. Maцюця
(пiдпис oсoби _ yпoвнoBокeнoгo

М.П.

Пiдписи

C. Лyшiв
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Jt2

Угoди Ns
B1Д ( З /r,
Дo

/О

201

Кpитеpii oзнaк пoв'язaних oсiб:

-

юpиДичнa oco6a, якa зДiйcнIoBaJIa пiД чaс пpoBeДення кoнкyprнтнoгo вiдбopy вiдпoвiДнo Дo
BсTaнoBлeнoгo ПoкyпцeМ пopяДкy зaкyпiвeль тoвapiB Ta IIoсЛyг зa paМкoBими yгoДaшIи' зa pезyЛЬтaTaNIИ
якoi yкЛaденo Угoдy (дaлi пpoцeдypa зaкyпiвлi) кoнTpoЛь :яaД Пoстaчa;lьникoМ' якутiц бyв
Учaсникoм*** Ta визнaний пеpeМoжцeм пpoцeДypи зaкyпiвлi a6o кoнтpoJIIoвaJIacЯ пiд чaс
IIpoBeДeHIIя пpoцrДypи зaкyпiвлi тaким Учaсникoм пpoцeДypи зaкyпiвлi, aбo пepебyBaлa пiД чaс
пpoBеДення пpoцrДypи зaкyпiвлi пiд спiльним кoнтpoлeM з тaкиМ Учaсникoм пpoцeДypи зaкyпiвлi;
- фiзи.пra oсoбa aбo члони if сiм'i, якi здiйcнювuши пiд чaс пpoBrДeння пpoцeДypи зaкyпiвлi
кoIITpoль нaД ПocтaчaJlьникoМ' якиfт6уъУчaсникoм TaBуlзIlalirvIй пеpeмoжцrМ пpoцeдypи зaкyпiвлi;
- yчacник пpoцrдypи зaкyпiвлi, слyжбoвa (пocaдoвa) oоoбa якoгo пiд чaс пpoBеДrння пpoцrДypи
зaкyпiвлi бyлa yпoв}Ioвilкeнa здiйснювaти вiд iменi Пoстaчa-пьникa юpидичнi Дii, спpямoвaнi нa
BсTaIIoBЛeння, змiнy aбo зyпинення цивiлЬHo-пptlBoвих вiДнoсиH' Ta чЛeни оiм'i такoi слyжбoвoТ
(пoсaдoвoi) oсoби;
- Пoстaчa-пЬник, який пiд чaс пpoцоДypи зaкyпiвлi бyв yЧacникoм (визнaний пeprМo}(цем) щoдo
якoгo фiзиннi oсoби - ILJIеIIи TендepIIoгo кoмiтeтy, кеpiвник Зaмoвникa тa/aбo тIлeни i'xнiх сiмей,
здiйснroвaли кoнтpoJlь aбo бyли yпoвнoвaженi зДiйснroвaти вiД йoгo iмeнi юpиДичнi дii, спpямoвaнi нa
BстсIIIoBJIeIIня, змiнy aбo зyпинення цивiльнo-пpaBoBих вiДнoсин.
Пiд здiйсненн.шrл кoIITpoJIIo poзyмieться мoжливiсть здiйснeння виpirшaльнoгo BплиBy aбo
виpiшaльний вплив нa гoспoДapcькy дiяльнiсть Учaсникa пpoцеДypи зaкyпiвлi безпoоеpeдньo aбo чеpез
бiльrпy кiлькiсть пoв'язaних фiзитних чи юpиДитII{их ociб, щo здiйснrolTЬcЯ, зoкpеМa' IIIJUIXOМ peaлiзaшii
IIpaBa вoлoДiння aбo кopистyBaIIHя всiмa aктиBtlми чи iх знaчнolo чacTкolo' пpaBa виpiшa-пьнoгo BплиBy
мoжливicть
6op*yuaння скJIаДy, peзyлЬTaти гoJlocyBaння' a Taкoж BчиIIeння пpaвovинiB, Щo нaдaIоTь
"Ь
викoнwaTl4
aбo
вкaзiвки
викoнaння
BизHaчaти yМoBи гoспoДapськoi Дiяльнoстi, нaдавaти oбoв'язкoвi Дo
(пaeм, пaкеToМ aкцiй),
фyнкцii opi*y yпpaвлiння Учacникa пpoцrДypи зaкyпiвлi, aбo вoлoДiHIIя чaсTкoro
зaкyпiвлi.
пpoцеДypи
Учaсникa
кaпiтaпy
cтaтyTlloгo
щo стaIIoBитЬ не МeншIе rтiж25 вiдоoткiв
пpoцeДypи
,{ля фiзи.rнoi oсoби зaгaJlЬнa сyмa BoЛoДiння чaсTкolo y cтaTyтIloмy кaпiталi Учacникa
зztJlеЯшo вiД oбcягy кopпopaTиBllиx пpaB' щo сyкyllнo IIaJIe)кaть тaкiй фiзи'lнiй
зaкyпiвлi
"'Ъ*u*u.r"оя
ocoбi, E1ЛeнaN{'fi ciм'i Ta IopидитIIIим oсoбaм, якi кoнщoJIIoIoтЬcя Taкoю фiзиннoro oсoбoю aбo члeнами ii

сiм'i.

Члrнaми сiм'i ввarкaloTЬся пoдpy}м(я, дiти, бaтьwт, piднi бpaти i сeстpи, дiдуcь, бa6уcя, oнyки'
yсинoвЛIo3aнi, yсинoвлeнi, a Taкo)к iнпli oсoби, зa yМoви iх пoстiйнoгo пpoхмBaIIня paзoМ з пoB'язaнolo
oсoбoro i ведення з нelo спiльнoгo гoспoДapсTBa
- Iншi oоoби, якщo нaявнi iншi фшсти i oбcтaвини, якi свiДчaть пpo здiйснення безпocеpeДньoгo
aбo oпocеprДкoBtlнoгo кoнтpoJIIo чи BпJIиBy нa ПoотaчaJlьникa чи iнlпиx щacникiв пpoцrДypи зaкyпiвлi
(кpiм уraсникiв з BисoкиМ pизикoшI пoв'язaтroстi)*.
*Кpumepii вuco*oio piвня puЗul<у noв'язанocmi Учаcнuка npoцedуpu заtEniвлi mа умoвu, якi
Замoвнuк JvlсIс npавo вtalючumu в dozoвip, якuй уклаdасmьcя З mакull,l Учаcнuкoм, вx,Bначаemьcя чuннLlJv'
Ilopяdкoм закуniвeль moваpiв, poбim mа nocлуz ПАT <Укpzазвudoбування>.
,fi** Bcюuваemьcя
у poЗуfuliннi diючozo в ПАT <Укpеазвudoбуванняll ПopяdlE закуniвeль rnoваpiв,
poбirn mа nocЛу? t1сt мofu'eнrn уклаdання УeoDu;
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Tипoвa фopмa бaнкiвськoi гapaнтiVстендбaй aкprДитиBy Bllкoнaння зoбoв'язaнь BикoнaBцeM 3a

БAHКIBCЬкA ГAPAHTUI / сTЕHДБдЙ дкpвДИTИB

Ns (...)*

Miсцe склaдarrня (...)
ДaTa скJIaДaння <(...)> (...) 20(...)

(...)- (noвнe
наймeнування юpuduчнoi ocoбu - Гаpанmа)э aДpeсo. мiсцезнaхoд)кeннЯ: (...), пorптoвa
'
peквiзити бaнкiвськoi лiцензii (Гapaнтa) нa пpaвo IIaдaння бarrкiвськиx пoоJIyг (бaнкiвськa
aДpeсa:
лiuензiф 1...1, iменoвaний llaдaлi <<Гapaнт>, спpaвжнiм гapallTye нaле)кне Bикoнaння (...) (noвнe

наймeнування ocoбu - Пpuнцunала), aдpeсa мiсцезнaxoДження: (...), пoшIтoвa aдpеоa: (...), (...),
бarrкiвcькi pеквiзити: (...), iменoвaний нaДaлi <<Пpинципaл>, зoбoв'язaнь пo BикoнЕшIнIo

кoнтpaктy/дoio"opy, щo yклaДaeтЬся зa pезyлЬTaTaми пpoцеДypи зaкyпiвлi (oгoлolпення J\b(...) вiд (...))
ПpинциIlaлoМ з (...) (noвнe наймeнування ocoбu - Бeнeфiцiаpа) лepeд
(дaлi _ lioгoвip),_yклaденoгo
_aДpесa
мiсцeзнaxЪДження: (...), пolптoвa aДpeсa: (...), кoд eДPПoУ: (...), IПH: (...),
ЁeнефiцiapoМ,
бaнкiвcькi peквiзити: (...), iмeнoвaниМ нaДaЛi <Бeнeфiцiap>.

Гapaнт спpaвжнiм безвiДкличнo тa безyмoвнo тa без зtшеpечrнь зoбoв'язyeTЬся BиIIлaTиITLI'
Бенефiцiapy нa писЬI\,toвy Bимoгy бyдь-якy сyМy вк€BaIIy B пиcьмoвiй Bимoзi Бенефiuiapa, щo нe
n"p"""шyЪ (...) (cyмa цифparrли i пpoписoм, вaпотa), нe пiзнiurе 10 poбouих Днiв з ДaTИ oTpиМaння
пиiьмoвoi Bимoги Бенeфiцiapa, Щo мiотить вкaзiвкy Ha тl' B ЧoМy IIoJIягa€ пopyшrння Пpинципaлoм

зoбoв'язaнь, в зaбезпoчeHIIя якoгo видaнa/ъiдкpитий цяlцeЙгaparттiяlcтeнДбaЙ aкpeДиTиB.
Bимoгa Бенефiцiapa дo ГapaнTa IIpo спЛaтy гpoшoвoi сyми пo цiй гapaнтiilcтeндбaЙ aкpедитиBy
мae бyти пiДписaнa yIIoBIIoBa)кrIIoю oсoбoю Бенефiцiapa тa зaвipeнa пeчaткoro Бенефiцiapa. З \'IеToIo
iдентйфiкauii, вимoia Бенефiцiapa Мo)ке бyти напpaBЛrIIa чepeз бaнк Бенефiцiapa, oстaннiй мae
пiдтвepдити ayтellTиrшiсть пiшиcy Ha BиМoзi тa нaпpaвити SWIFT пoвiДoмлення Еa aДpесy 0 [BIC]

I{я/цей гaparттiя/cтендбшl aкprДиTиB зaбезпетyе BикoнaнflЯ Пpинципaлoм зoбoв'язaнЬ зa
Bкai}aниМ вищe ,,{oгoвopoМ, a тaкoж cпЛaтy нeyстoйoк (пeнi, rптpaфiв), пеpeДбaueниx .{oгoвopoМ,
**
нapaxoBallиМ з MoМeнтy BиtIикнення y Бенефiцiapa пpaвa нa iх нapaxyBallня' Дo ДaTvт Bимoги
Зoбoв'язaння Гapatrтa пrpeД БeнефiцiapoM BBzDItaeтЬся Eaлe)книМ чиHoM BикoнaниМ з Дaти
paхyнoк Бенeфiшiapa, Bкaзaний y Bимoзi
фaктиvнoгo нaДхoД)кенЕЯ гpoшoвиx кoйтiв нa пoтoчний
Бeнефiuiapa.
Hiякl змiни i ДoпoвненHя, щo BIIoсяTЬся дo ДoгoвoPУ, He звiльняroть Гщaнтa вiд зoбoв'язЕlнь зa
цiето/цим Бaнкiвськoro гaparrтiеrо/Cтендбaй aкpеДитиBoМ.
i
Ця/Цrй Бaнкiвськa гapшrтi яJСтetтдбaй zrкpeДитиB е безвiДкличнoro/-ниМ' нrllеprДaвaнoro/-ним
Бенефiцiapa'
тa
не Мo)кe бщи пepеy."y.rn.*u без пoпеpеДньoi згoди зi cтopoни Гapaнтц Пpинципaлa

Щ/цей гapaнтiя l cтetтд6aЙ aкprдитиB пiдпopядкoвyrтЬся

'li

t{с

,l. ,t

IIя/цrй гapaнтЫcтендбaй aкpеДитиB с безвiДкrпrчнoto/-ним ,нaбиpaе чиннoстi з
*** BKIIIoтIIIo.
Дo ((...)> (...) 20(...) p.

ДaTИ

видaчi тa Дiс,

Гapaнт
фoзrпифpoвкa пiдпиоy)
M.П.
14

* Бaнкiвськa гapaнтiя /Cтeндбaiа aкprДитиB IlaДaeться )EIaсникoМ' з якиM yкЛаДarтЬся ДoДaткoвa
yгoДa Дo Pa:rлкoвoТ yгoди , Дo yкпaДrння тaкoi ДoДaткoвoi yгoди
}fi* У paзi, якщo
ДoкyМellTaцii пpoшeлУpи зaкшIiBЛi BизHaЧенo' щo BикoIIaHHя гapaIITiйIIиx

B

зoбoв'язaнь пoBиIIнe бyти зaбезпeченe, зoбoв'язaння Гapaнтa пrpeД Бeнефiцiapol{ зa цieIo гapaнтiеro
зaбезпeтye BикoHaння зoбoв'язaнь ПpинципaJlaшaпepioд дii гapaнтiйних зoбoв'язaнь.
'fi{<* Cтpoк дii Бaнкiвськoi гapaнтii7 Cтендбaй aкprДиTиBy пoBиIIен BсTaIIoBлIoBaTися з
ypaхyвaнняМ дoДttткoвi щoди Дo ptlMкoBoi yгoди , щo бyДе yклaдений, aбo викoнaIIHя зoбoв'язaнь пo
дoДaткoвiй yгoДi Дo pal\лкoBoi yгoди- i зaкiнтyвaтиоя не paнirпe зaкiнчeння Bикoнaння зoбoв'язaнь пo
.(oдaткoвiй щoдi дo Pa"пдкoвoi yгoди * 35 калeндapниx днiв.
*{'** Hopмaтивнi aкти, якиМ пiдпopядкoвyeтЬcя бaнкiвоькa гapaнтiяlcтetlдбaЙ aкpeдитиB
BкaзyК)тЬсЯ B зaJlе)кнoстi вiд кpaiЪи pееcтpauii Гapaнтa: yнiфiкoвaниМ пp€lвилaшr, oпyблiкoBallиМ МTП
(URDG758)/ ISP9s / UсP600, oпyблiкoвaним MTIV пoлo)кeннIo пpo пopяДoк зДiйcнення бaнкaми
oпepaцiй зa гapшrтiями B llaцioнальнiй тa iнoзeмнiй валIoтi вiдt5.l2.2004 J\Ъ 639.
У випaДкy, якщo Пpиншипa-п/Гapaнт _ pезиДeнти Укpaiни' y pекBiзитaх Bкzt:lyeTьcя HoМеp
e.{PПoУ тa IПH (зa нaявнoстi), дJUI нrprзиДeнтiв BкaзyrTься peeстpaшiйний aбo пoДaткoвий нoмеp
(зa нaявнoстi).
Bимoги дo бaнкy, щo нaДar бaнкiвськy гapaнтilo/cтeндбaй aкpeДитиB Bикoнaння зoбoв'язaнь
BикoнaвцеМ зa кoнтpaктoйДoгoBopoм (для неpезидентiв) :
1. Бaнк peйтинг якoгo зa клaсифiкaцieю oдliеi з пpoвiдrих свiтoвиx pейтингoвиx кoмпaнiй (Fitсh
IBCA, standaxd & Poor's, Мoody's) вiДпoвiдaе Bимoг,lN,I пepшIoкJIaсних бaнкiв (нe нихс'rе пiДвищенoгo
iнвeстицiйнoгo кJIaсy A- aбo вищий);
2. УкpaiЪський дep>кaвний бaнк - банк з Дrp}I(aB[Ioю чaсткolo, тoбтo бaнки, B яких ДepжaBa пpЯМo
чи oпoсеpeдкoвaнo вoлoдie чaоткolo пoнaд 75Yo cтыryтнoгo кaпiтaлy бaнкy.
Bимoги дo бaнкy, щo Еaдae бaнкiвськy гapaнтiro/стeндбaй aкprДитиB Bикoнaння зoбoв'язaнь
BикoнaвцеM зa кoнтpaктoм/ДoгoBopoМ (для pезидентiв) :
l.Укpaiнськi деpжaвнi бaнки - бшrки з деp)кtlBIIoю чaсTкoto, тoбтo банки, B Якиx дep}I(aBa IIpяМo
чи oпocеpедкoBtlнo вoлoдiе чaсткoю пoнaД 75o/o cтaтутнoгo кaпiтaлy бaнкy;
2. Кoмеpuiйнi бшrкiвськi yоTaIIoBи, якi мaloть дoBгoстpoкoвий кpедитний pейтинг Зa
нaцioнaльнolo 11lкaлolo не ни)кчr кuaАA>; y BиIIaДкy вiдсщнoстi pейтингy зa нaцioнa.rrьнolo шкt}лoю y
бaнкiв iнoземниx бaнкiвськиx гpyп pейтинг MaTrpI{ЕcЬких iнoземниx бaнкiвськиx гpyп вiд oднiеi з
pейтингoвиx кoмпaнiй Fitсh, Stаndard & Poor's, Moody's Maс бутll нe нюкче пiДвищенoгo
lнвеcтицiйHoгo кJIaсy (A- aбo вищий) Ta кoМеpцiйнi бaнкiвськi yстaнoви, якi Hr BкЛIoчeнo Дo пrpепiкy
юpиДиЦIих oсiб, щoдo якиx Дrp]к:lвHими opгaнaМи Укpaiни, CIIIA aбo кpaiн eC зaстocoBallo
спецiaльнi екoнoмiчнi .пr iншi oбмежyвaльнi сaнкцii.
3. бaнкoм, peйтинг якoгo зa клacифiкaцiеro oднiei з пpoвiдниx свiтoвих prйтингoBиx
кoмпaнiй (Fitch IBсA, Stаndard & Poor's, Moody's) вiДпoвiДae BиMoгtlм пеpшoклacних бaнкiв (не
нижче пiДвищенoгo iнвrcтицiйнoгo кJIaсy A- aбo вищий).

Pекoмендoвaний пеpелiк yкpaiъських бaнкiвських yотaIIoB'
ht tр : //t t gv. co m' uа/p а gе/ do
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