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ToBapllcTBo З обмеlкеllоЮ вiдповi:tаЛl,Iliс.пО ((ТорговеЛьна комПанiя <<IоЛiСr, далirцо дiс на пiдставi Статугу, з однiсi сторони, та
AKrдiolteplle.ToBapIlcTBo ((УкргазвlIдобуванняD, даJIi - Покупець, в особi й.ryцпr*а
Директора з соцiальнrtХ та загальI!иХ пиl,анЬ фi.riТ Газопромислового управлiнlIя
<<ПолтавагазвидобуваltняD Соломахи 0.М., шIо дiс ltа пiдставj довiреlrостi l,,lЪ2-98д вiд
1з,|2,20l'8Р., . ilrшОТ сторони, разом iMeHoBaHi }rадалi - Сторони, уклаJIи РЪмкову
УГоДУ, далi _
Угода про наступне:
I. IIрелмет Угоди
Постача,,tьник, в особi лиректора ILlербиirrl В.€,

1.1. Прелметом цiсi Угоди с ItocTaBKa
,".L,
(далi - Товар), rцо вiдповiдас технiчним i яltiсtrlIпt харак,герIIстикам ,а urrо.uЙ, n.p*rin
"nr*
зазначений у Щодаrrсу, J'{ъ1 до данот Угоди, liридбаний Покупцем, за
результатами проведення
конкурентного вiдбору вiдповiдно до встановJIеного у Покупця порядку Проведення закупiвель
ToBapiB, робiт та послуг АТ <Укргазвилобування) за
рамковими угодам, (даrri - *оппур.нтний
вiдбiр), згiДно ДодаткУ J\Ъ5 до Рег.lIаменту взаемодiТ структурних пiдроздiлiв Ат
кУкргазвидобування> пiд час закупiвель ToBapiB, робiт та послуг, заr".рд*.по.о
рiшенням
Правлiння вiд 18.02.2019p. J\ъз7l, ввеленого в дiю наказом вiд l8.02.2019p. J,,lъl16lналалi
Порядок).
1.2. ПостачальнI{к зобов'язусться поставити Покупчевi Товар, u По*|п"ць - прийняти i
оплатити Товар IIа yMol]ax даноl'Угоди.
1.3. [[остачальнt{]t гараIIту€, що 1'овар, який е предметом Угоди € в нього в наявностi та
нuшежить lioMy на правi власностi або illruoMy pclloj]oмy правi, що надае йому право
розпоряджатися Товаром, е новим i не був у вi.rкористаннi, не перебувас пiд забороною,
вiдчуження, арешто]v{, не е предметом застави та iншим засобом забезпеченп" urпъпuпr,"
зобов'язаНь переД будь-якиМи фiзичнИми абО юридич}Iипtи особами, державними органами i
державоЮ, а такоЖ не с предМетом бу,чь-якого iншого обтяження чи обмеження, переlIбаченого
чинним законодавством УкраIни.
1.4. Постачаль}Iик пiдlтвердrкуе. що ук.цадання та виконання пrй цiет Угоди не
суперечиТЬ HopMaIvI чрIнногО законодаВства Украiни та вiдповiдас його вимогал,r (зокрема,
щодо
отримання Bcix ttеобхiдltих дозволiв та IIогоджснь), а також пiдтверлжус те, що
укладання та
виконання ним цiеi Угоди не супере.tить r(i:rяпt дiяльностi Постач€шIьника, положенням його
установчих доку!{ентiв чи iнших локаJIьнltх aKTiB.
1.5,Постачальник, пiдписуючи цю Угоду, повнiстю та беззастережно
усвiдомлюс та
погоджуеться, що у разi невизнання його переможцем по
процедураN{
конк)/рентного
разовим
вiдбору, загальна кiлькiсть Товару, яка буде поставлена Покупцю npor".oп,t
дii rrieT Уйи, може
дорiвнювати нулю за цiсlо Угодою,

II. Якiсть Товару

2.1. ПостачаJIьник повинен поставити Покупцю Товар, перелбачений цiею Уголою,
якiсть якого вiztповiдае сертифiкатам яtсостi або паспортам виробника, .щержстандартам,
технiчним або iHшtl.tM умовам, якi ttllсд'явлrrються ло ToBapv даного виду та пiдтверджуЪr"."
вiдrrовiдrтими докуменl,ами.
2.2. Постачальник гарантус якiсrь надiйнiсть Товару, що постачаеться, протягом
гарантiйного строку. Гарантiя па товар вil(повiдас гарантiйноrу .rpony виробника

i

3.1.

у

III. Поставка Товару

разi вlлникнення

у

ГIокупця потреби

у

ToBapi, Покупечь проводить разовl

З.2. Для проведен}Iя конкvреIIтного вiдбору Покупечi одночасно надсила€ BciM
учаоникам, якi пiдплtсали рамкову уго/lу, за]IроIIJсння подати цiнову llропозицiю щодо

постачання Товару шjIяхом направJIенtrя Г[остачальнику поштою та в електроIIному виглядi
на
електронну адресу ГIостачалыIика вказану в I)оз;liлi XIV даноI Угоди, повil{омлення, в якому
зазнача€:
-найменуванIIя та мiсцезнаход)кенI{я Замовнlлка
-назву предмета закупiвлi або частrtrtи ]Iредмета заrсупiвлi
-кiлькiсть ToBapiB
-умови i мiсце поставки ToBapiB
-строк поставки ToBapiB
-одиницlо вимiру ToBapiB
-та iншiлаrri
]
]

3,3. Строк Подачi цiновоI пропозицii постачання ТоварУ для ubi* уrасникiв, якi

пiдписали рамкову угоду склалае 10 днiв з моменту отримаIIня поuiдомп"ння вiд i]опупц". Факт
отримання запрошення подати uiнову пропозицitо пiдтверджусться повiдомленням llpo
вручення поштового вiдправлення чи передача його пiд
розписку Постачальнику або звiт про
отримання електронного листа.
3.4, Покупець провоДить розг"rIяд t(itlових пропозицiй, якi надiйшли Вiд
учасникiв даноi
протягом
3 робочих днiв з I\,loNIetITy отримання ними повiдомлення вiд Покупця, з
угоди,
урахуванняNl часУ поIIiтового обiгу, Пеllепtо;,кцепr с ,гой учасник, пропозицiя якого с найбirIьш
економiчrrо вигiдною за цiновI{м кри герiсм за уi\Iови iдентичносri То"ару. L{iHoBa пропозицiя
надана Учасником рапlковоI Угоltи, с оtрертсlю i не молсе бути змiнена ниN{ подальшому.
у
поставка Товару мо}ке здiйснlоватIiся l]tl ltiсю Угодою лише
у разi якщо Покупеuь визначить
Постачальника переможцем разовоi проце/tури ко}IкуреI{тного вiдбору.
3.5. Покупець повiдомляе Постача,тьника про визначення його переможцем шляхом
надсилання електронного лI-1ста на електронну адресу Постачальника вказану в Роздiлi ХIV
даноi Угоди, Повiдомлення ПокУгtцс:пt ГIостачальника про визначення його переможцем е
акцеIIтом. Пiсля отриN4ання повiдолrrtеrittя, Сr:оllоIlи погоДж}rють
умови та строки поставки
товару. Поставка Товару здiiiспюеться за tliHolo, яка зазIIачена цiновiй пропозицii наданiй
у
Постачальникод,{ Покугrцю. В разi невиltоIlаIIня або неIIалежного виконання переможцем
разовоi процедури конкурентного вiдбору своiх зобов'язань з поставки Товару протягом строку
визначеного в цiновiй пропозиuii, Покупець N,lо}ке вибратlл iншого Учасника
рамковоi
який надав пропозицii разом з переможцем разовоi процедури конкуре"r"о.ъ вiдбору,угоди,
а до
Постачальника застосувати штрафнi саrrкцii згi:tно Розлiлу VII даноi Yioo".
3,6. .щатою поставки Товару е ,цата пiдписання
уповноваженими представниками
CTopiH акту прllймання-перела.li ToBlLpr, або видаткоI]оТ накладноТ по кожнiй поставцi Товару
по цiй Уго:ti, ПравО власнсlстi на Tcrtlap Пс'РСХt)/(Ить вiл Пос,гачальника до Покупця з даl,и
пiдписання CToptlHitмI{ alсy прийп,tаtlнrl-_ перелачi 1'овару або видатковоi накладноi.
З.7. За виI\{огою Покупця llостztчiutьнtrк ttисьмово повiдомлlяс Покупчя i
резидента
(факсом

чальник за 5 днiв до дати вiдваrtтаження Говару зобов'язануfr надurи
електронноIо поштою) наступну iнформашiю:

.

номенклатуру 1'овару
BapтicTb Товару
кiлькiсть Micllb
габарити Товару
вага нето/брутто
Вiдвантаження Товару здiйсrlюеться пiсля отримання Постачальfiиком погоджеЕЕя
Покупця (лля нерезидента).
3.8. За вимогою Покупця або ва}Iтажоотримувача Постачальник зобов'язаний
вiдвантажувати Товар в rIрисутностi yttolllroBa}KeHиx представникiв Покупuя.
3.9, ПротЯгом 48 годиН lliсля закitIче}]нrI вi,llвatн,гажеrrня ПостачаJIьник повiдомля€ про це
Покупuя i вантажооl,римувача.
З,10. ПостачальFIик надае IIа адресу ПОк5,лц" наступнi документи:
. товаросупровiднi докуп,rен,ги (говарltо - траJlопортна накладна);
. сертифiкат якостi таlабо паспор,г виробника (на вибiр Покупця);
о вiдвантажуваJIьна специфiкацiя (ак,г завантаження) або пакувальнr* nrc, (за вимогою
Покупця);
. сертифiкат походження (за вимогою Покупця);
. сертифiкат вiдrrовiдностi (за вил,tогоlо l Iокупчя);
о iIrвойс (для нерезидента);
о iltmi докуN(еFIти, на вимогу Покупця, у разi проведення митного оформлення Товару
Покупшем.
3.11. Постачальник зобов'язаний надати Покупцю додатково до документiв, зазначених
п.
3.10
даноi Угоди, наступнi документи:
у
3.1 1.1. При здiйсненнi перевезеIlня Товару зzutiзничним транспортом:
для резиден,га: оригiнал акту прийлtitння-перелачi Товару та копiю залiзничнот накладноI
дJIя нерезI{дента: tlриl,iltа:tи акт1, прllйл4а]Iня*Ilередачi Товару та залiзничноi накладноТ,
з.1 1 .2. I1plr злiйсrrеннi персвезеI l Ir{ Гсl Bapl, i}I]ToTpaHcпopToM:
для резиде}Iга: орlIгitlал акту прltйплання-гtерелачi Товару або видатковоl накладноi,
лругиЙ примiрниК тоI]арно-тРанспортI-IОI ttакладноi (ф.Jфl-ТIJ) та копiю товарно-транспортноi
накладноi,

о
о
.
.

]

l

I

для нерезидента: оригiнали акту приймання-передачi Товару
мiжнаролноТ
автомобiльноТ накладноi (CMR).
3.1 1.3. При здiйсненнi перевезеIIня Товару авiатранспортом:
для резидента: оригiнал акту прI{I"Iмання-передачi Товару та авiацiйноi вантажнот
накладноi.
для нерезидента: оригiнали акц' приймаI{IIя-передачi Товару та авiацiйноi вантажноi
накладноi (Air Waybi I l).
3.11.4. Постачальнико до моменlч вiдвантаження Товару, поrr.рJдr"о погоджус з
Покупuем надання документiВ, Що вказаrli в пiдпутlктах З,l1.1 _3.11.3 та в пунктах 3.7,3.10
Угоди (лля нерезидент;t).
3.12. Якщо Постачальник вiдповiltно до умов поставки самостiйно здiйсню€ митне
оформлення Товару' lзiн зобов'язlitrllй rIадатИ KorriT докУментiв' вказаних
у п.3.11 (для

та

нерезидента) та оформлену згiдltо з l]и\{огами чинного законодавства Украiни ми1ну
декларацiю (МД)
Товарно-ТрансIIортНа IIакладна при перевезенrli Товару автотранспортом повинна бl.ти
оформленir вiдповiдrlо ло Правил перевезенrlя вантажiв автомобiльним транспортом в YKpaiHi,
чинних на день складання ToBapIIo-TpaHclIopTHoi нак.палноi.
ВiДПРаВЛеНня ДОкУМентiв вказаIIих у пунктах 3.10. та 3.11. цiсi YIoo, здiйснюеться
постачальником протягом 2-х (двох) робочих днiв
дати поставки, нарочним або
рекомендованим листом кур'ерською поштою, Ш9 у будь-якому разi не пiзнiше 5-го числа
мiсяця, наступного за мiсяцем поставки,
3.1З,^По прибутгtо Товару в ltiццевий пу}Iкт призначення його
про

з

ва] I,га}ко

отр

ил{_Yв

ачем.

]

3.14. Передача та отримаIIня 1'оварУ проводиться на пiдставi aKTiB Jриимання-передачi
товару або за ловiренiстlо, вiдповiдItо до Iнструrсцii лро порядок
реестрацii виданих, повернутих
i використаних ловiреностей на одержання цiнrlостей, затверлженоi накЕвом пдт
кУкргазвидобування).
3.15. Приймання Товару по Ki.llbKocTi проволиться вiдповiдно до IнструкчiI про порядок
приймання пролукцii виробни,rо-техtti.ttIоt-о призначення i ToBapiB народного споживання по
кiлькостi, затвердх(енtli постаrIовоIо Щержарбiтражу м П-б вiд 15.06.1965
р., по якостi Iнструкцii' про порядок приймання Iц)одукчii виробни.lо-технiчного пр".,rа"епня i ToBapiB
народного споживання за якiстю, заr,вердlttенот постановоIо Щержарбiтражу Jф п-7 вiд
25.04.|966 Р., То сертифiкату якостi таlабо паспорту заводу-виробника, У
разi виявлення
невiдповiДностi в якостi або нестачi Товару, виклик представникiв Постачальника
обов'язковий, а предс,Iавникiв завоДу-виробника - за вимогоЮ Покупuя. Виклик Покупцепr
здiйснюеться в письп,tовiй формi таlабо в електронному виглядi на еJIектронну адресу
постачальника, вказану в Роздiлi xlv даttот Угоди. У випадку неявки представника
Постачалыtllка (виробника'I'овару - H[t BtI]\,IoI.v Покупttя) в строк, вказаний ,rплrпу Покупця,
у
пiдписанняtl,I даноТ Угод{и Посr,ачальнI.1 j( IIадас зl,оду, про те, що ПостачаJlьник погоджусться з
оглядоМ 'i'oBapy на предN{ет lзiдповi:Illостi Ki.ltbKicтi/яKocTi Покупцем та з aI(ToM, складеним
Покупцем в односторонньомУ порядкУ за ])езульТа,гамI{ такого огляду. Стороrlи погодиJIисЯ, Що
якщо вони вiдступили вiд положснь Iнструкцiй, вкaваних в даному пунктi Угсlли,
врегулювавши своТ вiдносини на власtlий розсуД, то trрiоритет мають норми цiеi Угоди.
3.16. Вiдповiдальнiсть за правильнiсть та повноту оформлення товаросупровiдних
докуtvtентiв i наслiдки, пов'язанi iз затримками при постачаI{нi Товару, приймае на себе
постачальник.
3.17. При виникненнi додаткових витрат у зв'язку з неправильнiстю оформлення
товаросупровiднlлх документiв або непlсlлсллtвiстtо вiдправлення Товару з вини Постачальника,
TaKi витрати (у тому числi по доставцi 'Говаllу lз кiн1,1евий пункт прIrзначення) здiйснюються
постачальником.
3.18. ВанТажовiлправникоМ ТоварУ за цiсЮ УгодоlО е ПостачаЛьник абО завод-Ijиробllик,
або уповноважена (залучена) ними особа,
3.19, Упаковка i маркуванrrя Товару повиннi вiдповiдати o.rurobne""п,t правилам,
стандарт€lN{ i технiчним умовам,
3.20. Упаковка повиltltа забезtIеLIYва,ги повну цiлiснiсть Товару noln
*u"aпорryваннi
yciMa ВИДаI\lИ TpartcIlopTy, вtglк)чtllоLlи lIереваit,га7ксння, а також мати ц|)истосування для
можливиХ IlepeBallla)Keltb яК за допоNIоr"с.lо ltiднir{а-]]ьItих механiзмiв, так i
р)чним засобом (за
допомогоlо вiзtсiв i авто (електро) каропл),
З,2l. Порялок i строки повернеIIIIя TapLI: BapTicTb тари (упаковки) включено в загчшьну
BapTicTb (чiну1 Товару, тара (упаковка) - незворотна.

IV. Щiна Угоди
4.2. Зага_гrьна вар,гiсть (чiна) Уголl.t визIIачасться як сумарна BapTicTu Touapy, поставленого
вiдповiдно до Bcix PaxyHrciB-()aKTyP акцсптованIIх за результатами KoнKyp.ri*,o.o вiдбору за
весь перiод дiт Угоди
У BapTicTb Ъвару включаються:

- витрати на отримання дозвiлъноi докуплентацii (у випад$/, якщо така вимагастъся);

_ витрати пов'язztнi

з отриманняNI сертифiкаry походження Товару (застосовуетъся,
Постачальник е нерезидентом Украiни).
4.3. Зргалыtа BapTicTb (чiна) Угоzilt не I\,Iоже переtsищувати 1 057
мl"цьи
п'ятдесят {iM тисяч двiстi шiстдесят вiсiпt грlt.O0коп. з ПЩВ.)

4.4. Щiна за омЕиЦю ТоварУ та загz}JIьна цiна Угоди може бути змiне а (за
уrчлови, якщо
угодою передбачена оплата за Товаll протягом 60 калеrrдарних днiв або бiльше по факту
поставки - с,ганilirртнi умови оп.пати) п])II засlосуl,аннi п),нкту 4.5. Угоди.
4.5. Ушrови зNIеFIшення вартосr,i llос,tа]]леllого та неоплаченого Товару з застосуванням
формули llистконтуванttя BapTocTi ToBallv.
4.5.1. У разi, якщО Пост,ачалЬttик бал<аС змеIIшIитИ строкИ оплати, визначенi цiею Угодою
(застосову€ться лише у разi опла,I,и за'rовар по
факту поставки протягом 60 календарних днiв
або бiльше), BiH письмово звертаеться до ГIокупця з пропозицiсю зменшити строки оплати за
Угодою з одночасним зменшенням BapTocTi поставленого але не оплаченого Товару, вiдповiдно
до формули дисконтування BapTocTi Товару, вказаноi у п.4.5.2 Угоди.
4.5.2. Формула дисконтувангIя BapTocTi Товару:
Е вартiс,гь фактичltа: I BapTicTb за Уголою * (l - r/3б0 * (t' - t2)), де:
Е BapTicTb фактичttа - фактична BapтicTb ToBapiB, що оплачусться окрепlим платежем, грн.;
Е BapTicTb за ),годою - BapTicTb ToвapiB, яка визнаLIена в Угодi;
t' - строки оrrлати, визначенi в Угодi (сr,андартlti умови оплати), в каJIендарних днях*;
t2 - строК фактичноi оплатИ (злшеншсrti стандартtti строки, якi
узголженi Сторонами), в
кtшендарних днях*;
r - облiкова ставка НБУ (на датУ коригування BapTocTi), збiльшена на вiдповiдний
вiдсотокк piIIIIIих згlдно з нижченаведеноI()
1уJIою
t1

t2

It

в д 60 до З0 lсztltендitрних днiв
в д29 до 0 календарних днiв

IБУ + 10%
об.l кова ставка IIБУ + 4о/о
*якщо в Угодi cTpoklr оплати визriа.lенi в банкitзських
днях чи iнши* не календарних днях,
строки оплати tl, t2 визначаються виходячи iз перерахунку таких ДНiв у календарнi днi.
4.5.3. Покупеuь протягом 5 робочих днiв з дня отримання вiд Постачальника письмовот
пропозицiТ щодо зменшення строкirз оплати та застосування у зв'язку з цим до BapTocTi Товару
ставкИ дисконтуВання, визначеноТ за {lормулою, вк€ваною у п. 4.5,2 Угоди, повiдомляс
Постачальtrltка про свою згоду зас,госува]Iня вl(азаного механiзму, шляхом IIаIIравлення
письмовоi вiдповiдi на адресу Постачаll,нI{ка. У 1tазi не направлення Покупцем Takoi письмовот
згоди, або направлеII}Iя письмовоТ вiдллоtll.t про застосування формули дисконтування BapTocTi
Товару та зменшення crpoKiB оплатlI, Ba;lTicTb Товару i строки оплати залишilються такими, як
передбаченi в Угодi.
4.5.4. У разi якщО ПокупеuЬ Погод)i()/с,l,ься iЗ пропозицiею ПостаЧальника про застосування
фОРМУЛИ ДиСконтування BapTocTi Товару та зменIшеtтltя cTpoKiB оплати, BapTicTi no..ruun."o.o
але не оплаченого Товару та вiдповi:]tllо ЗЕIгiLqьна цiна Угоди змiнюються з
урахуванням
,гакоil,lу випадку
фОРМУЛИ ДискоIlтуВання варгостi Тtlвар}. У
змiна BapTocTi поставленоiо
-" .,.
оплаченого Товар1,, розрахов€tноТ за tРtlllмl,л9р дисlt()нт\/ваI{ня BapTocTi Товару" проводиться на
пiдставi вiдповiдtltlх кориг}точих перl]иIIних докрtеrlтiв, пiдписаних Croponur" (акгiв
коригування BapTocTi Товару, paxyHKiB на оlIлату з новою цiною, тощо).
4.6. Пункти 4.4 та 4,5 цiеi Уголlr EIe мо}I(у,гь бути застосованi на вже поставленl та оплаченt
tlб;titcoBa ставкi}

I

Товари.
4.7. Змiна BapTocTi ToBapiB та загальноТ цiни Угоди у зв'язку iз застосуванням
формули
дисконтування BapTocTi Товару, не впливае та не зменшус розмiр забезпеченп" urnonuna,"
зобов'язань по Угодi.

V. Порялоlс здiiiсrlення оплати
5.1. РозрахункИ проводятьсЯ ш.цяхоМ оплати Покупшем npor".on] 60 (шiстлесяти)
календарНих днiВ пiслЯ здiйснення поставк!I Пос,гачальником Товару на пiдставi PaxyrrKyфактури' пiдтвердженого Покупцем, r,a пiдписаttгtя Сторонами акту прийманrlя-передачi
ТоварУ або видатковоi накладноi, шляхr)N{ IIерерахування коштiв на
рахунок Постачальника, або
з урахуванням умов, передбачених rr.4.5 rtici Угоди,
5.2.

CTopiH акт

Рахунку-фактури доiIаIоlься пiдписаний уповноваженими
аIIня-передачi Товар1 або видат](ова накладна.

поrсупець не злiйснюе оплату за поставлениtyt Товар, та така
не е порушенням
"aa.rnurb
строкУ оплати зi сторсtни Покупця у RI.т]Iад](у ненадання Постача.пьником
Рахунку-фактури на
оплату чи його неналежного оформлення.

VI. Права та обов'язкlr

CTopiH

]

]

1, Покупецт, зобов'язаlтий:
6.1,1. CBo€'tacнo та в повнопtу об,:язi сплаIIчватiл за поставлений Това$.
6.1.2, Прийпrатlt ltоставлений 'loBap. у разi вiлсутностi зауважень, згiдно з акrом
приймання-передt1.1i товару або видатl(овоIо накJIадною.
6.2, Покупець мас право:
6.2.1,. .Щостроково розiрвати (припиrtити) цю Угоду:
6.2.|,1 . У разi невиконаНня чИ неналежнОго виконання зобов'язань Постачальником,
повiдомивши про це йсlго за 30 днiв до дати розiрвання
6.2.|.2. У разi вiдпtови ПОк)rпця вiд виконання угоди у зв'яiку з вiдсутнiстто
фiнансування таlабо Rтрати тtотреби у закугriв.ri, 1, тому числi у зв'язку зi змiноrо технiчних
-Гоllару
вимог до
(пlrелrчIету закупiвлi).
6.2.1.З. У разi вiдмови одного або бiльпlе уЧасникiв-переможцlв, з якими
укладено
paMKoBi угоди за результатаN,Iи однiс:i або декiлькох конкурентних вiдборiв вiдповiдно до
встановленого Покупшем порядку IIроведення закупiвель ToBapiB, робi,г та послуг дт
кУкргазвИдобування) за рамковими угодами, вiд виконання рамковоТ угоди або iнших дiй,
якщО внаслiдоК цьогО кiлькiстЬ У.lасникiв-переможчiв, з яки]\,{и у Поrсупuя е дirочi paMKoBi
угоди, становить менше трьох.
6,2.1.4. У iнrших випадках, псрсдба.lеttих цiеtо Угодою.
6.2.2. КОнтролtсlвати поставку 1'о rlally }, cl роки, встановленi Угодоrо.
6.2.з. Змегтrltyватl,t обсяГ закупiв:ri Товар1' та загzuIьну BapTicTb цiеi Угоди залежно вiд
реального фiнансуIlанI{я вида,гкiв. у TaKoI\{y разi Сторони вносять вiдповi,цнi змiни до цiеi
Угоди.
6.2.4, Не здiйснювати оплату Постачальнику у разi неналежного оформлення
докуплентiв, необхiдних для здiйснення оплати.
6.2.5. Вiдмовитися вiд Товару, який rIе поставлений в строк, вказаний в Угодi,
6.3. ПостачаJIьник зобов'язаний:
6.З.1. ЗабезпечитLI поставку 'Гоllаllу у строки, встановленi Угодою.
6.з.2. Забезгtе,tити поставку Товару, яttiсть ,Iкого вiдповiдае умовам, установлеIIим
роздiлом II цiсi Угоди,
6.3.з. Зарееструвати податковч rIакла/шу в електроннiй формi в сiроки, встановленi
чинним законодавством УкраТrrи.
6.з.4. СвоечаснО поuiдоппп"ти Покупця про змiну електонноi адреси.
6.3.5, Протягом 2 робочих днiв з моменту Оl'РИI\IаННя письмовоТ вiдпlэвiдi вiл Покупuя
щодо зменшення cTpoKiB оплати т{] застосчвання у зв'язку з цим до BapTooTi Товару ставки
дисконтуВання (п. 4.5.2 rrici Угодr), IIill(i}TII Покупшю рахунок на оплату та коригуючi первиннi
документи (arcTrr коригува]II{я BapTocTi Т'оварl,та l]axvнKI{ Ila оплату з новою цiноtо, тощо).
6.з.6, Протягом 3 робочlIх днiв Iliсля складання коригуючIIх первинних документiв (aKTiB
коригування BapTocTi Товару, paxyHl<iB IIа олjIату з новою цiною, тощо) надати Покупчю
розрахунок коригування кiлькiсних i вартiсних показ1-1икiв до податковоi накладноi в
електроннiй формi, всl]ановленiй чинним законодавством Украiни.
6.4. ПостачаJIьник мас право:
6.4.1. Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за поставлепи* То"ар.
6.4.2. На дострокову поставку 'Говару за письмовим погодженням Покl,пuя.
6.

VII. Bi:rrloBiдa.r1,IlicTb Cтopilr

7.1. У разi ЕевикоIIаЕня абО неналежЕогО виконання cBoi'x зобоt'язань за Угодою
Сторони несуть вiдповiда_гlьнiсть, передбачену законодавством УкраiЪи та цiсlо Угодою.
7.2. Товар, що не вiдповiдас коN{плек,гу/комплекттIостi та/або кiльксlстi, абоlта якостi
може прийматиСя ГIокупцем абО BaHTi,DI(ooTl]иb,{yBaI{eM на вiдповiдальне Збер,iгання за
рахунок
ПостачыiьнI{ка, до його замiни тlr/або л()укомплектацii. Постачальник зобов'язаний
розпорядL{тися f'oBapoм, приL"IнятиМ на вillпоВiдальне зберiганнЯ протягоN,{ 10 днiв з дати
прийнятгЯ ПокупцеМ ТоварУ на вiдпсlвi/tа.цьне зберiгання. Якщо Постачальник
у цей строк не
Товаром,
Покупець
мас
гIраво
Товар
розпорядиться
для вiдшкодування понесених
реалiзувати
cBoix збиткiв.
7.3. Якщо протягом гарантiйного строку булуть виявленi дефекти або невiдповiднiсть
якостi Товару, обумовлеНоТ Угод<ltо, ПостаЧаJIыIиК зобов'язаний за свiй рахунок
усунути
дефекти ТоварУ за його мiсlIезнахоД}I\егiIIrI]\'l або замiгtити неякiсний Товар Bi ]-ouap на;rЬжноi
якостi в узгодженi Сl,оронами c],pol(ll, але lte бiлi,lrtе 20 ка.тендарних дпiп a дня отримання
поtliдомлення вiд ваII,гажоотр[l}Iувача LIи Гiокуrttlяl rrpo дефекти або невiдповiднiсть якос.гi
Товару.
7.4. За постачання 'ГоварУ Heнale)iнoT якостi або нскомплектного Товару, Постачальник
виплачуС ПокупцЮ rrrтраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi Товару нен€шежноi якостi або
некомплектного Товару.
7.5. У випадку неповiдомлення або tтесвосчасного повiдомлення про дату вiдвантаження
ТоварУ Постача,rЬник виплачуе ПокупчlО ш,граф у розмiрi l% вiД -BapTocTi Товару, IIро
вiдвантаження якого було не повiдомлсно або не своечасно повiдомлено.
7.6. За одI{осторонню необгруtlтоl}аII\, вiлмову вiд Угоди таlабо виконання cBoii
зобов'язаlль по Уго,цi, llостачальник с]IJIачус Покl,пчю штраф
у розмiрi 10% вiд цiни Угоди. У
випадку ненадання або порушення cTpo]tiB надitння товаросупровiдних lOK}rv-IeHTiB i/або iнших
докlментiв вiдповiдно до п.3. l0 та п. 3. 1 [ , п. п, б,3.5 -- б.3.6 даноi Угоди, Постачальник виплачус
ПОКУПЦЮ ШТРаф У РОзrпriрi 20 Yо вiд BapTocтi Товару, документи щодо якого нс:наданi або tlаданi
з порушенням строку.
7.7. ЯпщО Постачальник не заресстрYвав, неправилыIо або несвоечасно заресструI]ав
податкову/i накладну/i в системi елек,грс)нtlого алмiнiстрування податку на додану BapTicTi чи
вчинив iHIrri лii7бездiя:l1,1tiсть, R рсзуJILгаri чtlго Г[окупець втратив права на податковий кредит,
ПоотачалЫIик зобов'язаниЙ сlIлатити ]-[t,купцю ш, rраф у розмiрi 20О/о вiдсуми операцii/й по якiй
не заре€сТроваFIо' IIеIIравилыто або несвосlIасного заресстровано податковУ/i накладнУ/i (для
резидентiв).
7.8, У випадку невиконання Посr,ачаJIьникоIu взятих на себе зобов'язан,ь по данiй Угодi,
Постачальник зобов'я:заний вiдшкодувати Покупuю Bci збитки, що зав2lанi йопrу TaKlIM
невиконанням, У тому числi за простiii транспорту, що виник через вiдсутнiс::ь необхiдних
для
приймання Товару документiв.
7.9, Постач&цьник компенсус RIIтрати Покl,пцю за простiй транспOртУо коли такий
простiй буле вик.ltикаlrltй необхiднiстю п1llriiп,тання Товару У np"ayrno.Tiуповноважених
прсдставникiв llостачапьFIика, У разi поставки Т'овару, що не вiдповiдае вказанiй
у

товаросупllовiдrl.rхдок),меIIтахltiлькостi.гаякос,гi
7.10. У разi невикоrIання Поста.tацl,ниIiоN{ взятих r|a себе зобов'язан" з [посru"ки Товару
у
строки, зазначенi в повiдомленtti згiдriо п. j.2, цiст Ут,оди, останнiй сплачус Поку1tцlо пеню
l

у
розмiрi 0,1 Уо вiд BapTocTi непоставлеIlого або несвосчасно поставленого Товzру за кожеrI день
прострочення, а за прострочення понаl{ тридцrIть дrriв додатково сплачус штраф
у рсlзмiрi 7%
вiд BapTocTi непоставленого або несlзос)часIIо tlоставленого Товару
7.11. За порушенI{я cTpoKiB оплiIтII I]окупець спjIачус на користь Постаtчальника пенIо в
розмiрi 0,001% вiд суми простроченого пла]сх(у. за коrкний ле*r" просrроченЕя платежу, але FIе
бiльше подвiйr,rот облiковот ставки Нацiоttалыtого банку Украiни, що дiяла в перiод, за який
сплачусться

.|2.

пеня.

штрафу/iв таlабо|пенi, перелбачен"* !аr"" роздiлом VII
кВiдповiдальдiсть cTopiH> Покупець, r{а c)/Nly таких Iшr,рафних санкцiй, Mqе-TripaBo притриN,rати
_ ll
оплату за Тофр.
7

ЩО ОПЛаТИ ПОСТаЧапЬЕиком

I

q

7.

1

З. Сплата господарських саrткцili lle звi.liьняс С,горони вiд виконапJо .uoT* зобов'язань

за ланою Угодою.

VIII. ОбставиIIи непереборноi силп
8.1. Сторони звiльняrоться вiд вiдповiдальностi за невиконання або ненiчIежне
виконання зобов'язань за цiсю Уl,одоlо у разi виникнення обставин непереб(эрнот сили, якi не
iснувалИ пiд чаС укладаннЯ УгодИ та IjI,tI{иклИ гI(lза волеЮ CTopiH (аварiя, кат.астрофа, стихiйне
лихо, епiдемiя, еltiзоотiя, вiйtrа тощо).
8.2. Сторона, rцо не може виконра,ги зобов'язання за цiсю Уго!ою унаслiдок дiт
обставин непереборноi, сили, повинна r-le пiзнiше Hillt протягом 7 днiв з моме]lту Тх виникнення
повiдомити про че iншу Сторону у письIuовiй форплi.
8,3. !оказом виникнення обставиrl непереборноТ сили та строку Iх дiТ е вiдповiднi
документи, якi видают,ься Торгово-промисловою палатою Укратни або iншим уповноваженим
на це органом.
8.4. у разi коли строк дil'обс,гавиrl неtгереборноI сили продовжусться бiльше нiж 60 днiв,
кожна iз C]Topill 1] }/стаFlовЛеномУ пOряjtt'У N,{a(] прitвО 1эозiрвати urо Угоду.
]

IX. Rирiшl"r"" ..rJpi"
9.1. у випадку виникнення спорiв або розбiжllостей Сторони зобов'язуються вирiшувати
шляхом взаемних переговорiв та консультацiй.
9.2. у разi недосягнення Стороltами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються
у судовомY
порядку вlдповlдно до чинного законодаl]с,гва Украiни.

Х. С,грок

дiТ

Угоди

10. t. Угода набирае чиltностi з ла,t и iT гtiдпtrсання Сторонами та скрiп}rення iT печатками
CTopiH (за наявносгi), i Дiс до зl.|2.2020Г., а в частlлнi розрахункiu - до повногэ виконання.
ПiслЯ закiнченнЯ строкУ дii цiсl' Уг,оди, BoH.t може бути пролонговаIlа. Япщо за один
мiсяцЬ до закiнченIlя строКу лii УгоЛti )кодна iз CTopiH письмовО не попередила про HaMip
розiрвати цю Угоду, то Угода вважаеться пролонгованою на цих же умовах на кожен наступний
piK.
l

XI. Illmi умови
11.1. Угода мо}ке бlти достроI(ово приIIиIIена за взасмною згодоIо CTopiH. У
разi
непiдписання рамковоi угоди чи вiдп,tоlзи вiд iT пiлплrсання одним або кiлысоru y.ruarrr*ur"переможцЯми, допуЩенимИ до укладаI]ня рамковоТ угоди, у строки,
устаIIовленi порядком
Провелення закупiвель ToBapiB, робi,г та послуг АТ <Укргазвидобування> за
рамковими
угодами, дострокового припинення itтших рамкових угод, якi були уклаленi за результатами
однiеi або декiлькох конкурентних вiдборiв вiдповiдно до встановленого Покупuем порядку
Провелення закупiвель ToBapiB, робiт ,га послуг АТ <Укргазвидобуваннlt> за
рамковими
угодами, за згодою cropiH або за рiптсttняrr cyit)-, якtцо внаслiдок цього кiлькiсть },кладених
рамкових угод по цим закуПiвлям ста'tа N,]eHttIe 1pl,ox Сторони цiеi Угоди поврtннi не п,iзнiше 10
робочих днiв з д}Iя настання вкiLзаrIих обс.гавин tti/1Ilиса,ги додатковУ угодУ до цiеi Угоди щодо
дострокового припинення цiеi Угоди.
11.2. Угода може бути змiнеIlil чи розiрвана лише за згодою CTopiH, KpiM випадкiв,
встaнoBлeниxцiсюУгoДoюTaЧинниМЗaкoНoДaBствoмУкpaIни.
1,3. У разi, якщО пiсля визIIачення Поста.lальника переможцем конril,рентного вiдбору
вiдповiднО до встаноВленогО Покупцел,,t порrIдку Провелення закупiвель ToBapiB,
робiт та послуг
А.Т <Укргазфлобування)) за paMKoBI{пIIt угода\Iи, Покупець виявив Товар Ъ,е
дiноrр, меншою
Hixt цitrа.
ропонована fIостача]ТЬникоN,t, Гlокупечь FIаправля€ Постаldпьн

пропозицiею зменшити запропоновану цiну до цiltи. виявленот Покупчем. У
разi згоди на
зменшенНя цiнИ ПостачаrЬник протягOМ трьоХ робочиХ днiв З дня отр1.Iмання листа вiд
Покупця, нада€ Поку,пцlО новий Рахунок-фактурУ зi зменшеноIо цiною, У разi незгоди
Постачальника на зменшення цiни таlабо Itеотримання Покупцем нового Рахунку-фактури зi
зменшеноЮ ttiHolo протягом 3 робочих днiв з дIrя отримання Поста!Iальником листа вiд
Покупця, I1окуllечь ма(] право вiдмовiл,гися в одI-IосторонIIьому порядку вiд придбання такоtо
TorlapY таlабО розiрвання Угодrt без вiдшrко/(уваltl;я будь-яких збиткiв ПостачалыIику, про що
Покупець повiдом.uяс Постачiа.llьника. l]Her,r отр}Iп,{анЕя листа вiд Покупця вважа€ться дата
поштового штемпеля пiдприсмства зв'яз](у, LIереЗ яке надсилаеться таке повiдомлення.
11.4. Покупеuь мае право вiдмовитися вiд Угоди в односторонньому порядку в
Еаступних випадках:
- ненадання Постачальником докрлент.iв np"nД.*ocTi товару, *о] стосусться Товару
та пiдлягають переданню разом з Товаром;
- якщо Постачальник передав N{еншу кiлькiсть Товару, нiж це встановлено даною
УгодоЮ таlабО Рахунком-фактурою (lз том1' чис:ti Покупечь мас право вiдмовитися вiл
уже

переданого 'Говару);
- якщо 1-Iос,гача,цьник передав 1'овар, якllй не вiдповiдае комплекту/комплектностi;
- якщо Постачальник передав 1'овар ненiцежI]оТ якостi;
- в iншиХ випадках, перелбачеIIих lIIlIIHI]M закоIlодавством УкраТни.
1 1.5. У випадку прийняття Покупrцем
рiшеrrня про вiдмову вiл Угодлt або вiд поставок
по РахунКам-фактурам з пiдстав, вкi}за}lих у п. 11.4 лаlrоТ Угоди, Покупеuь ма(;право:
- ПИСЬМОВО ПСlвiдОмИти Посr,ачаJIьника про вiлмову вiл Угоди в односторонЕьому
порядкУ з :]азIIачеIIlIяпr пiдсr,ав прлiйня']-lя так()го рirшення. В даному випадку Угода припиняс
дiю з лати вiдпраI]JlенItя повiдоп,tлеIIня пl]о Bi.,IMo],\, вiд Угоди.
- вста}IовИ,ги ПостаЧальникУ сгl)ок, в яttий BiH зобов'язаний усунути недолiки, якi
призвели до прийrrяття рiшення про вi,lл,rову lзiд Угоди в одIIосторонньому порядку. В такому
випадку Покупець направляе ПостачалыIик), письмове повiдомлення з зазначенням недолiкiв та

строку для усунення таких недолiкiв, Япщо недолiки не будуть ycyHyTi в установлений
покупцем строк, Угода припиняе дiю зi спливом строку, встановленого Покупцем для

усунення
недолiкiв.
1 1.6.
разi якщо пiд час виконання цiсi Угоди Покупець
факт yracTi у
конк}ренТIIоII}' вiлборi, за резульТатаtr,IILiKoI о було чкладено цю Угоду,"r"url"e
пов'я:заноi особи щодо
постачальнIIка' тобто особи' яttа вiдпоlзiлас буль-якiй iз ознак' зазначених
У Додатку N З оо
Угоди, який с iT невiд'€мноIо частиItоtо, Покупець мас право в односторонньому порядку
розiрвати uю Угоду таlабо Постачальник l]ипJtачус Поrtупчю штраф у розмiрi 2о % вiлвартостi
Товару,
l1.7. Що оплати Постачальником lrrтрафу, вкАза}Iого у п. ll.б цiеТ Угоди, Покупець, на
суму штрафу, мас право притримати оп"гIztтч за'rовар.
11.8. При розiрваннi Угоди r] односторонньому порядку Покупцем з пiдстав виявлення
ylacTi
факту
у конкурентному вiдборi, за результатамLI якоi було укладено цю Угоду, пов'язаноi

У

особи щодо ПостачшlыIика, r,обто особll, яка вiдповiдае будь-якiй iз ознак, зil}начених
у
,ЩолаткУ Ns3 дО Угоди, Покупець письмово повiдомляе l]остачальника про розiрвання Угоди в
односторонньоN{у порядку з зазначеIlttltм пiдстав прийняття такого
рiпrення. I] даному випадку
Угода припиняс дiIо з лати вi/цправлеtIIIrl ttовiдомлення про розiрвання Угоди. якоIо вI}ажаеться

дата поштового штемпеля пiдприемства зв'язку, через яке надсилаеться таке пrэвiдоIuлення.

i1.9. Bci доповнення, додатки, цiновi пропозиrliТ Постачальника та Рахунки-фактури,
вiдбору, до Угоди с ii невiд'смними
якщо вони викJIаденi в письмовiй формi" пiдlписанi уповноваженими представниками"u.rrnu*",
CTopiH та
скрiпленi ix печагt<апlи (за наявностi) (KpiM цiновI.Iх tlропозицiй Посiачальника та PaxyHKiBаКЦеПТОВаНi За резУлЬТаТап{и конкурегIттlого

фактур, якi пiдttисуIоться Пос гачальнлl It()NI).
1l, io.
;;;;;;;;;,';';;i",;i.,,l.,.r"" переможцем кончр.пrпо.]o вiдборУ,
права передаватIl (вiлступати) свот пl);1l]а r,a обов'ltзки за Угодою бульiншитчt
покладати Аиконання зобов'язань на бl;tr,-lrку irrrшy особу.

ii;

11.1l. Пiдписанням цiеi Уголи Постачальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлений та
погоджу€Ться З IнстрvкцiеIо tlpo поi]ядок реестрацii виданих, повернути.к i використаних
довiреностеЙ на одерiканнЯ l1iHHoc,reii, за,гвердх(еноЮ HaKtrзoM АТ <<Укlэгазвидобуuur.r"u,
порядком Проведеннrl закупiвель ToBapiB, робiт та послуг АТ <Укргазвидобування> за
рамковими угодаi\(и.

l|.,l2. При тлумаченнi умов ]lосl,а]]ки за цiеlо Угодою застосовуFэться Мiжнароднi
правила iнтерпротацiТ комерuiйrrих TcpMiHiB IFIKOI,EPMC (редакцiя 2О10
року) з ypu*yuJnn"lи
особливих умов поставки, визначен}Iх Сторонами у ланiй Угодi.
11.13. Угода, ii змiст rte пiдлягаlо,гь розI,олоIхенню або використан}tю Сторонами без
ЗГОДИ iНШОТ СтороtIи, KpiM випадкiв пеtlс,цбаllеIlих llинIIим законодавством Укlэаiни.
11.14. Вiдповi;tlIо До Ilодатк()ll()го liоде]iс) УкраТrrи Постачальник зit даною Угодою с
платникоП{ ПОДаТКJ- на rlрибуТок I{a заI,[liьних }Mirl]Зx та с платниl(ом податку на додану BapTicT,b
на загаJIЫIих умовах; ГIокупець е пла,Гtlиl(оМ податкУ на прибуток та п()lIатку на додану
BapTicTb на загальних y]vloBax.
1 1. 15. Взасмовiдносини Сторirr, не пере2цбачеrli Угодою,
регулtюються чинним
законодаВствоМ Украi'ни. Якщо в даriiй Угодi Сторони вiдступили вiд положень aKTiB
цивiльного законодавства, врегулIовавши своТ вiдltосини на власний розсуД, Trr прiори,гет мають
норми Угоди.
t1.16. Сторони зобов'язуlоться письмово повiltоI\IляТи одна одну у випадку прийняття
рiшення про лiквizlацitо, реорганiзаrдiкl або банltруrство однiсi iз cTopiH у сц)ок не пiiнiше 3-х
каJIендарних дttiв iз даr:и прийняття таIiого рitпсttllя.
1 ] .l7. У разi змiни мiсцезнахt)л)(еIlllя, банкiвських
реквiзитiв, cTdrycy платника
податкiВ Сторони, змiнИ електронНоi адреси, така Сторона зобов'язана ПИС]rМоtsо повiдомити
iншу Сторону протягопл 3-х лнiв про TaKi змiirи.
l1.18. Я*що )/годою передбачеFIо наI]равлеItня листiв, повiдомленl, в електронному
виглядi на електроннi адреси cTopiH" Taki .lrисти. тlовiдомлення ввtl}каються належним чином
направленими, якtцО вонИ направ;lенi В електронномУ виглядi на Bci e.пeKTpoHHi алреси
одночасно, вказавi в розлiлi XIV даrrоI Угоди.
11.19. Угода складеlIа yKpaTlttlbKolo NI()Rою - для резидентiв adc, украiнською та
англiйською - длlI нерезидентiв в дl}ох пришлiрниках (1 примiрник Посlтача,тьнику та 1
примiрниlt Покупurо), якi мають однакову юридичну силу. У разi розбiжностей мiж текстами на
украiнськiй та англiйськiй мовах, текст на украiнськiй MoBi мае перева}кну сиJIу.
ХII. Антикорупцiйне застерея(ення
12.1. При виконаннi cBoix зобов'язi}нь за цiею Угодою, Сторони, iх афiлiйованi особи,
працiвгrиКи абО посереllнИки IIе вtIплаlIYlоl,ь, не пропонують i не дозвол"arо п,йrrпату буль-яких
грошовиХ кош,гiВ або переДачу цitrнОсrей, пряМо абО опосередковано, буль-яким особам, для
впливУ на дii чи прийняrтя рiшtенrlя Ц!lI\ILI особамлt з N,{ето]о отри\Iання буль-якоi неправомiрноТ
вигоди.
12.2. При виконаннi cBoix зобов'язавь за lliclo Угодоtо, Сторони, iT Ьфiлitованi особи,
прачiвниКи абО посереднИки не здiйсltкltоТь дii, щО квыIiфiкуЮться застосовн]{ми для цiлей цiеi
УгодИ законодаВством, як дача./отримаrIня неправомiрноi вигоди, корупцiйне правопорушення,
а також дii, що порушують вимогi{ законодавства про запобiгання корупцi'f та мiжнародних
aKTiB про протидitо легалiзацii (вiдмиваннкl) доходiв, одцержаних злочинним ш;lяхом.
12.3. КожrIа iз С,горiн цiсi Уго,ци вiлмовлrrеться вiд стимулювання буль-яким чином
прачiвникiВ iншоi Сторони, в том}' чрtслii IllJIяхом надання грошових с)м, подарункiв,
безоплатнОго викоIIанIIя }Ia iх алресУ робiТ (пос.irуr,) та iншимИ, не пойМенованимИ
У цьому
пунктi способами, що ставить працiвlIIIiiа в певну залеrкlliсть i спрямованого на забезпечення
виконаI{ня
,Iалл цIllYl
працiвником Uуль-хки)t
буль-яких дiй
чим uрсrцrrrfl/r\UNl
користь 0,1,иJчIулюючоl
стиN,Iулюючоi иого
дlи на кUриg,r,ь
його Uторони.
Сторони.
/

ПiД дiямИ

розуллiються:

пра,цiвника, здiйсlltованими

на користь стимулюючоi його СтороЙ,,

ня невиправданих переваг у порiвняннi з iншими контраге
ня будь*ятсих гарантiй;

- llрискорення iснуIочих процедур (спроцення формrшьностеЙ);
- iншi дii, щО tjиконуються праIliвllиком в рамках cBoix посадовrх обrэв'язкiво
]

але йдугь
врозрiз з принципами прозоростi та вiдкрttтостi взаемин мiж CTopoHaMI{.
I2.4, У разi виниКненнЯ у Сторони пiдозр, Що вi2lýулося або може вiдбутися порушення
будь-яких антикорупцiйних yл,IoB, вiдповiдна Стороrrа зобов'язуеться повiдомити iншу Сторону
письмовiй формi. Пiсля писLмового повiдомлення, вiдповiдна Сторона мае право
призупинити виконання зобов'язань за цiсю Угодою до отримання пiд,rвердження, що
порушення не вiдбуJIося або не вiltбудетr,ся, lle пiлтверлжОНIIЯ ПоВИНН,э бути надiслане
протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати HalIpa]]JIeIIIIrI письмового гtовiдомлення,
у письмовому повiдомленнi cтopoHa зобов'язана послатися на фrакти або надати
матерiали, що достоВiрно пiдrВерлжуIотЬ або лаtотЬ пiдставУ припускатИ, Що вiлбулося або
може вiдбутися порушення будь-яких IIоложень цих yN{oB контрагентом, йсго афiлiйованими
особами' працiвникапrи або посереднIIками l]tIража€l,ьсЯ в,цiях, якi квалiфiкуl,эться вiдповiдним
законодавСтвом, як даI{а або олерЖа.нIlя HcllpaBolriplloT вигоди, корупцiйне правопорушення, а
також дiях. що порушують вимогII законодавства про запобiгання корупцii' та мiжнародних
aKTiB про протидilо легалiзацil'itохо;tiв" о грI{\tаних злоlIинIIим шляхом.
12.5. С,горони ланоi Уголи l]изIlаltоl]ь IIро]JеденI{я процедур Щодо запобiгання корупчiТ i
контролIо]оть ix дотримання' При ](ьомУ Сторони докладають
розумl,ri зусилля, щоб
мiнiмiзувати ризик дiлових вiдносин з контрагентами, якi можуть бутr залуч,енi в корупчiйнiй
дiяльностi, а такох( наlIають взасмIIе сприяIIня олин одному в цiлях запобiгаlgня корупчii. При
цьому Сторони забезпечують реалiзацiю проriедур з проведення перевiрок З IlIетою запобiгання
ризикiв залучення CTopiH у корупцiйну лiяльнiсть.
|2,6, З метою проведення а}tтикорУпЦiйних перевiрок Постачальник зобов'язуеться Ее
пiзнiше (5) п'ятl,r робсlчих дrliв з момеrIту укладеннrt цiеi Угоди, а також будь-який час
у
протягом дiТ Уголи за письNIовим запjl,голr IIокупця надати Покупчю iнфорпrачiю про перелiк
власникiв Поста,tа"ltьника, з BpaxyBaHIlrlN,I B"lacHl.tttiB Bcix piBHiB (всього ланл,юга),
кiнцевогО бенефiцiаРLlоl,о власlrllка (Korl гролера) за cPopMolo згiдrtО з ДодаткоМ Ns2 до"nn16uuro"14
цiеТ Угоди
з додаванням пiлтвердх(уlочих докl,ллеtl,гi в (да;ri - Irтформаl tiя).
У разi змiн у перелiку буль-якоi' jlatllil.I в.цасttикiв [Iостача-гlьника, вклI,эчаючи кiнцевого
бенефiuiарного власника (контролера) та (або) у виконавчих органах Постача.гlьник
зобов'язуСться не пiзнilле (5) п'яти робочих днiв з дати внесення таких змiн надати вiдповiлну
iнформацiю Покупцю.
Iнфорlrацiя IIада€ться на папе])оl]ому носii, завiрена пiдписом поса.tовоi особи, яка е
одrrоосiбниNl вIIItоIlавчим органом коFtтрilгснта або уrrовноваженою на пiд,ставi довiренос,гi
особою i направляеться на адресу Гlсlкуrlцg tIIляхом поштового вiдtравлення з описом
вкладення. Щатою налання IrrформаuiТ с дата о,]римання Покупцем поштов()го вiдправлення.
,Щодатково Iнформачiя надасться на елеl(.],роIIlIому ltociT.
12.7. СтоРони врIзнають, щО iх пIохtлиВi неправомiрнi лii та порушення антикорупuiйних
yrrtoB цiеТ Угоди можуть спричинити несIIриятливi наслiдки - вiд зниження
реliтингу надiйностi
контрагента (постачальника) до iстотtlих обме>lсень щодо взаемодiт з конlрагентом
(Постача-гlьником), ло розiрвання цiсi Угодлt.
l2.8. СторЬ,," .upu*rTyloTb зl(iйсltснtlя наJтежного розгirяду ,u ,rо.о.rJвленими в
рамках
виконан}trr lticj' Угоди фактами з ло,ll]i]i\{аIIIIЯ\1 ]tрлtнцltпiв конфiденцiilностi та застосування
ефективнltх заходiв Lцодо усу}IеIlIIя гIракl рlчIIлIх трl,лtrощiв та запобiгапня п{ожливих
конфлiктtl их сtr,гуаrliй.
l2.9. Сторони гарантуlоть повнr,rсон(liдеtII1ilYlцl.ru при виконаlтнi антилlорупцiйних
уп,lов
Угоди,
а також вiдсутнiсть негатиI]гlltх наслil(кiв яtк для Постачальника u цiпопr1,, ,un i дп"
цiеi
конкретних прачiвникiв Постачальника якi повiдомили про факт порушення.
12.10. У разi вiдмовИ ПостачалЬIrлtка вiД наданнЯ Iнформачii, якУ визначенО цiй Угодi,
у
фактичноГо ненаданнЯ такоi iнtРоllмацii, наданнЯ iнформачii З пору]пенням cTpoKiB,
встановлеНих у uiй )'годi, або на/{анI{я нед()сговiрноТ IнформацiТ, Покупrэць мае право в
одIIостороI{Ilьомv поря,цI(у вiдмовитися вi,,ц викоIIаl]IIя Угоди шляхом направдення письмового
повiдомлен}ц про припинення Угодll ttерез 5 (rr'ять) робочих днiв з м
направленн
повiдомлегI

у

У

разi IIадання Iнформачii не в повному обсязi, так само ,.Jnour"o iнформачii
зазначеноi у формi (l1одаток N2 до rtici Угоди) IIокупець направля€ повторний запит про
наданнЯ Iнфорrr,rацii за вказаlrою формоIо з MeToIo доIIовнення вiдсутньоi iнформацiсю iз
зазначеннЯм cTpoKiB ]tt наданнЯ. У разi неподання TaKoi iнформацii, порушення cTpoKiB iT
надання, а такох( надання недостовiрноi iнформацii Покуrrець мае право в односторонньому
порядку вiдмовитися вiд виконання Уголи mJUIxoM нагIравлення письмового повiдомлення npo

припинення Угоди чероз 5 (п'ять) робочих днiв з моменту направлення повiдомлення.
l2.11. Зазначена У цьому розлiлi )1мова е iстотною умовою цiеТ Угrэди вiдповiдно до
частини 1 ст. 638 L{K УкраТни.

XIII. Додаткп до

'

Уголи

]l

13.1. ,Щолаток М l: Технiчнi i яrсiсrri хаl)актеристI.1ки ,I,a вимоги до товару.
1З.2. ffолаток Jф 2: Форма - <Iнформацiя про власникiв контрагента, вк:лючаючи

кiнцевого бенефiuiарного власника (коrlr.ролера)>,
i3.3. Додаток NЬ 3: КритерiТ ознак пов'язаних осiб.

ХIV. Мiсцсзнаходжеl{IIя,га банкiвськi реквiзити CTopiH

покупЕ

ПОСТАtIАЛЪНИК

ТОВ кТорzовельна колltlанiя кЮЛiСу
м. Полтава, вул. М.Бiрюзова 41Б
IBAN:UAS 1 33 1 40 1 0000026004 1 7 з022068
в ПРУ АТ КБ кПриватбанк>
МФО 33140l код еДРПОУ 24389020
IПН 2438902lбЗ42: св-во ПДВ 239947ЗЗ
Те,л./факс (0532) б l l -809
e-nrai l : aa"ka;u] is_(Фgп}аi ! _ý9ц1

АТ

Укрzаз

к

в

аdобу ванtчялl, аdр

ес а :

04053, м. КиiЪ, вул. Кулряl]ська, бу1.26128
фiлiя ГПУ кПолmаваzазвuDобування>, аdреса:
З6008, пt. Полтава, вул. Свропейська, буl,.113,
п/р Nч26008924445596 у вiддiленнi ЛЬЗ23/l б

Полтавськоi обласнсrI дирекцiТ
АБ <Укргазбанк>, M(DO З20478
IBAN:UА'493204780000026008924 445 596

еДРПОУ 00 ] 53 100
Iпн з00l9172(;65-|

код

e-m ai l : ццi_q!_@ý] i s_q*одl;r а

Тел,/факс (05З2) 5; 1 5-248
Тел.(0532) 515.348

e_mai l :

dml,tro.yaremchenko@pgpu. com.ua

Для заповпенtrя податковоi накладноi таlабо
РОЗрахункY кориryвапня викоDистовYвати
наступпi Dеквiзлlтп:
Повна назва: Акцiонерllе товариство
<Укргазвидобування>, фiлiя Газопромислове
управлiн ня <<Полтавагазвидобування>

Акцiонерног,о
товариства <Укргазви;lобування>
Або скоDочена назва: АТ кУкргазвидобування>,

ГПУ

кПолтов€}г€tзвиlrf,

бування>

Iндllвiдуальний податковиii номер Покупця
з00l9112665,7

#Ё"л
постачальника:

l,i,,,

/

окупцll З0019775
Покупця: 2.

i;IiT

Bi[\ ПокУПЦЯ:

':fi{.

._{ý

L,(J

1

i/HA

fr'l9,,;хs

!

N4

,к\,

Соломаха)

ДоJ"rо*

Ns2;=2
Texнi.lHi i якiсн ха а

Nl

Найменуван ня прOдукц ii', II о в l а
I

iT

харакr,ери стика,

Двст

од.

*

BIlM.

llапiр формату А-4 бiлеrй

1

2.

J.

4.
5.

6,
,l.
8.
9.
10.
11

12.
a

J.

4,
5.

L}иKopl{c0,сlIJ\,€l,bcrI
;lл.lt копiювання, лазерного,
струйного та кольорових принтерiв (ISo 97()6) з наступними
характеристикамLI:розмiр - 2|0*297плм, щiльriiс,гь - 80 г/м.кв.; вологiсть
4-5%; бiлизна CIE - не менше 160 oll; ТОВIЦИ]Iа - 104- 1 0б мк; кiлькiсть - в
однiй пачцi 500 аркушiв; розпакоRаrtо в коробках по 5 пачок.
ПапiР форматУ А-3 бiлий використовуеться д,,,я попirо"uння, лазерного,
струйного та кольорових принтерiв (ISo 970б) з наступними
характеристиками: розмiр 420*2\)7мм; щiльнiсть - 80 г/м.кв; вологiсть 45Yо; бiлизна CIE - не менше 160%,; тоl]пIина - 104- l06 мк; кiлькiсть - в
однiй пачцi 500 аркушiв; розпако,lццq в ttоробках по 5 пачок.;
Папi]э для факсiв ру.ltонний бiлий.2 ]0Mlr х 25 м
Папiр рулоннилi бiлий для плоl.ера.га itlxtellcpниx коIIlювальних N,{ашин
на тубi з BHyTpitllгriM дiаметром 7ýr? ,цl. lцi:rt,tlicTb 80г/м2: 84lMM* l75M
Папiр рулонний бiлий дJIя I]JIoTepa га l] IiKeI IepFl их 1(опlювальних машин
на тубi з вн}трiшrriм дiаметром 76,2 мм. щiльнiсть 80г/м2: 594 мм *l75M
Папiр рулонний бiлий для пло гера -га itrжeHepHl.tx копlюваJIьних машин
на тубi з внутрiшнiм дiаметром 7Qf мrц, щiльнiсть 80г/м2: 420мм* l75M
Папiр рулоннrtit бiлrлй дJIя пJIо.ге})а га lIIженерIIих копllовilльних машин
на тубi з вrIутрiшгliп,r дiап,rетром 76,2 , мм, щiльtliсть tiOг/пл2: 297мм*50м
Касоrза стрi.пса 57l12термо (21 м)
Папка-шrвидкозшрtвач картон А- 4 (зiльulений формаr.)
Папка на зав'язках д"ця паперу кар,гон А-4
Обкладинка <Справа> картон А-{
Папка-коробка apxiBHa Вurоmах А-4 (або еквiвалент)l 00пrм
(З55х255х100) ( або еквiвалецт)
Книга каш Iе-цяр с ь цз :0gрцrпr i l, r,B е рд а п а.п iTyp ка, лiйГно ван а
-ij_L7 б ар к),u t i в rr а] аl о l] itн l L-, о б п,, ад н кiйБ чйш кi
"
'ЦgДqцЧдДj
l

6.
8.
9.

20.
2|
22,

Папiр для нотаток 85х85 блок - 300 арк бiлдй не прокл.
Папiр для нотаток клейкий шар_Z5х75l100 арк жоurЙ
Iндекси пластиковi клейкi 12х45/5кольорiв по 25арк неон

2з.

llапка ресстра,tоll А4 (товшlина7

cI\.{.) з \{eTaJIcBlI\,1 скорOзшивачем;
обкладинка KapTotlHa обрамлена бала/lеком; oKqHToBKa металева.;
Папка реестратор А4 (товщина 5 см ) з металеви* скоройr"аrей;
25.
ладэq]tна обрамлена бал адеком ; окантовка металева.
;
$ДДеДДЦЦе
26.
формат А4

24.

27.

28.

\(

асор1 |,tеlrТt,
7|л'

lf\fi.

IIе lIpo,joi)a, {rорпrат -

А4; колiр

пач.

рул,

рул.
рул.

рул,
рул.
рул.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
IпT.

lllT.

шт.

._

ПaпкaкyToкпpoЗopaплaсTИкoBaПpoЗopa'л"icy'@

lIапк вit])езиt{цl - t[ластиI(ова,

пач.

шт.
шт.
шт.
уп.
уп.
шт,
шт.
шт.

7.

шт.
шт.
шт.

в

щ7

,

до Угоди
2019р.

э .r-,

истики та вI|Ntоги до това

лъ

п/п

giIL,,

V

29.
30.

папка с зажимом та карманом - формат А4, пластик щiпu"ьra sоьпrrц
Папка зi швидкозшивачем (на прухсинах) формат А-4 пластик
щiльнiстю 500 мкм;

31

Кнопкрt-гвiзлки ( розмiрлr:0,8 х 3 х 3; з lt-tacTllкoвolo шляltкою)-50 шт в
упак,;
з3. Скрiпки нiкельовilrri - розмiр 25 п!м. трлкутнi l00 шт. в уп.
з4. Скр i пки н i кельо Barl i -po з м i р 7 8 MMI_ цр]Lгд 5 Oдц__вJцgýL
Затискачi (бiндери) - 1 5мм, 1 9мм, 25 ьlrr,З2мм,4 1 пrпл,5 1 мм- в ynaKouui D
35.
шт,.колiр -чорний , \,tеталевi.
Фарба штемпелыла Тм Econonrix (або аllалог), слtlлього кольору на
з6. воднiй ocHoBi. флакон 30 мл iз до,заr,ором, Призltачена для ycix вилiв
паперу (oKpiM гляllцевого) i карr,оц}_:_
Коректор з пеIlзллIкОм - сиIIтетич}Iа ocнoBit, N{IIт,гево виСйхае, еко"омiчна
з"7.
витрата, без слiдiтl при ксерокопiюваннi, 20 мл.;
Коректор-стрiчка - не потребус висLIхаI{ня, можна писатЙ
пiсля
"iдраз),
38. нанесення, можливiсть регулIоtsанtIrI сили натягу, тонований
пластиковиii
корпус, розмiр: 5пlмr х 8м.;
Ручка кулькова - синiй колiр чорнила; товщина лiнii: 0,35 мм. iоноuании
з9.
пластиковий корпус ручки; грип r-ул_tовий,
Ручка кулькова Cristal (або аrrалоl,) - Ko"lrip чорtII{ла - синiИ; iовййнБ40.
лiнii: 0. 4 пt м ; пластикови й Iдý9]цIцrч I tи i Lý9]]_у9_рУl]цц.
4|
ру:да -ул"-""а д-е,rt vq,аgе(абсl аналог) ав,го]\,{., колiр чор,rила - *нй
42. Ручка гелева - пJrа!тиковрtй корпус:_ц..м9.I1Щfрцд. :оrзщина лiнi'r': 0J мм
Маркер текстовий (колiр жовтий. зе.llений. cltгlil.i , рожевий або червоний)
4з. - чорнило на воднiй ocHoBi, не токсIllпrе, слiд не Ilередасться по
факсу,
при копiюваннi, клиноподiбний пItuIучрIй вузол. ширина лiнii: 4 -5 *r;
Маркер перNIанентний- для нагrисiв на будь-яких поверхrr"х,lиi"nrni
чорнила з частками MeTzuIy, ви,lpиN{}тоть технiчну, i механiчну обробку,
алюмiнiсвлtй коргrl,с, колiр ковпаLiка вiдrrовiдас ](ольору чорнила,
44.
MeTа"IeBa кУ,IIька всерединi корпусу лозволяе лобре збовтува.ги чорнило
лля piBHoMipHoi lтодачi, конусоподцiбllий пишlцр1; вузол, ширина лiнii:
0,8 -1.2 мм;
Набiр MapKepiB для дошки - Набiр мiс.гить 4 кольори: зеле"иИ, си,rЦ
червоний, чорний. Щля написiв на сухостирасмих дошках, i гладких
45.
поверхнях. Не висихае без ковпачка до l4 лнiв. UIирина лiнiТ: 1-3 мм.
Блiстерна упаковI(а.
- з прозорого пластику,
46,

48.

49.

Олiвсr{ь з г}I\{коIо, тверлiс,r,ь LIВ. гrrl,чкl,tй коргtчс з вторинного пластика,
стрижень I{e JIама(;,гься при Ударi/щlццli _
Степлер - корпус пластиковий (пi,r скобrt J\Ъ24; зшивас 25 аркушiв паперу
стандартноi щiльностi)
Степлер -корпус пластиковий (пiд скоби lVчtОZ5; зшивас U аркушЬ
паперу стандартноi цiльностi)

50.
51

52,
53.

шт.
шт.

з2,

47.

шт.

уп.
уп.
уп.

уп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
IIIT.

шт.

шт.

уп.

IIIT.

шт.
шт.
шт.
шт.

,ЩipкtlпpoбиBaЧ:пte'гaэrевlrйкopПyс;пpoбt,rвrlа''o'y'n'i@
- 25 zrркушiв паперу стандартноi п{i.lTbHocTi

Скоби для стеtlлера Jфl0, ]1Ь2416, Дг923/t 0. lrгqzз/t5 - срiблястий колф
Набiрланчелярський настiльний lIластл{коRий 1 3 гrрелпrетiв, обЪ
на 3 60 градусi в ; (н аповнення :руlк l.i-2ш.г., олiвцi-2rrrт., ножицi, л

ry/

шт.
шт.
шт.

1м

l

акрiпки, скоби для степлера,

, IIiж кitl-tI-IеJIяI)ський,

лiнiйка, кIlопки,

точи,-Iка)

54.
55.

Точило для олiвцiв (метлевий корпуо, без контейнера, корпус з
магнiевого сплав\/, клиноподiбний профiltь)
Пруitсини пJIастиковi кlэуглi бмпл (до 20арк.); 8мм круl.ла (до 40арк.);10мшr
кругла (ло 55арк.); 12мм кругла (до 80арк.); 14мм кругла (до 100арк.);
?!*}t щру.па (до 200арк.); 22мпr кругла (ло 180арк.).

56.
57.
58.

Обкладинка А-4 для палiтурки 200 мкм 100 арк в },п. прозора
Оснастки дJIя печа,гок i шrтампiв: ]I\/N{ера,гоl)rl; lштампи; змiннi подушки
до ш,гаплпiв; офiсгri пiдстацки для ]lctTaToK i штапtпiв.

59.
60.

Губка для дошки LSзý9щдц Л.rеrrt ( або еквiва,пеttт)
Скотч канцелярський прозориii !! lццit00 мпл; 24 пrм*200 мм
62, Скотч двохстороннiй прозорий 25 щr]j!!дtм
бз. Скотч упаковочнллй прозорий 48мпr * 100 мм 45 мкм
64. Корзина д.ця паперу пластиковцIор]rа Еl'АЛоij ( або еквiвалент)
65. Файли А-3 глянц. 40 мкм (вертикrшьнrrй|lQ0лrт в уц
66. Файли А-4 глянц. 30 MKpr 100 шт ll ytr.
67. ЦдЦка l00 rnM глонц.дл
(216х303)
Вiшала для одягу (тремпелi) (Maтepia-Tr: дерево; Iпири]Iа: 44,5 см висота:
68.
21,5 см )
Вiшало-стiйка (мобiльне, пiдлогове,,гtrпу <Кактус))- матерiал: MeTzuI,
69.
(ширина - вiд 38см х 38см; висота - вiд l75cM кiлькiсть гачкiв - 8).
Тримач для туалетного паперу настiнний (Вмiст,имiсть (рулон) -l
70.
шт;Матерiал- пластик АВS;габарllтlr (ШхВ): l4 х l5 х l4.8 см)
Тримачi для паIIеро]]tж рушникiв ( r,l.TTt - перекладина, розмтiщення 7|
ltacTiHHe; крiп"tенttя -винтоRе; розrriрlr 3З.4 crl " 9 см : матерiал -метал
хромоваllий )
Вiдро дя смiтгя з криlпкоlо та пе/Iал;IIо ( об'ем:18-19;t; матерiал ,72.
пластик (пластмасс);З0* З2*40 см)
,7з.
Ножицi офiснi l8MM.,20MM.- MaTepia.ll рукоятки IIJIастик. гумовi вставки
Нiж канцелярський 9мм.,l8MM- автоN{атичне блокування леза, двi
комфортнi пл'якi зони: для пальцiв i для до;tонi, з метаJIевою
74.
направляючою. Ширина леза 9мм,.] 8 мм. Плас,тиковий корпус,
механiчrtий фiксатор леза;
Лоток для паttерiв горизоIlталыlрtii п,rастиков ий (ширина: 22 см;
75.
довжина: 35 см)
Лоток вертикальний 1вiддiлення, пJIастик (lширlrна: вiд 7,5 см; висота: BilI
76.
27,5 см)
б1

ffih

шт.
шт.
уп.
уп.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт,
шт.
уп.

уп.
уп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Iпт.

шт
шт
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додаток Ш2 до Угоди
- .,: 29/5 р.
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Iнформацiя про власнrrкiв контрагента,
включаючи кittцевого бенефiцiарrrого власника (контролера)
iз зазначенням всього ланцюжка власникiво
включаючи кiнцевих бенефiuiарних власникiв (контролерiв)
станом на <<-?.{1> -=__20а.

Найменування органi
зацii (найменування,
мiсцезнаходження,

Власники (акшiонери) органiзацiТ, iз

Пiдтверджуючi документи,
найменування реквiзити, паспортнi
данi

зазначенням частки в 0/о
(найменуваннrI, мiсцезнаходхсення)

Iпн)

L Пiдприсмство-контрагент

-

Товариство з обме>tсе
ною вiдповiдальнiстю
кТорговельна
компанiя (ЮЛiС)

Щербина Любов Воrtодимирiвна
45%
3 б03 4,м.Полтава,вул. Вознесенська9

36007, м. Полтава,

Щербина Юрiй €вгенович
З60З4, м. Полтава, вул,
Вознесенська, 9

Паспорт cepii I(H бЗ6548, виданий
КиiЪським РВ ]ПМУ УМВС УкраiЪи
вполтавськiй с,бластi 0l червня
1998 року

вул. Маршала

Бiрюзова,47-Б

-

Паспорт cepii IlH 050649, виданий
Киiвським РВ ]ПМУ УМВС Украiни
вПолтавськiй с бластi 27 гру дня

45%

1995 року

24з8902|6з42

Щербина Валегl гllн Сlзгеtlович 10%
З6000, м. Полтава, вул. 1100-рiччя
Полтави l2, кв. 14

II. Юридичнi особи, якi с власниками органiзачii

Паспорт cepii FlH З02779, виданий
Киiвським РВ ]lMY УМВС Украiни
в Полтавськiй rэбластi 26 грулня
1 996 року

- контрагента

III. Юридичнi особи, якi е власниками наступних piBHiB (до кiнцевих)

IV. Кiнцевий бенефiцiарний власник (контролер)

-

Товариство з обмеже
ною вiдповiдатrьнiстю
<Торговельна
компанiя (ЮЛiС)

[Щербина Любов Володимирiвна

36007, м. Полтава,
вул, Маршала

,{ербина Юрiй Свгеttович - 45%
}6034, м.Полтirва. вул.Е}ознесенська,

Бiрюзова,47-Б

+5%

]6034, м.Полтава, вул.Вознесенська,

24з890216з42

0

Щербина Валентин Свгенович

-l

0%

36000, м. Полтава, вул. 1100-рiччя
Полтави 12, кв. 14

2tг>

9

9

Паспорт cepii Ki1 бЗ6548, виданий
Киiвським РВ ПМУ УМВС Украiни в
Полтавськiй областi 01 .lервня 1998р

1аспорт cepii KI.I 050649, виданий
(иТвським РВ ПМУ УМВС УкраТни в
lолтавськiй областi 27 rрулня 1995р
Паспорт cepii В.Н З02779, виданий
Киiвським РВ IIMY YI\{BC Украiни
в Полтавськiй_областi 26 грулня

1996року

[,t

Л

tr

Прuмimка
,Щля

власнuкiв / бенефiъliарiв / акцiонерiв фiзчч]lllх осiб вказаmч пIБ, IПН, паспорmнi da1i
mа часпку в
/ акцiаrtерiв пэрudltчнu.\ осiб вказ,7ll1ч;

0%

.Щля BttacHuKiB

- HaГLMeHyBalttл, фор.ъt1, власносmi, IHIl, .мiсtlсlзtl..l\()оJЕенlul
- вказQп,lu cBoi\ влqqtuкiв (dо tсittцеыы)

lllL: часmку в 26 в орzанiзаtlii'

,Щостовiрнiсть та повноту даноТ illtPopMa

ll;,J

б:цiъ

Zэ_? 20Д.
H1,11|{a

м.п

ф
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Критерii ознак пов'язаlIих осiб:
- юридична особа, яка здiйснюваJIа пiд час проведення процедури закупiвлi за

резуьтатами
якоi уклаДено цЮ УголУ (далi - процедура закупiвлi) контроль над Постачальником, який був
учасником* та визнаний переможцем процедури закупiвлi або контролюваJIася пiд час
проведенНя процедури закупiвлi таким Учасником процедури закупiвлi, або перебувала пiд час
проведення процедури закупiвлi пiд спiлt,ним контролем з таким Учасником процедури
закупiвлi;
- фiзична особа або члени iT ciM'T, яrсi здiйснrовали пiд час проведення п]эоцедури закупiвлi
контроль над Постачаilьником, якиli був Учасником та визнаний переможцем процедури
закупiвлi;
- учасник процелури закупiвлi, слухtбова (посадова) особа якого rtiд час проведення
процедури закупiвлi була уповIIоважена здiйснювати вiд iMeHi ПостачаJIьника юридичнi дiТ,
спрямованi на встановлення, змiну або зупинення цивiльно-правових вiдноl)ин, та члени сiм'i
такоi службовоi (посаzцовоi) особи;
- постачальник, який пiд час процедури закупiвлi був Учасником (визнаний переможчепt)
ЩОДО ЯКОГО фiЗичlri особи - члени теIrдерного KoMiTeTy, керiвник Покупця таlабо члени ixHix
СiМеЙ, ЗДiЙсtтювали ко}Iтроль або були yrroBHoBarKeHi здiйснювати вiд його iMeHi юридичнi дii,
спрямованi на встановлення, змiну або зупинеtлня цивi.ltьно-правових вiдноси.н.
Пiд здiйсненням контролю розумiсться моlклиtliсть здiйснення вирiшаJIьного впливу або
вирiша-гlьний вплив на господарську дiя,тtьнiсть Учасника процедури закупi.влi безпосерёлньо
або через бiльшу кiлькiсть пов'язаних фiзичних чи юридичних осiб, що здiйrэнюсться, зокрема,
шляхом реалiзаuiт права володiння або користування BciMa активами чи iх значною часткою,
права вирiшального вплIlву на формува]Iня CKJI?i],}, результати голосування, а також вчинення
правочинiв, що надаlоть мох<ливiс,llь i}изначати умови господарськоi дiяlльностi, надавати
обов'язковi до вико}Iання вказiвки або вlIконувати функчiт органу управлiння Учаснltка
процедури закупiвлi, або волоДiння часr,кою (пасм, [IaKeToM акцiй), що становить не менше нiж
25 вiдсоткiв статутного капiталу Учасниttа процедури закупiвлi,
!ля фiзичноi особи загаJIьна сума володiння часткоIо у статутному капiталi Учасника
процедури закупiвлi визначаеться залежно вiд обсягу корпоративних шрав, що сукупно
належать такiй фiзичнiй особi, членам Ti ciM'T та юридичним особам, якi кон,гролюються такою
фiзичною особою або членами iT ciM'i.
Членами ciM'i вважаються ПоДрУжжя, дiти, батьки, рiднi брати i .aфr, дiдусь, бабуся,
онуки, усиновлlоВачi, усинОвленi, а такох( iHlrti ос,обИ, :]а уIuовИ iх постiйного проживання
разом
з пов'язаною особою i ведення з нею сltiлt,ного господарстI]а
Iншi особи, якщО наявнi iншi фактлt i обставини, якi свiдчать про здiйснення
безпосерелнього або опосередкованого ](oHTpojIIo чи впливу на Постачальника чи iнших
учасникiВ процедурИ закупiвлi (KpiM учаснrtкiВ з високиМ ризикоМ пов'язаноС.гi) **.
* Ваtсuваеmься
у розулtiннi
моJйенm укл аd ання Уzоdu.

diючоео в Дт кукреазыйобування> Поряdку закупiвель moBapiB,
робim mа поапуz lrcl

** Kpumepi|Bucoloeo
рiвня рuзuку пов'язаносll1i Учаснuка проtlеdурч закупiвлi mаумс|вu, якi Замовнuк мас
право вклlоЧumu В Yeod1l, 1уlа1 укltаdаеmьсЯ з maKLlM Учаснuком, вuзначаеmьСя чхlннl7лl Ре,,-ламенmом закупiвель

moBapiB' робim mа пос_п1l2

lf

кУкреазВUdоб),всtttнялl.
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