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РАМКОВА УГОДА
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обпlежеIIою вiдrrовiдальнiстю <Виробничо-комерцiйtна фiрма (,ВВr>,
да]Ii- Постачальник, в особi дирек,гора I{лlозtсо С).В., шцо дiе на пiдставi Статуту з однiсТ сторони,
та

AKuioHeprle ToBapI|cTBo <<Укрг:tзвltдобуванIlя)), /tалi - Покlшець, в особi заступника
Директора з соцiа.пьнllх та заI,аJlьllлlх питань фi;riТ Газопромислового управлiнllя
<<ПолтавагазвидобуваtIня)) Солопtахи О.М., що дiе на пiдставi довiреrrостi Jф2-98д вiд
1,З.|2.2018р., з iншоi сторони, разоN{ iMeHoBaHi надаli - Сторони, уклали Рамкову угоду, далi Угода про наступне:
I. Предмет Угоди
1.1. Предметом цiеi Угодлt с поставка офiсного yстаткуванltя та приладдя рiзного.
(далi - Товар), що вiлповiдас T,ехнiчнип.t i.lttcicHl,tпt характеристI{кам та вимогам, перелiк яких
зазначениЙ у Додаl,ку Jф1 до даноТ Угоди, при2lбаний Покупцем, за результатами проведення
КОнкУрентного вiдбору вiлповiдно до всI,аI{овJIеного у Покупця порядку Провелення закупiвель
ToBapiB, робiт та послуг АТ кУкргазвидобування) за рамковими угодами (даri - конкурентний
вiдбiр), згiдно .Щолатку N95 до Регrlаьtенту взаемодii структурних пiдроздiлiв АТ
<Укргазвидобування> пiд час закупiвель ToBapiB, робiт та послуг, затвердженого рiшенням
Правлiння вiд l8.02.2019p. Ns37l, ввеленого в дiю IIаказом вiд 18,02.2019pr. Jфl16 (налалi Порядок).
1.2, ПостачаJIь}ll{к зобов'язусться поставити Покуlтцевi Товар, а Покупець - прийняти i
опJIатити'Говар FIa vмовах ланоТ Угоди.
1.3, ПостачальнлIк гараIrту€, tцо'Говар, якиli с предметом Угоди с в ньOго в наявностi та
наJIежить Йому на правi власностi або iншому речовому правi, що нада€ йому право
розпоряджатися Товаром, е новим не був у використаннi, не перебувае пiд забороною,
вiлчуження, арештом, не с предметом застави та iншим засобом забезпечення виконання
зобов'язань перед буль-якими фiзичrrими або юридичними особами, державними органами i
ДеРЖаВОю, а Також не € предметом буль-якого iншого обтяження чи обмеження, передбаченого
чинним закоIIодавством УкраТни.
1.4. llос,гачалыILIк пiлтвер:tжуе. що ук..lаданЕя та викоЕаЕЕя HdM цiсТ Угодr не
сУперечить нормам LIIII{ного законодавс,гва Украiни та вiдповiдас його вимогirм (зокрема, щодо
ОТриМаннrI Bcix необхiдних дозволiв ,га погоджеltь), а також пiдтверджу€ те. що укладання та
Виконання ним цiеТ Угоди не cyпepe.tl,t гь tliлtяпt /Iiяльностi Постачальника, положенням його
установчих документiв чи iнших локальIILIх актitl.
1.5.Постачальник, пiдписуючи Lllo Угоду, повнiстю та беззастережIIо усвiдомлюе та
ПОГОДЖУе'tЬся, що у разi невизнання Йrого IIереможцеI\,{ по разовим процедурам конкурентного
вiдбору, загальна кiлькiсть Товару, яка буле посlавлена Покупцlо протягом дii цiеТ Угоди, може
дорiвнювати I]улю за rlielo Угодото.
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II. Якiст,ь Товару

2,1. Постачальник повинен поставити Покупцю Товар, передбачений цiею Угодою,
якiсть якого вiдповiдае сертифiкатам якостi або паспортам виробника, flержстандартам,
технiчним або iншим умовам, якi пред'являються до Товару даного виду Til пiдтверлжу€ться
вiдповiдними документами.
2.2. ПОстаЧальник гарантус якiсть i надiйнiсть Товару, що постаI{асться, протягом
гарантiЙного строку. Гарантiя на товар вiдповiдас гарантiйному строку виробника.
III. Поставка Товару

3.1. У разi виникнення у Покупчя потреби у ToBapi, Покупечь проводить разовi
процедури конкурентного вiдбору вiдповiдно дq встановленого Порядку.
з.2. Для проведення конкурентного вiдбору Покупець одночасЕIо надсилае BciM
}ПIаСЕИкull\,r, якi пiдписали рамкову угоду, запрошення подати цiнову пропозицiю щодо
постачання Товару шJUIхом направлення Постачальнику поштою та в електронному виглядi на
еЛеКТроннУ адресу Постачальника вк€вану в Роздiлi ХIV даноi Угоди, повiд(омлення, в якому
зазначае:

-найменування та мiсцезнаходження Замовника
-назву предмета закупiвлi або частини предмета закупiвлi
-кiлькiсть ToBapiB
-умови i мiсце поставки ToBapiB
-строк поставки ToBapiB
-одиницю вимiру ToBapiB
-та iншi данi

3.3. Строк подачi цiновоi пропозицii постачання Товару для Bcix уrасникiв, якi
пiдписали рамкову угоду складас 10 дrriв з моменту отримання повiдомлення lвiд Покупчя. Факт
оТримання запрошення подати цiнову пропозицiю пiдтверджуеться повiдомленням про
ВРrrення поштового вiдправлення чи передача Його пiд розписку Постачальнику або звiт про
отримання електронного листа.
3.4. Покупець проводить розгляд цiнових пропозичiй, якi надiйшли вiд учасникiв даноi
ПРОТЯГОм
З робочих днiв з моменту отримання ними повiдомлення вiд Покупця, з
УГОДИ,
УРаХУВаННЯМ чаСУ поштового обiгу. Переможцем е тоЙ учасник, пропозицiя якого е найбiльш
економiчно вигiдною за цiновим критерiем за умови iдентичностi Товару. I{iHoBa пропозицiя
НаДана Учасником рамковоi угоди, е офертою i не може буги змiнена ним у под€rльшому.
Поотавка ТоварУ може здiйснюватIIся за цiею Угодою лише у разi якщо Пс|кУпеЦь визначить
Постачальника переможцем разовоi проI{е/цури конк\,рентного вiдбору.
3,5. Покупець повiдомляс Пос,гачальника гIро визначення його переможцем шляхом
надсиланНя електроНного лисТа на елекТроннУ адресУ Постачальника вказсlну в Роздiлi XIV
даноi Угоди. Повiдомлення Покупцем Постачальника про визначення його переможцем е
акцептом. Пiсля отримання повiдомлення, Сторони погоджують умови та строки поставки
товару. Поставка ТоварУ здiйснюеТься за цiною, яка зщнаЧена У цiновiЙ пропозицii наданiй
постачальником Покупцю. В разi невиконання або неналежного виконання переможцем
разовоi процедури конкурентного вiдбору своiх зобов'язань з постtlвки Товару протягом строку
визначеного в цiновiй пропозицii, Покупець може вибрати iншого Учасника рамковоi угоди,
який надав пропозицii разом з переможцем разовоi процедури конкурентного вiдбору, а до
Постача-гlьника застосувати штрафнi санкцiТ згiдно Роздiлу VII даноi Угоди.
3.6. .Щатою поставки Товару € дата пiдписання уповноваженими. представниками
CTopiH акту приЙмання-пеРедачi ТоварУ або видатКовоi накладноi по кожнili поставцi Товару
по цiй Угодi. Право власностi на Товар переходить вiд Постачальника до Покупця з дати
пiдписання CTopoHalr,tи акту приймання-передачi Товару або видатковоi накладноi.
з.7. За вимогою Покупця Поста.lальник письмово повiдомпяе Покупця i
вантажоотриN{увача про готовнiсть до вiдвантаження Товару шляхом напра]]лення листа (для
резидента).
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Постачальник за 5 днiв до дати вiдвактаження Товару зобов'язаний надати Поrсупilю
(факсом або електронною поштою) наступну iнформацiю:
о номенклатуру Товару
о BapTicTb Товару
о кiлькiсть мiсць
о габарити Товару
. вага нето/брутто
Вiдвантаження Товару здiйсrпосться пiсля отримання Постачальн],Iком погодження
Покупчя (для нерезидента).
3.8.
вимогою Покупця або вантажоотримувача Постачальник зобов'язаний
вiдвантажувати Товар в присугностi уповноважених представникiв Покупця.
3.9. Протягом 48 годин пiсля закiнчення вiдвантаження Постачальник повiдомляс про це
Покупця i вантажоотримувача.
3.10. ПостачzuIьник надае Еа адресу Покупuя наступнi документи:
о товаросупровiднi докуNIенти (товарно - транспортна накладна);
о сертифiкат якостi таlабо паспорт виробника (на вибiр Покупця);
. вiдвантажувальна специфiкацiя (акт завантаження) або пакувальний лист (за вимогою
Покупця);
о сертифiкат походження (за вимогою Покупuя);
о сертифiкат вiдповiдностi (за вимогою Покупця);
о iнвойс (лля нерезидента);
о iншi документи, на вимогу ГIокупuя, у разi проведення митного оформлення Товару
Покупцем.
3.1 l. Постача-пьник зобов'язаний llадати Покупчю додатково до докуN{ентiв, зазначених
п.
3.10
даноi Угоди, наступнi документи:
у
З.1 1 .1 . При здiйсненнi перевезеlrня Товару залiзничним транспортом:
дJuI резидента: оригiнал акту приймання-передачi Товару та копiю залiзничнот
накладноi,
дjIя нерезидента: оригiнали акту приймання-перелачi Товару та залiзничноi накладноТ.
З.l|.2. При злiйсненнi перевезення Товару автотранспортом:
для резидеIrта: оригiнал акту приiлмання-передачi Товару або видатковоТ накладноi,
лругиЙ примiрник товарно-транспорт}Iоi накладноi (ф.Nчl-ТН) та копiю товilрно-транспортноi
накладноi,
дJIя нерезидента: оригiнали акту приймання-передачi Товару
мiжнародноТ
автомобiльноi накладноi (CMR).
3.1 1.3. При злiйсненнi перевезення Товару авiатранспортом:
дJuI резидента: оригiнал акту приймання-передачi Товару та авiа.цiйноi вантажноi
накладноi.
дJIя нерезидента: оригiнали акту приймання-передачi Товару та авiiлцiйноi вантажноi
накладноТ (Air Waybill).
З.11.4. Постачапьник, до MoMel{Ty вiдвантаження Товару, попереjIньо погоджус з
Покупчем надання документiв, що вказаtri в пiдпунктах 3.11.1 -3.11.3 та в пунктах з.7,3.10
Угоди (для нерезидента).
3.12. Якщо Постачальник вiдповiдно до умов постtlвки самостiйнсl здiйснюе митне
ОфОРМлення Товару, BiH зобов'язаний надати копii документiв, вказанп( у п. 3.1l (для
НеРеЗИДеНТа) та оформлену згiдно з вимогами чинного законодавства Украiни митну
лекларачiю (МД).
Товарно-транспортна накJIадна при перевезеннi Товару автотаЕспоfтом повrнна бупr
оформлена вiдповiдно ло Правил перевезення вантажiв автомобiльним транспортом в YKpaiHi,
чинних на день складання товарно-транспортноi накладноТ.
Вiдправлення докуМентiВ вказаниХ у пунктах 3.10. та 3.11. цiеi Угоди здiйснюеться
Постачальником протягом 2-х (лвох) робочих днiв
дати поставкиь Еарочним або
листом
кур'ерською
поштою, але у будь-якому разi не /iзн|tпе 5-го чи
РеКОМеНДОВаНим
мiсяця, наступного за мiсяцем поставки.
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3.I3. По прибуггто Товару в кiнцевиli пуккт призначення його приймання проводиться

безпосередн ьо ваII,га}коотриNIувачем.
3.14. Передача та отриN{ання Товару проводиться на пiдставi aKTiB пр,иймання-передачi
ТОВарУ або за довiренiстю, вiдповiдно до Iнструкчii про порядок реестрацii виданих, повернутих

i

використаних довiреностей

на

одержання цiнностей, затвердltсено,[ наказом ПАТ
<Укргазвидобування>.
3.15. Приймання Товару по кiлькостi проводиться вiдповiдно до Iнструкцii про порядок
приЙмання продукцii виробничо-технiчного призначення i ToBapiB народного споживання по
кiлькостi, затвердженоi постановоIо,Щержарбiтражу М П-6 вiд 15.06.196:5 р., по якостi Iнструкцii про порядок приймання продукцiI виробничо-технiчного призначення i ToBapiB
нароДного споживання за якiстю, затвердrкеtlоi постановою Щержарбiт[)ажу Ns П-7 вiд
25.04.|966 p.l то сертифiкату якостi таlабо паспорту заводу-виробника. 'У разi виявлення
невiДповiдностi в якостi або нестачi Товару, виклIIк представникiв Постачальника
обов'язковий, а предс,Iавникiв заводу-виробника - за в!Iмогою Покупця. I}иклик Покупцем
здiйснюеться в письмовiй формi таlабо в електронному виглядi на еJIектронну адресу
Постачальника, вк€Lзану в Роздiлi XIV даноТ Угоди. У випадку неявки представника
Постачальника (виробника Товару - на вимогу Покупця) в строк, вказаний у виклику Покупця,
пiДписанням даноi Угоди Постачальник надас згоду, про те, що ПостачаJIьнl4к погоджусться з
огJUlДом Товару на предмет вiдповiдностi кiлысiстi/якостi Покупцем та з актом, складеним
Покупцем в односторонньому порядку за результагами такого огляду. Стороrlи погодилися, що

якЩо воI{и вiдстулили

вiд

положень Iнструкuiй, вказаних

в

даном]/ пунктi Угоди,

ВРегУлЮВавши своi вiдносини на власlrиЙ розсуд, то прiоритет мають норми цiсi Угоди.

3.16. Вiдповiда-гtьнiсть за правильнiсть та повноту оформлення товаросупровiдних
наслiдклt, пов'язанi iз затримками при постачаннi Товару, приймас на себе
ДОКУпlентiв
постачальник.
3.17. При виникненнi додаткових витрат
зв'язку з неправильнiстю оформлення
ТОВарОсУпровiдних докуплентiв або немох(ливiстю вiдправлення Товару з виЕtи Постачальника,
Taki витрати (у тому .lислi по доставrli Товару в кiнllевий пункт призначення) здiйснюються
постачальником.
3.18. Вантажовiлправником Товару за ttiею Угодоtо е Постачальник або завод-виробник,
або уповноважена (залучена) ними особа.
3.19. Упаковка
маркування Товару повиннi вiдповiдати
правилtlм,
"*"obn.r""
стандартам i технiчним умовам.
3.20, Упаковка повинна забезпечувати повну цiлiснiсть Товару при, транспортраннi
yciMa видами транспорту, включаючи перевантах(ення, а також мати пpистосування для
можливих rrеревантажень як за допомогою пiднiмальних механiзмiв, так i р)чним засобом (за
допоIuогою вiзкiв i авто (електро) каром).
3.21. Порядок i строки повернення тари: BapTicTb тари (упаковки) включено в загальну
BapTicTb (чiну; Товару, тара (упаковка) - незворотна.
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IV. Цiна Угоди
4.1. Щiна за одиницю Товару вказуеться у виставлених Рахунках-фактурах в гривнях з
урЕlхуванням ПЩВ (лля резидента) або в iноземrriй валютi (для нерезидента).
4.2. Загальна BapTicTb (цiна) Угоди визнача€ться як сумарна BapTicTb Товару, поставленого
вiдповiдно до Bcix Рахункiв-фак,Iур акцептованIж за результатами конкуре]{тного вiдбору за
весь перiод дii Угоди.
У вар,гiсть Ъвару вкJIючаються:
]l
- митнi витрати, понесенi ПостачальнtIком при митному оформленнi Ъвару
у пункгi вiдправки
(застосовусться, якщо Постача_гlъник не е резидентом Украiни);
_ витрати на пакуваншI та н€шЕштаження;

- транспоргнi витрrги вiдповiдно до уN{ов поставки, що зазначенi у СпеlдифiкацiТ до
Угоди;
- Витрати на отримання дозвiльноi докупtентачii (у випадку, жщо така вимагасться);
- витрати пов'язанi з отрим€lннJllr{ серtифi*аrу походження ТЬвару (
Постачальник с нерезидентом Украiни).

4.3. Загальна BapTicTb (цiна) Угоди не може перевищувати 1 057 268,00грн.(один мiльйон
п'ятдесят ciM тисяч двiстi шiстдесят вiсiпt грн.O0коп. з П{В.)
4.4. I]iHa за одиницю Товару та загальна цiна Угоди може бути змiнена (за уN{ови, якщо
Угодою передбачена оплата за Товар протягом 60 календарних днiв або бiльше по факту
поставки - стандартнi 1,пlou" оплати) при застосуваннi пункту 4.5. Угоди.
4.5. Умови зменшIення BapTocTi поставленого та неоплаченого Товар1' з застосуванням
формули дистконтуваI]шя BapTocTi Товару.
4.5.1. У разi, якщо Постачальник бажае зменшити строки оплати, визначенi цiею Угодою
(застосовусться лише у разi оплати за Товар по факту поставки протягом 60 календарних днiв
або бiльше), BiH письмово зверта€ться до Покупця з пропозицiею зменшити строки оплати за
Угодою з одночасIIим зменшенням BapTocTi поставленого tlле не оплаченого lioBapy, вiдповiдно
до формули дисконтування BapTocTi Товару, вказаноТ у л.4.5.2 Угоди.
4.5 .2, Формула дIlIсконтування BapTocTi Товару :
Е BapTicTb фактична = Х BapTicTb за Угодою , (1 - r/360 >< (t' - t2)), де:
Е BapTicTb фактична - dlактична BapTicTb ToTlapiB, що оплачусться окремIIм платежем, грн.;
Е BapTicTb за угодою - BapTicTb ToBapiB, яка визначена в Угодi;
t' - строки оплати, визначенi в Угодi (стаllдартнi умови оплати), в календарних днях*;
t2 - строк факти.пtоi оплати (зrrrеншенi стандартнi строки, якi узгодженi Сторонами), в
календарних днях*;
r облiкова ставка НБУ (на лаry коригування BapTocTi), збiльшеhа на вiдповiдний
вiдсоток pilчних згlдно з нижченаведеною
лою.

-

tl-t2

R

вiд 60 до З0 календарних дltiв
обл кова ставка НБУ + 10%
вiд 29 до 0 календарних дтtiв
обltiкова ставка НБУ + 4%
*ЯКЩо в Угодi строки оплати визначенi в банкiвських
днях чи iнших не I(алендарних днях,
СТРОКи оплати tl, t2 визначаються виходячи iз перерахунку таких днiв у календарнi днi.
4.5.3. Покупець протягом 5 робочих днiв з дня отриN{ання вiд Постачальника письмовоТ
ПРОпозицii щодо зменшення cTpoKiB оплати та застосування у зв'язку з цим д;о BapTocTi Товару
ставки дисконтування, визначеноi за формулою, вказаною у п. 4.5.2 Угоди, повiдомляе
Постачальника про свою згоду застосуваIIня вказаного механiзму, шляхом направлення
ПИСЬМОвОi вiдповiдi на адресу Постачальника. У разi не направлення Покупцем такоI письмовоТ
ЗГОДи, або направлення lrllcbпtoBoi lзiдмовrl rlpo застосування формули дисконтування BapTocTi
Товару та зменшеIIня cTpoKiB оплатлt, BaLpтicTb Товару i строки оплати залишi}ються такими, як
передбаченi в Угодi.
4.5.4. У разi якщо Поrсупець погодrlryсться iз пропозиlliсю Постачальника про застосування
фОРмУли дисконтування BapTocTi Товару та зменше]{ня cTpoKiB оплати, BapTicTb поставленого
аJIе Не Оплаченого Товару та вiдповiдно загальна цiна Угоди змiнюють(]я з урахуванням
формули дисконтуВання BapTocTi ТоварУ. У такомУ випадкУ змiна BapTocTi ПС,СТоВЛеЕого аJIе не
оплаченого Товару, розрахованоi за формулою дисконтування BapTocTi Товару, проводиться на
пiдставi вiдповiдниХ кориг},ючIIХ ItервинниХ документiв, пiдписаниХ Сторонами (aKTiB
коригування BapTocTi Т'овару, рахункilз lIa опjIат): з HoBoIo цiною, тощо).
4.6. Пункти 4.4 та 4,5 цiсТ Угоди не NIожугь бути застосованi на вже постtвленi та оплаченi
Товари.
4.7. Змiна BapTocTi ToBapiB та загальноI цiни Угоди у зв'язку iз застос,уванням формули
дисконтування BapTocTi Товару, но впливае та не зменшус розмiр забезпечення виконання
зобов'язань по Угодi.

V. Порялок здiйснення оплати
5.1. Розраху}Iки проводяться ш]ляхом оплати Покупцем протягом 60 (шiстдесяти)
календарних днiв пiсля здiйснення пос,гавки Пост,ачальником Товару на пiдставi РахункуфаКТУРИ, Пiдтвердrкеного Покупцем, та пiдписання Сторонами акту пр:иймання-передачi
ТОвару або видатковоi накладноi, шляхом перерахування коштiв на рахуноlДоFачальникq
з урахуванням )rMoB, передбачених п.4.5 цiеi Угоди.

(/,
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5,2. До Рахунку-фактури додаються пiдписаний

представIIиками
CTopiH акт прийп,tання-передачi Товар1. або видаткова накJIадна.
Покупеuь не здiйснюе оплату за поставлений Товар, та така несплата не е порушенням
строку оплати зi сторони Покупця у випадку ненадання Постачальником Рахунку-фактури на
оплатучи його неналежного оформлення.

VI. Права та обов'язки CTopiH
1, Покlтlець зобов'язаний:
6.1,1. Своечасно та в повному обсязi сплачувати за поставлений Товар.
6,|.2. Приймати поставлений Товар, у разi вiдсутностi зауважень, згiдно з актом
приймання-передачi товару або видаткоt}ою накладною.
6.2. Покупець мае право:
6,2.|. ,Щостроково розiрвати (припинити) чю Угоду:
6.2,I.1. У разi невиконання чи ненаJIежного виконання зобов'язань Постачальником,
повiдомивши про це його за 30 днiв до дати розiрвання.
6.2.|.2. У разi вiдмови Покупшя вiд виконання угоди у зв'язrу з вiдсутнiстю
фiнансування та./або втрати потреби у закупiвлi, у тому числi у зв'язку зi змiною технiчних
вимог до Товару (предмету закупiвлi).
6.2.|.3, У разi вiдмови одIIого або бiльше )часIrикiв-переможцiв, з якими укладено
раптковi угоди за результатами однiсТ або детtiлькох конкурентних вiдборiв вiдповiдно до
Встановленого Покупuем порядку Проведення закупiвель ToBapiB, робi,г та послуг АТ
кУкргазвидобування)) за рамковиNlи угода\{и, вiд виконаrIня рамковоi угоди або iнших дiй,
якЩо внаслiдок цього кiлькiсть учасникiв-переможцiв, з якими у Покупцrt с дiючi paMKoBi
угоди, становить менше трьох.
6.2.|.4. У iнших випадкЕD(, передбачених цiею Угодою.
6.2.2. Контролювати гIоставку Товару у строки, встановленi Угодою.
6.2,З. Зменшувати обсяг закупiвлi Товару та загальну BapTicTb цiсi }'годи залежно вiд
РеаЛЬНОГО фiнансуванIIя видаткiв. У такому разi СтороtIи вносять вiдповiцнi змiни до цiсi
Угоди.
6.2.4, Не здiйснювати оплату Постачальнику у разi неналежн,ого оформлення
документiв, необхiдних для здiйснення оплати.
6.2.5. Вiдмовитися вiд Товару, який не поставлений в строк, вказаний вrУгодi.
6.3. ПостачаJIьник зобов'язаний:
6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки,
Угодою.
6,З.2. Забезпечити поставку Т'овару, якiсть".!u"o"n""i
якого вiдповiдае yMoJaM, установленим
роздiлом II цiсI Угоди.
6.3.З. Заресструвати податкову цакладну в електроннiй формi в сч]оки, встановленi
чинним законодавством Украirти.
6.З.4. Своечасно повiдомляти Покупuя про змiну електронноi алреси.
б.3.5. Протягом 2 робочих днiв з моменту оlримання письмовоi вiдп,эвiдi вiд Покупця
щодо 3меншення cTpoKiB оплати та застосУвання у зв'язку з цим до BapToOTi Товару ставки
дисконтування (п. 4.5.2 цiсi Угоди), надати Покупцю рахунок на оплату 1n (ариг}ючi первиннi
докуIlIентИ (актИ кориryваНня BapTocTi ТоварУ та рахункИ на оплату з новою цiною, тощо).
6.з.6. ПротягоМ 3 робочиХ днiв ltiслrr складання коригуючих первинних документiв (aKTiB
коригуваНня BapTocTi ТоварУ, paxyHKiB tla оплатУ з новою цiною, тощо) надати Покупцю
розрitхунок коригування кiлькiсних i вартiсних показникiв до податковоi накладноi в
електроннiй формi, встановленiй чинниI\,t ЗаКОНОДавством УкраiЪи.
6.4. Постачальник мае право:
6.4,1. Своечасно та в повному обсязi отримувати плату за поставлений Товар.
6.

]
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VII. ВiдповИальнiсть CTopiH
7.1. У разi невиконання або ненаJIежного виконання своiх зобов'язань за Угодою
Сторони несуть вiдповiдальнiсть, передбачеIiу законолавством Украiни та цiсtо Угодою.
7.2. Товар, що не вiдповiдае комплекту/комплектностi таlабо кiльксlстi, абоlта якостi
МОЖе приЙматися Покупцем або вантажоотримувачем на вiдповiдальне зберiгання за
рахунок
Постачальника, до його замiнлt таlабо доукомплектацii. Постачальник зобов'язаний
розпорядитися Товаром. прийнятим на вiдповiдальне зберiгання протягоN[ 10 днiв з дати
прlrйняття Покупчем Товару на вiдповiдаrlьне зберiгання. Япщо Постачальн_ик у цей строк не
РОЗПОряДиться Товаром, fIокупець мас пl)аво реалiзувати Товар для вiдшкодування понесених
своiх збиткiв.
7.З, Якщо протягом гараlrтiйноt,о строку булуть виявленi лефекти аб,о невiдповiднiсть
ЯКОСтi ТОварУ, обумовленоТ Угодою, Постачальник зобов'язаний за свiй рахунок усунути
дефекти Товару за Його мiсцезнаходженням або замiнити неякiсний Товар н,а Товар належноI
якостi в узгодженi Сторонами строки, aulе не бiльше 20 календарних днiв з дня отримання
повiдомлення вiд вантажоотримувачi} чи Покупця про лефекти або невiдtповiднiсть якостi
Товару.
7.4, За постачаЕня Товару неналежноi якостi або некомплектного Todapy, Постачальник
ВИПЛаЧУ€ Покупцю штраф у розмiрi 20 % вiд BapTocTi Товару неналежноi якостi або
некомплектного Товару.
7.5. У випадку неповiдомлення або несвоечасного повiдомлення про дату вiдвантаження
ТоварУ Постачальник виплачуе ПокУпulо штраф у розмiрi 1% вiд BapTocTi Товару, про
вiдвантаження якого було не повiдомлено або не свосчасно повiдомлено.
7.6. За односторонню необгlэуlлтовану вiдмову вiд Угоди таlабо виконання cBoix
зобов'язань по Угодi, Постача.ltьник сплачус Покупчю штраф у розмiрi 10% вiд цiни Угоди. У
випадку ненадання або порушення cTpokiB надаltня товаросупровiдних локрtентiв i/або iнших
ДОКУМеНТiв вiдповiдно до п.3.10 та п. 3,] 1, п.rr. 6.3.5 - 6.3,6 даноi Угоди, Поста.чальник виплаLIуе
Покупцю штраф у розмiрi 20 Yо вtд BapTocTi Товару, докуNIенти Lцодо якого нr:наданi або наданi
з порушенням строку.
7.7. ЯкщО Постачальник не заресстрував, неправильно або несвоечасно зареестрував
податковУ/i накладну/i в системi електронного адмiнiстрування податку на додану BapTicTb чи
Вчинив iншi дiVбездiяльнiсть, в результатi чого Покупечь втратив права на податковий кредит,
постачальник зобов'язаний сплатити Покупцю штраф у розмiрi 20yо вiдсуми операцii/й по якiй
не заресстровано' неправильно або несвосчасного зареестровано податкову,/i накладну/i (для
резидентiв).
7.8. У Випадку Еевиконання Поста.tальником взятих на себе зобов'язаъtь по данiй Угодi,
Постачальник зобов'язаний вiдшкодувати IIокупцю Bci збитки, що завданi йому таким
невиконаНням, У тому чисЛi за простiй транспоРту, IцО виниК череЗ вiдсутнiс,гь необхiдних для
приймання Товару локументiв.
7.9. ПОСтачальник компенсуе витрати Покупчю за простiй транспlэрту, коли такий
простiй буле викликаний необхiднiстю приймання Товару у присутност,i уповноважених
представникiв Постачальника, У ptBi поставки Товару, що не вiдповiдас вказанiй у
товаросупровiдних док},NIентах Ki.ltbKocTi та якостi.
7.10. У разi невиl<онання Постачiutьником IJзятих на себе зобов'язань з поставки Товару
у
строки, зазначенi в повiдомленtli згiдно л, З,2. цiсi Угоди, останнiй сплачус Покупцю пеню у
РОЗМiРi 0,| Уо вiд BapTocTi непоставленого або несвосчасно поставленого ToBilpy за кожен день
прострочення, а за прострочення понад тридцять днiв додатково сплачуе штраф у розмiрi 7%
вiд BapTocTi непоставленого або несвосчасно поставленого Товару.
7.11. За порушення cTpoKiB оплати Покупець сплачуе на користь ПостiлчальЕика пеню в
розмiрi 0,001% вiд суми прострочеI{ого платежу, за кожний день прострочення платежу, але не
бiльше подвiйноi облiковоi ставки Нацiонального банку Украiни, що дiяла в перiод, за який
сплачуеться пеня.
7.|2. ЩО ОпЛаТи Ilостачальником rгrтрафу/iв таlабо пенi, передбачених дiIним розлiлом V
притри

7.13. Сплата господарських санкцiй не звiльняе Сторони вiд
за даною

Угодою.
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cBoik зобов'язань

VIII. Обставини rrепереборlrоi сили
8.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за невиконання або неналежне
виконання зобов'язань за цiею Угодою у разi виникнення обставин неперебlэрноi силио якi не
iснували пiд час укладання Угоди та виникли поза волею CTopiH (аварiя, катастрофа, стихiйне
лихо, епiдемiя, епiзоотiя, вiйна тощо).
8.2, Сторона, що не може вI{коЕувати зобов'язанЕя за цiсю Угодою унаслiдок дiТ
обставин непереборноi'сили, повинна не пiзtriше нiяс ltротягом 7 днiв з момеl{ту iх виникнення
повiдомити про че iнпrу Сторону у письмовiйr формi.
8.3. ,Щоказом виникнення обсr,авин нспереборноi сили та строку Tn дii е вiдповiднi
ДОКУI!{енТи, якi видают,ься Торгово-промиOловою палатою УкраТни або iншим уповноваженим
на це органом.
8.4. У разi коли строк дiТ обставин непереборноi сили продовжусться бiльше нiж 60 днiв,
кожна iз CTopiH в установленому порядку мас право розiрвати цю Угоду.

IX. Вирiшення спорiв
9.1. У випадку виникнення споlliв або розбiжностей Сторони зобов'язуються вирiшувати
шляхом взаемних переговорiв та консультаuiй.
9.2. У разi недосягнення Сторонами згоди спори (розбiжностi) вирiшуються у судовому
порядку вiдповiдно до чинного законода]]ства Украiни.

iх

Х. Строк дii Угоди
10.1. Угода набирае чинностi з дати iT пiдписання Сторонами та скрiплення iT печатками
CTopiH (за наявностi), i дiс до З1122020р., а в частинi розрахункi" - до повного виконання.
Пiсля закiнчення строку дii цiсТ Уго.,{и, вона може бути пролонговаl]а. Япщо за один
мiсяць до закiнчення сl,року лiI Уголи жод(на iз CTopiH письмово не попередила про HaMip
рОзiрвати цю Угоду, то Угода вважастьсrI пролонI,ованою на цих же умовах на, кожен наступний
piK.

XI. Iншi умови
11.1. Угода може бути достроково припинена за взасмною згодбiо CTopiH. У разi
непiдписання рамковоi угоди чи вiдмови вiд ii пiдпlrсання одним або кiльiкома учасникамиПереМожцями, допущеними до укладаI{ня рамковоi угоди, у строки, ycTalroBлeHi порядком
Проведення закупiвель ToBapiB, робiт ,га послуг АТ кУкргазвидобуванн:r) за рамковими
УГоДами, дострокового припинення iнпrих раNIкових угод, якi були укладенi за результатами
однiеi або декiлькох конкурентних вiлборiв вiдповiдно до встановленого Пtокупцем порядку
Проведення закупiвель ToBapiB, робiт та послуг АТ <Укргазвидобуваннlu за рамковими
УГОДаМИ, За зГоДою CTopiH або за рiшенням суду, якщо внаслiдок цього Ki:rbKicTb укладених
ра&lкоВих угод по цим закупiвлям стаJIа менше трьох Сторони цiеi Угоди повlлннi не пiзнiше l0
РОбОчих днiв з дня настання вкtваних обс,гаllин пiдписати додаткову угоду дlr цiсi Угоди щодо
дострокового припинення цiсi Угоди.
1 1.2. Угола мо}ке бути змiнена чи
розiрвана лишIе за
встановлених цiею Угодою та чинним законодавством Украiни.
11.3. У разi, якщо пiсля визнаIIення 1-Iост,ачальника переможцем конlфентного вiдбору
вiДповiдно до встановленого Покупцем порядку Проведення закупiвель ToBap_iB, робiт та послуг
АТ КУкргазвидобуванI{я)) за рамковими угодами, Покупець виявив Товар за цiною, менш
нiж цiна, запропонована Постача-пьЕиком, Покупеuь направляе Пос7а:lальнику ли
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пропозицiею зменшмти запропоновану rliнy до t{iни, виявленоi Покупцепl. У разi згоди на
зменшення цiни ГIостачаJIьник протягом трьох робочих днiв з дня отрI{мання листа вiд
ПокУпця, надас Покупцtо новий Рахунок-факr]уру зi зменшеною цiною. У разi незгоди
Постачальника на зменшення цiни таr'або неотримання Покупцем нового Рlrхунку-фактури зi
ЗМеншеною цiною протягом 3 робочих днiв з дня отримання Постачальником листа вiд
Покупця, Покупеuь мае право вiдмовитися в односторонньому порядку вiд придбання такого
Товару та/або розiрвання Угоди боз вiдшкодування будь-яких збиткiв Постачальник}l про що
Покупець повiдомляе Постачальника. !нем отримання листа вiд Покупця, вважа€ться дата
поштового штемпеля пiдприсмства зI]'язку, через яке надсилаеться таке повiдомлення.
11.4. Покупеrдь ма€ право вiдмовитися вiд Угоди в односторон]:Iьому порядку в
Еаступних випадках:
- ненадання ПостачальЕиком док}тчrентiв приIiаJIежностi товару, що стосусться Товару
та пiдлягають переданню разом з Товаром;
- якщо Постачальник передав меншу кiлькiсть Товару, нiж це вс)тановлено даною
УгоДою та/або Рахунком-фактурою (в тому числi Покупечь мас право вiдмовитися вiд уже
переданого Товару);
- якщо Постачальник передав'Говар, якlлй не вiдповiдас комплекту/коlиплектностi;
-,Iкщо Постача-гlьник передав'Гсlвар liеналежноi якостi;
- в iнших в]lпадках, перелбачеIlих чIJIIниN{ законодавством Украiни.
1 1.5. У випадку прийняття Покl,пцем
рiшення про вiдмову вiд Угодlл або вiд поставок
по Рахункам-фактурам з пiдстав, вказаIIих у п. 1 1.4 даноi Угоди, Покупеuь Ma(j право:
- письмово повiдомити Постачальника про вiдмову вiд Угоди в одностороЕIIъому
порядку з зазначенням пiдстав прийняття такого рiшення. В даному випадку Угода припиняс
дiю з дати вiдправлення повiдомлення про вiдмову вiд Угоди.
- встановити Постач€rльнику строк, в якиЙ BiH зобов'язаний усунути недолiки, якi
призвели до прийltятгя рiшення про вiдмову вiд Угоди в одrIосторонньому порядку. В такому
ВиIIадку Покупеuь направJuIе Постачалы]ику письмове повiдомлення з зазначенням недолiкiв та

строку для усунення таких rrедолiкiв. Якщо недолiки не булуть ycyHyTi в установлений
ПокУпцем строк, Угода припиняе дiю зi спливом строку, встановленого Покупцем для усунення

недолiкiв.
11.6. У разi якщо пiд час виконаЕня цiеТ Угоди Покупець виявJrяе факт yracTi у
конкУрентному вiдборi, за результатами якого було укладено цю Угоду, пов'язаноТ особи щодо
Постача-пьника, тобто особи, яка вiдгlовiлас буль-якiй iз ознак, зазначених 1, ,Щолатку Ns 3 до
УГОДИ, який с iT невiд'емIIою частI]ноIо. Покупечь ма€ право в одностоtlонньом}/ порядку
розiрвати цю Уголу та,/або Постачалt,ник виIIJIаччс Покупцю штраф у розмiрi 20 О/о вiд BapTocTi
Товару.
11.7. !о оплати Постачальником ш,графу, вказаного у п. 11.6 цiеi Угtlди, Покупець, на
суму штрафу, мас право притримати оплату за Товар.
11.8. При розiрваннi Угоди в односторонньому порядку Покупцем з пiдстав виявлення
фаlстУ 1"racTi у конкурентному вiдборi, за результатами якоi було укJIадено цю Угоду, пов'язаноi
ОСОби ЩоДо Постачальника, тобто особи, яка вiдповiдае будь-якiй iз озttак, зазначених у
.ЩОДатКУ Ns3 до Угоди, Покупець прIсьмово повiдомляс Постачальника про р,зз|рзання Угоди в
односторОIIньомУ порядку з зазначенням пiдстав прийнятгя такого рiшення. В даному випадку
Угода припrlняе дiю з лати вiдправленIlя rtовiдопtлеrtня про розiрвання Угоди, якою вважаеться
ДаТа ПОШТОВоГо штемIIеля пiдприемства зв'язку, через яке надсилаеться таке повiдомлення.
11.9. Bci Доповнення, додатки, цiновi пропозицii Постачальника та Рахунки-фактури,
аКцепТованi за результатами конкурентного вiдбору, до Угоди с if невiд'еNIними частинами,
ЯКЩО ВОНИ ВИКладенi в письмовiЙ форп,ri, пiдписанi уповноваженими предстаI}никаN{и CTopiH та
СКрiпленi ix печатками (за наявностi) (KpiM цiнових пропозицiй Постачальника та PaxyHKiBфактур, якi пiдписуються Постачальниt<ом).
11.10. Постачальник, у разi llизнltчеЕIlя переможцем *o"nr""oolo вiдбору, не мае
права Передавати (вiлс,гупати) свот права та обов'язки за Угодою будь-яклtм iншtим особам,
покладати виконання зобов'язаitь на будь-.lrк1. iншу особу.
]
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11.11. Пiдписанням цiеТ Угоди Постачальник пiдтверджуе, що BiH ознайомлепий та
з Iнструкцiею про порядок реестрацiТ виданих, повернути:к використаних
довiреностеЙ на одержання цiнностей, затвердженою нак€вом АТ <Укlэгазвидобування>,
ПОРяДкоМ Проведеннll закчпiвель ToBapiB, робiт та послуг АТ <Укргазвидобування> за
рамковими угодами,
||.l2, При тлумаченнi умов п()сl,авки за цiею Угодою застосовуI]эться Мiжнароднi
ПРаВИЛа iнтерпретацiТ комерчiйних TepMiHiB IHKOTEPMC (редакцiя 2010 року) з урахуванням
особливих умов поставки, визначених Сторонами у ланiй Угодi.
11.13. Угода, ii змiст не пiдлягаютL розголошенню або використаЕню Сторонапtи без
згоди iншоТ Сторони, KpiM випадкiв передбачених чинним законодавством Украiни.
1t.14. Вiдповiдно до Податкового кодексу Украiни Постачальник зi} даною Угодою е
ПлатникоМ податку на прибугок на загальних умовах та е платником податку ]:Ia додану BapTicTb
на загальних умовах; Покупець е п;IатIIиком податку на прибуток
та пlэдатку на додану
BapTicTb на загальних ),мовах.
11.15. Взаемовiдносини CTopiH, не передбаченi Угодою, регуJIюються чинним
законодавством УкраiЪи, Якщо в данiй Угодi Сторони вiдступили вiд, положень aKTiB
цивiпьного законодавства, врегулIовавпIи cBoi вiдносини на власний розсуд, т() прiоритет мають
норми Угоди.
11.16. Сторони зобов'язуються письмово повiдомляти одна одну у випадку прийнятгя
рiшепня про лiквiдацiю, реорганiзаllirо або банкрутство однiсi iз CTopiH у cTI)oK не пiзнiше 3-х
календарних днiв iз дати прийняття Iакого рirtrення.
11.17. У разi змiни мiсцезr;аходженIIя, банкiвських реквiзитiв, статусу платника
поДаткiв Сторони, змitrи електронноТ a,lpcctt, r,ака Cтopotta зобов'язана письмово повiдомити
iншу Сторону протJIгом 3-х лнiв про TaKi ,змittи.
11.18. Якrцо Угодою перелбачено напрtIвлення листiв, повiдомлень в електронному
вигляДi на електроннi алреси CTopiH, TaKi листи, повiдом.llення вважаються нi}лежним чином
направленими, якщо вони направленi в електронному вигJIядi на Bci електроннi алреси
одночасЕо, вказанi в роздiлi ХIV даноi Угоди.
11.19. Угода складена украiнською мовою - для резидентiв ado украiЪською та
аПГЛiЙською - для нерезидентiв в двох примiрниках (1 примiрник Поотачальнику та 1
примiрник Покупrrю), якi мають од{акову юридичну силу, У разi розбiжностей мiж текстами на
УКРаiЪСькiй та англiйськiй мовах, текст tra украiнськiй MoBi мас переважну сиjIу.
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ПОГОДЖУеТЬся

ХII. Антикорупuil'tне застереження
12.1. При виконаннi своiх зобов'язань за цiеtо Угодоtо, Сторони, ix афiлiйованi особи,
ПРацiвники або посередники не виплачують, не пропон}тоть i не дозволяють ]]иплату будь-яких
грошових коштiв або передачу цiнностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для
впливу на дiТ чи прийняття рiшення цlIми особами з метою отримання буль-якоi неправомiрноТ
вигоди.
|2.2. Прп виконаннi своiх зобов'язань за цiею Угодою, Сторони, ix афiлiйованi особи,
пРацiвники або посередники не здiйснюють дii, що квалiфiкуються застосовними для цiлей цiсТ
Угоди законодавством, як дача"/отриманIш негtравомiрноi вигоди, корупцiйне правопOрушення,
а також дii, що порушують вимоги законодавства про запобiгання корулчii та мiжнародних
aKTiB про протидiю легалiзацii (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом.
12.3. Кожна iз CTopiH цiеi Угоди вiдмовляеться вiд стимулювання будь-яким чином
прачiвникiВ iншоi Сторони, в томУ числi шляхоМ надання грошових СУМ, подарункiв,
безоплатного виконання на ix адрссу робiт (послуг) та iншими, не поймен,ованими У цьому
пунктi способами, tцо ставить праuiвr{Llка в пев]Iу залеrкнiсть i спрямованогс HEl забезпечення
ВИКОНаННЯ ЦИм праlliвником будь-яких дiЙ на користь стимулюючоi його Стоцlони.
Пiд дiяпли працiвника, здiйсtrюваними на користь стимулюючо[ його Сторони,
розрлiються:
- наданЕя невиправданих переваг у порlвнrtннl з lншими контрагеl
- надання буль-яких гарантiй;

-

ПРИСКОРення iснylочих процедур (спропIення формальностей);
iншi дii, шlо виконутоться працiвником в рамках cBoix посадових обов'язкiв, але йдугь
врозрiз з принцI,1пами прозоростi та вiдltритостi взасмин мiж Сторонами.

-

l2,4, У разi виникнення у Сторони пiдозр, що вiдбулося або може вiдt5угися порушення
будь-яких антикорупцiйних р[ов, вiдповiдна Сторона зобов'язуеться повiдомити iншу Сторону
У ПИСЬМОВiй фОрмi, Пiсля письмового повiдомлення, вiдповiдна Q16lpoнo мае право
призупинити виконання зобов'язань за цiею Угодою до отримання пiдтвердження, що
порушення не вiдбулося або не вiдбудеться. Ще пiдтверлження повинне бути надiслане
ПРОТягом 5 (п'яти) робочl.rх днiв з дати направленIIя письмового повiдомлення.
у письмовому повiломленнi Стоllона зобов'язана послатися на факти або надати
матерiали' що достовiрrrо пiл,гверд)кують або ,faloTb пiдставу припускати, Що вiдбулося або
може вiдбутися порушсння буль-яких положснь цих умов контрагентоп,{, йсlго афiлiйованими
особами, працiвниками або посерелнlIкамII виражасl,ься в дiях, якi квалiфiкуrоться вiдповiдним
законодавством, як дача або одержання HeпpaBoMiprroT вигоди, корупцiйне правопорушення, а
такоЖ дiях, щО поруtrlуюТь вимогИ законодаВства прО запобiгання корупцiТ та мiжнародних
aKTiB про протидiю легалiзацii дохолiв, отриманих злочинним шляхом.
12.5. Сторони даноi Угоди визнають проведення процедур щодо запобiгання корупцii i

контролюють iх дотримання. При цьому Сторони докладають розумнi зусилля, Щоб
мiнiмiзрати ризик дiлових вiдttосин з ]iонтрагеrtтами, якi можуть бути залученi в корупцiйнiй
ДiЯЛьнОстi, а також надають взаемне спрI{яння один одному в цiлях запобiгання корупчii. При

цьому Сторони забезпечують реалiзацirо процедур з проведення перевiрок з плетою запобiгання
ризикiв залr{ення CTopiH у корупцiйну дiяльнiсть.
12.6. З метою проведення антикорупчiйних перевiрок Постачальник зобов'язуеться не
пiзнiше (5) п'яти робочих днiв з моп.{енту укладення цiсТ Угоди, а також у буль-який час
протягоМ дii УгодИ за письмОвим запиТом ПокупЦя Ilадати Покупцю iнформачiю про перелiк
власникiв ПостачальнItка, з врахуванням власникiв Bcix piBHiB (всього ланцюга), включаючи
кiнцевогО бенефiцiаРногtl власНика (контРсlлсра) за tРормою згiдно з Додатком: Jф2 до цiеТ Угоди
з додаванняпt пiдтвердii()iюч!Iх лок)меI{l iB (лштi - lнформачiя).
У РаЗi ЗМiН У перелiку буль-якоТ лаIIки власникiв Постачальника,
кiнцевого
"*rirо.rа."и
бенефiцiарного власника (контролера) та (або) у виконавчих органiж
Пос.гачальник
зобов'язуеться не пiзнiше (5) п'яти робочих днiв з дати внесення таких змiн надати вiдповiдну
iнформацiю Покупцю.
Iнформацiя надаеться на паперовому HociT, завiрена пiдписом посадовоi особи, яка е
одноосiбним викоI{авчим органом контрагента або уповноваженою на пiдставi довiреностi
особою i направлясться на адресу Покупця шляхом поштового вiдпраlзлення з описом
вкладення. !атою IIадання Irrформаuii е дата о,l,риN{ання Покупцем поштового вiдправлення.
,Щодатково Irrф opMariiя надасться на електроI] ному HociT.
12,7. СтоРони визнають, щО ix плоrклиВi rtеправоМiрнi лii та порушення антикорупчiйних
упlов цiеi Угоди можуть спричинити IIесl]риятливi наслiдки - вiд зниження рейтингу надirlностi
контрагента (постачальника) до iстотrtих обмежень щодо взаемодii з контрагентом
(Постачальником), до розiрвання цiсi Уголи.
12.8. Сторони гарантують здiйснення наJIежного розгляду ,u по"о.rlвленими в
рамках
виконання цiет Угоди фактаlrи з l(отримаIIням принципiв конфiденцiйностi та застосування
ефективних заходiв щодо усунення праI0IIчних трулнощiв та запобiгання можливих
конфлiктн лж сrtтуацiй,
l2.9. Сторони гарантують повну конфiденцiйrriсть при виконаннi анти:корупцiйних умов
Угоди,
а також вiдсутнiсть негативних наслiдкiв як для Постача;lьника в цlлому, ,un i дп"
цiеi
конкретних працiвникiв ПостачаJIы{ика якi повiдом}Iли про факт порушення.
12.10. У разi вiдмовИ ПостачалЬника вiД наданнЯ Iнформацii, якУ визначено
у uiЙ Угодi,
фаrстичногО ненаданнЯ такоi iнформацii, наданнЯ iнформацii
порушенням cTpoKiB,
встановлених У цiй Угодi, або надання недостовiрноi Iнформацii, Покупець ма€ право в
односторонньому порядку вiдмовиr,ися Bi:t виконання Угоди шляхом направ.гIення письмо
повiдомлеIIня про припинеIIIIя Уголrt через 5 (п'я,гь) робочих днiв з
IIапра
повiдомлення.
i

з

r/

У

разi надання Iнформаuii не в повному обсязi, так само
iнформаlrii
зазначеноТ у формi (lIодаток М2 оо lticj Угоди) Покупець направляе ".Joou"*o
повторний запит про
НаДання Iнформаuii за вказаною форпrоIо з MeToIo доповне}Iня вiдсутньоi iнформацiсю iз

ЗаЗначенням cTpolciB ij надаltня. У 1lа:зi непо,цання r,акоi iнформачiТ, пор,ушення cTpoKiB Ti
надання, а такох{ IIалан]]я недосr,овiрнrli iHt|lopпrauiT Покупець ма€ право в односторонньому
порядкУ вiдпlови,гИся вiД викоIIаннЯ Угоди UJлrIхом IIаправлення письмового повiдомлення про
ПРИПИНеНня Угоди через 5 (п'ять) робочих дIIiв з моменту направлення повiдомлення.
|2.||. Зазначена у цьому роздiлi умова с iстотною умовою цiсi Угrэди вiдповiдно до
частини t ст. 638 I_{K Украiни.

XIII. Щолатки до Угоди
13.1. Додаток }ф 1: Технiчнi iяrкiснi характеристики та вимоги до товару.
13.2. !олаток Ng 2: Форма - <Iнtрормаlдiя гiро власlrикiв контрагента, вк:лючаIочи

кiнцевого бенефiцiарного власнtлка (контролера)>.
13,3. .Щодаток Nlr 3: Критерii ознак пов'язаltих осiб.

XIV'. МiсцезнаходrксIIIlя та баrtкiвськi реквiзити CTopiH

покупЕшъ

ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обllеяtеною вiдпоlliдальlliсr,ю
<<Влlробни.tо-rсопlерцiйна фiрма "Bl}"
Адреса:
l4000 м. Чернiгiв, вул. Гетьмана Полуботка, 18
IBAN: UA7935 1005000002600б0з662720 l
вiдкритий в АТ Укрсиббанк, м.КиТв
Кол СЩРПОУ \42З6166
Iп}I 1423б1625262
Jф свiдоцтва плат|Iика ПШ 3З9 |4S44

ДТ кУкр

udo бу в анlш >, adp ес а :
04053, м, КиТв, вул. Кулряlзська, буl,.26128
z азв

iя ГП У к П ол mав пz аз в ltd о бу в ot l tя >, аd р е с а :
36008, м. Полтава, вул. еврс,пейська, буд.17З,

ф iл

t

п/р ЛЪ26008924445 596 у вiдtдiленнi Ns323/l 6
I-Iолтавськоi обrIасноТ дирекцiТ

АБ кУкргазбанк>, МtDО З20478

IBAN:UA493 2047 8000002:6008924
кол еЩРПОУ 00 l5З l00
IПН З0019'7'721565']

445 59 6

Тел./факс (05З2) :' 1 5-248
'Гел.(0532) 515-З48

тел. (0462) 6'15-620

e-mail : e.kovalenko@r,v.ua

dmltго.уаrеmсhепkо@рgрu.соm.uа
Bllelr ня податковоji накл аднот таlабо
])ощахYнкY кориryвання ЕtикоDистовчвати
настyпнi реквi:зити:
Повна назва : Акцiонерне товариство
e-mai l :

лля заllо

кУкргазвидобування>, фiлiя Газопромислове
управлi ння кПолтавагазвидобування>

Акцiонерного

товариства кУкргазвидобування >l
Або скоDочена назва: АТ кУкргазвидобування>>,

ГПУ

кПолтавагазвидобування>

Iндивiдча;rьний полатковиГI номеп Покупця

€ДРПоУ

Покупця 300l9775
фiлiТ Покупця: 2.
-_./-;l;,-Код
"
41 " 7,4, sчу!i!;Бiл П окуп ц я :

Ilостачальника:

*sYiffiЪ.u.клlозко)
К
,Ф l
--а-:----l*.-rтг

Чfu];;";:;"],*/

з00l9,17266:r7

i,ffi:\) iж6,"y'

tlЛЁ.;ffЁЪ(о.
l{Ёл
lМtt4
_I,1

rT

,:,,,ii,i38

м.

t]оло

м а ха

)

U-,ьY

ф

,Щод:tток ЛЪ1 до

М *r?//вiд

т ехнiчнill i якiснi

хара

,ики,га вIIIчIоги
до това

.T\tb

п/п

1

)
J.

4,
5.

6.
7.
8.

9.

l0.
l1
|2.
13.

|4.

l5.
l6.
|1.
18.
19.

20.

2l

22.

2з.
24.

25.
26.

27,

28.

.?

Наймеrrування продукцiТ, повна ii характеристика, ДЕСТ*
Папiр формату А-4 бiлий використовуеться для копiювання, лазерного,
струйного та кольорових принтерiв (ISO 9706) з наступними
характеристикам}r:розпriр - 210*297ллм, щiлl,нiсть - 80 г/м.кв.; вологiсть
4-5%; бiлизна CIE - не менше |60 %, товщина -l04-106 мк; кiлькiсть - в
однiй пачцi 500 аркушiв; розпаковано в коробках по 5 пачок.
Папiр формату А-3 бiлий використовуеться дляl копiювання, лЕLзерного,
струйного та кольорових принтерiв (ISO 970б) з наступними
характеристикамLI: розмiр 420*297мм; щiльнiсть - 80 г/м.кв; вологiсть 45%; бiлизна CIE - не менше |60Yо; товщина -l04-106 мк; кiлькiсть - в
однiй пачцi 500 аIrкушiв; розпаковацg в коробках по 5 пачок,;
Папiр для факсiв ру,тоцний бiлий. 210мм х 25 ьц
Папiр рулоrtнлtй бiлий дjrя плотера та iнженерних копiювальних машин
на тубi з внутрiшrliм дiашtетром 76,2 мм, tцi.ltыtiсть 80г/м2: 841мм* 175м
папiр рулонний бiлий для плотера та iнхtенсрних коlliювальних машин
на тубi з внутрiшнiм дiаметром76,2 мм, щiльнiсть 80г/м2: 594 мм *175м
папiр рулонний бiлий для плотера та iнженерних копiювальних машин
натубi з внутрiшнiм дiаметром76,2 мм, щiльнiсть 80г/м2: 420мм*175м
Папiр рулонний бiлий для плотера та iнженерних копiювальних машин
на тубi з внутрiшrriм дiаметром 7б,2 мц! щiльнiсть 80г/м2: 297мм*50м
Касова стрiчка 57l|2 термо (2l пr)
Папка-швидкозшива(I картон А- 4 (зiльшений формат)
Папка на зав'язках для паперу KapTotI А-4
Обкладинка кСправа> картон А-4
Папка-коробка apxiBHa Вurоmах А-4 (або еквiвалент)100мм
(355х255х100) ( або еквiвалент)
Книга канцелярська 96 аркушiвдерла па,,liтурка, лам iHoBaHa
Щоденник А-5 - l76 аркушiв надатоцrнцй обкладинк?-штуqgп шкiра
Конверти бiлi: Еб5(DL) вi:tривна сJрiчка (0+0) СКЛ
Конверти бiлi: С5 вiдривна стрiчка (0+l)
Конверти бiлi: С4 вiдривна стрiчка (0+0)
Конверти бiлi: Сб вiдривна стрiчка (0+0)
Папiр для нотаток 85х85 блок - 300 арк бiлий не прокл.
Папiр для нотаток клейкий шар 75х75/100 арк жовтий
Iндекси пластиковi клейкi 12х45/5кольорiв по 25арк неон
Блок А-1 для флiпчарта чистий 640мм х 900мм 20 арк
Папка До пiдпису 220мм х З20 лrлr (колiр в асортиьлентi)
Папка ре€стратор А4 (товщина 7 спr.) з N{ета tевим скорозшивачем;
обкладинка карто нна обрамлена б а.l1дqком ; окаЕтовка MeTfu.IeBa. ;
Папка ресстратор .А4 (товщина 5 см ) з металевим скорозшивачем;
обкладинка карто н на обрамлена б9д ajle ком ; gKaHтoBKa MeTa],IeBa. ;
Папка куток прозора пластикова Ilрозора, двi cyMixcHi сторони скрiпленi;
формат А4
Папка на кнопцi пластикова; формат А4
Папка на резинцi - пластI{кова, не прозора; формат - А4 ; колiр J
асортиментi;

({/r'

Од.
вим.

пач.

пач.

Dул.

рул.
рул.
рул.
рул,
рул.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
уп.
уп.
шт,
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

е/

Угоди
20l9p.

29.
з0.
з1.

Папка с зажимом та карманом
Папка зi швидкозшивачем (на
щiльнiстю 500 мкм;
Папка пластикована2 кiльцядвома карманами (внутрiшнiм

- формат А4, пластик rцiльнiстю 500 мкм;
пруliсинах) - формат А-4 пластик

формат А4, щiльнiсть пластику 700 мкм, з
та на торцi), товщина 3,0 сц,t;

з2.

нiкелlgданi .f!ццуlнi l00 шт. в уп
Скрillки нiкельованi-розмiр 78мм крlzглi, 50шrт в упак,;
Затискачi (бiндери) - 1 5мм, l 9мм, 25пtпt,32мм,4 l мм,5 1 мм- в упаковцi 1 2
з5.
шт,.колiр -чорний, металевi.
Фарба штемпельна ТМ Economix (або аналог), синього кольору на
з6, воднiй ocHoBi, флакон 30 мл iз дозатором. Призначена для ycix видiв
паперу (oKpiM глянцевого) i картону.
Коректор з пензлIлком - синтетичlIа основа, миттево висихае, економiчна
37.
витрата, без слiдiв при ксерокопitоlrаццi"20 мл.;
Коректор-стрiчка - не потребуе висихаIIня, можна писати вiдразу пiсля
38. НаНесення, можливiсть регулюванI{я сили IIатягу, тонованиЙ пластиковиii
корпус, розмiр: 5мм х 8м.;
Ручка кулькова - синiй колiр чорнLIJIа; товщина лiнii: 0,35 мм. тонований
з9.
пластиковий корпус ручки; грип гумовий.
Ручка кулькова Cristal (або аналог) - колiр чорнила - синiй; товщина
40.
лiнii: 0,4 мм; пластиковий шестиIранtrий корпус ручки.
4l Ручка кулькова Axent Voyage(Mo аltаtог) ав,гом., колiр чорнила - синiй
42, Ручка гелева - пластиковий коргtус,JуIи!вцй грип, товщина лiнii: 0,5 мм;
Маркер теttстовий (колiр жов,гий, зе.ltений, синiii, рожевий або червоний)
4з. - чорнило на воднiй ocHoBi, не токсLlчне, слiд не перелаеться по факсу,
при копiюваннi, клиноподiбний пlлшучий вузол, шир}Iна лiнii: 4 -5 мм;
Маркер перманентний- для написiв на будь-яких поверхнях, маслянi
чорнила з частками металу, витримуIоть технiчну, i механiчну обробку,
а-гrюмiнiевий корпус, колiр KoB]IaLIKa вiдповiдае кольору чорнила,
44.
металева кулька всередиtli корпусу дозволяе добре збовтувати чорнило
для piBHoMipHoi подачi, конусоподiбlrий пишtучий вузол, ширина лiнii:
33.

з4,

lдфIки

0,8 -1,2 мм;
Набiр MapKepiB для дошки - Набiр MicTlITL 4 кольори: зелений, синiй,
червоний, чорний. !ля написiв на с5lхосl,ирас\{их дошках, i гладких
45.
поверхнях. Не висихас без ковпачка до l4 лнiв. IIIирина лiнii: 1-3 мм.
Блiстерна упаковка,
Лiнiйка пластикова прозора-30 см., 50 см.- з прозорого пластику,
46.
одностороння, блiсJерна упако вка
олiвець з г)мкоIо, твердiсть НВ, гну.tкrIй lсорпус з вторинного пластика,
47.
стриrкень не ламасться при ударi,/tli}дцнi
Степлер - корпус пластиковий (пiл скоби Nч24; зшивас 25 аркушiв папер)r
48.
стандартIIоi rцiлыrостi)
Степлер -корпус пластиковий (пiл скоби Jф10/5l зшивас l2 аркушiв
49.
паперу сJандартноi щiльностi)
Степлер-корпус пластиковий (пiд скоби ]ф23/6, скоби Ns23/13; зшивае
50.
100 аркушiв паперу стандартноi щiльностi)
,щiркопробивач: металеtзий корпус; llробивна потуlкнiсть дiркопробивiй
51.
- 25 аркуuriв паперу стандартноi rцiлт,trостi
52. Qцоби лля сl,еплеlэа NЪ10, Jф24/6, Nl2З/10, J,(b2Зl15 - срiблястий колi
Набiр канцелярський насr,iлыrий IIJIасl,иковий 1 3 пре2lметiв, обертаеться
5з.
на З60 градусiв; (наповненIIя:р},чкlt-2lп,г., о.lriвцi-2шт,, ltожицi, ластик,

tr

шт.
шт.
шт.
уп.
уп.

уп.
уп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
IIIT.

шт.

уп.

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

54.
55.

56,
57.
58.

59.
б0.
61

62.

бз.
64.
65,
66.
67,
68.

69.
70.

]|
,l2.
73,
74.

]5.
76,

скрiпки, скоби для степлера, , Hiж каlтцелярський, лiнiйка, кнопки,
точилка)
Точило для олiвцiв (метлевиr"I корпус, без контейнера, корпус з
магнiевого сплав),, tслиноподiбний профiль)
Пруясини пластиковi круглi бмм (до 20арк.); 8мм кругла (ло 40apK.);lOMrvr
кругJIа (ло 55арк.); 12мм кругла (ло 80арк.); 14мм кругла (ло 100арк,);
25мм кругла (ло 200арк.);22мм Kpyl-Jra (ло l80apK.).
Обкладинка А-4 для пал турки 230 гр. 100 арк в уп. картон пiд шкiру
Обкладинка А-4 для пал турки 200 мкм 100 арк в уп. прозора
Оснастки для шечаток i штампiв; нумератори; штампи; змiннi подушки
до штампiв; офiснi пiдставки для печаток i штампiв.
Дошка 90х 1 20см магrliтно-марцеIlна в аlIoMiнicBili рамцi
Губка лля дошки 15х60мм Axent _(_або eltBiBryIýI]T)
Скотч канце.;rярсьдц! црgзорlrii l [J мм* 100 пллr; 24 мм*200 мм
Скотч двохсторонrriii прозориli 25 мм *500 мм
Скотч упаковочний прозорий 48Mll *100 мм. 45 мкм
Корзина для паперу пластикова LIopI]a ЕТАЛОН ( або еквiвалент)
Файли А-З глянц. 40 мкм (вертикальний) l00 шт в уп.
Файли А-4 глянц. 30 мкм 100 пrт в уп,
Плiвка 100 мкп,r глянц для ламiн. А-4, 100 арк (2lбх3OЗ)
Вiшала для о/(rIгу (тремпелi) (MaT,cpialr: ltepel]o; Iшrрина: 44,5 см висота:
21,5 сп,r )
Вiшало-стiйка (мобi,цьне, пiдлогове. тtлпу <Кактус)))- MaTepia,r: метал,
(ширина - вiд 38см х 38cMr; висота - вiд 175см кiлькiсть гачкiв - 8).
Тримач для туалетного паперу нас,гiнrtий (Вмiстимiсть (рулон) -1
шт;Матерiал- пластик АВS;габарити (ШхВ): 14 х l5 х l4.8 см)
Тримачi для паперових рушниlсiв ( тип - перекладина, розмiщення HacTiHHe; крiплення -винтове; po:зl,tipl-t 3З, 4 см * 9 см ; матерiал - метzlл

хромований)

шт.
шт.
уп.

уп,
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
уп.
уп.
Yп.
шт.
шт.
шт.
шт.

_

Вiдро дя смiт,гя з кришкою та пеllаJrлIо ( об'сп,t:18-19 л; матерiал пл ас,цц ]дIggrпr ас_")Дji?ЗQ r: м)
Нохсицi офiсrri 18мм.,20мм.- пла,геlli;rдLvкоятки lrластц]!, гумовi вставки
Нiж канцелярський 9мм,,18мм- авl,оNlaIтичне блокування леза, двi
комфортнi м'якi зони: для пЕulьцiв i для долонi, з металевою
направляючою. IlIирина леза 9мм.,18 мм. Пластиковий корпус,
механiчний фiксатор леза;
Лоток для паперiв горизонтацьни й tтластиковий (ширина: 22 см;
довжина: 35 см)
Лоток l}ертикальrrий lвiддiлення. п,цltстLIк (шrrрина: вiд 7,5 см; висота: Bil{
27,5 см)

шт.
шт.
IIIT.

шт
шт
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Ль2 до Угоди
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202р.

Illформаuiя про BлaclrrtKiB контрагента,
ючи кiltrцсвогtr бенефiцiа рlrого власIIика (контролера)
iз зазначенняNt всьOго "]Iанцюх(ка власникiв,
вItлIоLIаIоЧи кiнцевиХ бенефirliарних власникiв (контролерiв')
станом l{a (
))
20____1э,

вк.пIOч

Найменування органi
зачiI (найменування,
мiсцезнаходження.

Iпн)

:l

Власники (акrriонери) органiзацiТ, iз
зазначенням частки в % (найменуваIIня,
Mic цезнахо2i>;tсl

t

н

я)

Пiдтвер;rжуючi локументи,
найменування реквiзити,
паспортtri данi

I. Пiдприемство-коIIтрагент

Товариство з
обмеженою
вiдповiдальнiстю
<Виробничокомерuiйна фiрма

66вв,,

Iпн l42з61625262
14000, чЕрнIгIвськА
область,

дЕсtUIнсъкиЙ

район, MicTo
ЧЕРНIГIВ, вулиця

гЕтьмАнА
полуБоткА,
булинок l8

Власник -45%

КЛЮЗКО ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ

Адреса засновника: 1 40l 7, Чернiгiвська
обл.. MicTo Чсрltil,iв, Новозаводський
район. ВУЛИЦЯ Ф,\БРj4ЧНА,булинок 36

позняк

В.ltасrtик -45%

TAI\4APA АнАтолIТвнд
Алреса засноl]ник а: 1 6445, Чернiгiвська
обл., Борзнянський райоtl, село Прохори,
ВУЛИЦЯ ЧЕРВОFIИХ ГIАРТИЗАН,

15з5908072
ПаспортНК 910483
Статут п,iдприем- ства, Сайт
Мiнюстlz Украiни

шн

152з902748
ПаспортНК 65 8868 Статут
пiлприепл- ства, Сайт
МiНюст1, Украiни

бу.ltинок 4tJ
l }з

rac l rик- l 0оlо

клюзко олЕIiсА}Iдр

ВоЛоДИМI4РОI]llЧ ддреса засновника:

14005, Чернiгiвсьtt;t обл., MicTo Чернiгiв,
.Щеснянський район, ВУЛИЦЯ
П'ЯТНИЦЪКА, буллrнок б8. корпус 3,

квартира 8

II. Юридичнi особlл, якi е власнИк.tl,lи орl,аtliзацii -- контрагента

вцсутнl

Iпн

Bi.rcyTrri

III. ЮридИчнi особи, якi е власНикамИ llастуlIних piBHiB (до -iнце"и^)

Iv. Кiнцевий бенефiцiарний власник (коlrтролер)

IПН 253.570з676
ПаспортНМ l52З134
Статут пiдприсм- ства, Сайт
Мiнюстl,Украiни

Товариство з
обмеженою
вiдповiда-пьнiстю
<Виробничокопtерuiйна фiрма
.свв,,

Власник -45%

КЛЮЗКО ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ

Адреса засновни](а: 1401 7, Чернiгiвська
обл., MicTo Чсрrriгiв. Ноllозаводський
район, ВУЛИI lЯ Ф;\БР14ЧНА, булинок
зб

Iпн 14236|625262
14000,

чЕрнIгIвськА

область,

Власник -45%

ПОЗНlIК ТАМАРА АНАТОЛIiВНД

ДЕСFUIНСЬКИЙ

Адреса засновниIi а: l 644 5, Чернiгiвська
об.ш,, Борзllяtlський район, село ГIрохори,
вулиця ч]]рвоFI I4X ]lАрl,изАн,
булиlrок 40

район, MicTo
ЧЕРНIГIВ, вулиI(я

ГЕТЬМАLIА

поriуБо,гкА,

булинок 18

Власник-l0о%

КЛЮЗКО ОЛЕКСАНДР
ВОЛОДИМИРОВИЧ Алреса засновника:

14005, Чернiгiвська обл., мiсr,о Чернiгiв,
Щеснянськи ii ptLtiiltl, ВУJIИLЦ
l1'rlll]ИЦЬКА. б1,/1лtнtlк 68, корпус 3,

Iпн

15з5908072

ПаспортНК 9 1 0483 Статут
пiдприсrи ства,Сайт

Мiнюсlr УкраТни

шн

1 sьзgоztцв
ПаспортНК 658868
Статут пiiдприем ства, Сайт
Мiнюсцl Украiни

Iпн 25з570з676
Паспорт НМ 152ЗlЗ4

Статут пiлприем ства, Сайт
Мiнюстlz Украiни

KBapTr.rpa 8

прuлаimка

Для власнuкiв / бенефiцiарiв / акцiонерiв фiзuчпtа осiб вказаmч пtБ, Iпн, паспорmнi daHi mа часmку в
,Щля власнuкiв / акцiонерiв юрttdччttат осiб вксваmч:
- наtiuенуваttttL фор.+t1, rlлас,ttоспti, IHlI, wtiсцезttсtхоdасення mа часmkу в 26 в ореанiзацii
- вказаmu c?o|х Bлacttttt;iB (Llo кiнцеаtх1

y'*f,*ffi:

locToBipHicTb та IIовноту даноТ illt[lopMЪiiii lri.rтверлхtуЬ,.

{м4

20

,vaHolg}1\*.

}t , Поdтачальllик:
.В. Клlозко)

ПIДПИСИ СТОР,

9%

lfta4

Додаток
вцц

ЛЪ3 до

",Ф.

Угоди

ат 20l/р.

Криr-ерiТ ознак пов'язаllих осiб:
- юридична особа, яка здiйснюваца пiд час проведення процед}?и закупiвлi за
результатами

якоТ укладено цю

Учасником*

та

Уголу (далi

-

про]Iсд)/ра закупiв.,ri) коIIтроль над Постачаlьником, який бl.в

визнанlлй переможце\I процедури закупiвлi або контролювалася

проведен}Iя процедУри закупiВлi такиМ У.tасtrикоМ процедурИ закупiвлi, або r:rеребУВаЛа

пiд

час

пiд.lзg
проведення процедури закупiвлi пiд спiльним контроJIем з таким Учасником процедури
закупiвлi;
- фiзична особа або члени it сiм'i, якi здiйснювали пiд час проведення процедури закупiвлi
контроль над Постачальником, який був Учасником та визнаний переможцем процедури
закупiвлi;
- Г{аСНИК ПРОЦеД)'РИ ЗакУпiвлi, слуrкбова (посалова) особа якого пt,ц час проведення
процедурИ закупiвлi була упоВновarкс}Iа здiйснtовати вiД iMerri Постачальника юрлtдичнi дii,
спрямованi Ila встаttовлення, зп,riну або зупинетrttrl llивi.llьно-правових вiднос|ин, та члени ciM'T
такоi слуя;бовоi (посадовоI) особи;
- постачальник, який пiд час проце,)lури закупiвлi був Учасником (визнirний перемохtцем)
щодо якого фiзичrri особи - чJlени Tetl.(t-plt()I,o tсомi,гегу, керiвник Покупuятаlабо члени TxHix
сiмей, здiйснювали контрОль абО були yrroBHoBarKeHi з:tiйснювати вiд його iIиeHi юрlлдичнi дii,
спрямованi на встаllов;ення, змiну або зуllиllення цивiльно-правових вiдносиtл.
Пiд здiйсНенняМ контролЮ розумiс,гься можливiсть здiйснення вирiшального впливу або
вирiшальний вплив на госполарську .цillльнiсть Учасника процедури закупiвлi безпосередньо
або череЗ бiльшl'кiлькiсть пов'язаItих с]tiзlrчrllлх IIи юридичних осiб, що здiйс:нюсться, зокрема,
шляхом реагriзаuiт праt]а володiння або корлrстуванI{я BciMa активами чи ix значною часткою,
права вирiшального впJIиву на формуваrIня складу, результати голосування, а також вчинення
правочинiв, що нада]оть моlкливiсть ]JизI]ачати умови господарськоi дiяльностi, надавати
обов'язковi до виконання вказiвки або виконувати фуrlкцii органу упрlrвлiння Учасника
tIроцедури закупiвлi, або володiння часткоlо (пасм, пакетом акцiй), що становить не менше Hixt
25 вiдсоткiв статутного капiталу Учасника процедури закугtiвлi.
!ля фiзичноi особи загальна сума володiння часткою у статутному капiталi Учасника
процедурИ закупiвлi визначасться зilJIе>l(но вiл обсягу корпоративних прав, що сукупно
належать такiй {liзlлчнiit особl, члеllа\{ l-i ciM'i Та юрлtлиIIним особам, якi конr.ролюються такою
фiзичною особокl або члеltамлr iT ciM'i.
Членамlt ciM'T ввах(аються по/lр),)кжя, дi,ги, батьки, рiлнi брат, i ...r[r, Дiдусь, бабуся,
онуки, усиновлюВаlчi, yсигtОвлснi, а Taкo)t{ iншti особЛ1) за умовИ iх постiйного про}кивання
разом
з пов'язаною особою i ведення з нею сtli.,lыtого господарства
Iншi особи, якщо наявнi iншi факти i обставини, якi свiдчать про здiйснення
безпосереднього або опосередкованого контролю чи впливу на Постачаltьника чи iнших
учасникiВ процедурИ закупiвлi (KpiM учаснttкiв з високим ризиком пов'язаносr:i) **.
* Васuвасmься
у рсlз)lлtiннi

молtенm уклаdа н Hst Уzоdu.
** Крuпlерii вuсокоео

diю,tоzо в АТ <Укреазвtldобування> Поряdку закупiвель moBapiB,
робim mа поаIуе на

учqсttttкq процеdурч закупiвлi mа у,цовu, якi Замовнtrк л4а€
пlOкLиl Уч асн ttKoM, вllзн ач Qеmься чuн н uлl Р е;л аrл ен m о.ъt з аку п iB elt ь
mоварiв, робim mа послуz ДТ кУкрzазвtлdобувапltя>.

рiвня

рttзttку пов'rlзаttосmi

право включulпll в уеоiу, яка укпаdаеmься

з
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