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Фiзична oсoба пiлпpисмеuь Maзapатiй Haтaлiя lванiвнa, Щo с pезиДеHToм Укpaiни
Мaс
сTaTyс ПЛaTHикa пoДaТкy Ha ДoХoДи сpiзинних oсiб Ha ЗaГaЛЬHиХ пiДстaвaх.
тa
пepeДбaнeних ПoДaткoBиМ КoДексoм УкpaТни, в oсoбi Ma:зapar'iЙ Ha'гaлiТ Iвaнiвни, щo дiс нa
пiдстaвi дepхсaвнoТ peестpaшii, Щo пiДтвepДжyсTЬся Bипискoю з С!P, дaлi - Пocmачсьzьt!llк'з
oднiсi сТopoни, Ta

Aкцioнеpнr тoBapисTвo "Укpгaзвидoбyвaння'', дaлi _ Пoкуneць, Щo с pезИДеHтoМ
Укpaiни Ta Мaс стaTyс плaтникa ПoДaткy нa пpибyтoк нa зaГaJIЬних у МoBaХ, пepeдбaнених
?-t/
ПoДaткoвим Кoдексoм УкpaТни, B oсoбi
ttoгo
кpбyp Гaз) A
ФiлiT
Be yrrpaBЛlHtI'I
тoBapисTBa <УкpгaзвиДoбування>
ДoBlpе нoотi J\Ъ 4 Щo Дlс нa П
_
PoкУ, ДaJIi Пoкуnець, з iнrшoТ сTopoHи' pulзoМ iменoвaнi
-)
Тoвapy, дaлi _ Угoдy, Прo HaсTyПHе:
Paмкoвy yгoДУ нa пoсTaBкy

l.1. Пpелметoм

вiдц d-/

>

// 20E

- Сmopонu, yкЛaЛи

Дaнy

l. Пpелмет Угo;rи

цiсТ Угoди € ToBap, пpидбaниЙ [-Ioкyпцем, зa pезyлЬTaTaNIИ ПрoBеДrHня
вiдпoвiДtlo Дo BсTaHoBЛеI{oгo y ПoкyПця ПopЯДl<y зaкyпiвель тoвapiв r'a
вiдбopy
кoнкypенTнoгo
пoслyг зa paМкoBиМи yгoДaМи (дaлi - КoнкypеHтний вiлбip).
l.2. ПoстaчaЛЬник зoбoв'язyсTЬся пoсTaвити Пoкyпцевi Тoвap, a Пoкyпешь - пpийняти i
DIIЛaTиTи Toвap Ha yМoBaХ дaнoТ Угoди тa вiдпoвiдних Дoдa'гкoBиХ yГoД }1o цiсT Paмкoвol'
yГoДи' yкЛaДених зa pе3yЛЬTaTaМи кoнкypентнoгo вiдбoPУ (дaлi - Дoдaткoвa yгoлa).
l.3. Haйменyвaння/acopTиМент Toвapy, oДиHиця вимipy, кiлькiсть, цiнa зa oДиHиц}o
Тoвapy BкaзyrтЬся y loдaткoвиx УгoДax Дo ДaнoТ PaмкoвoТ yГoДи.
l'4' У paзi виникнеt{ня y Пoкyпшя пoтpеби y Тoвapi, Пoкyпеuь ГIpoBoДиTЬ paзoвi
пpoцеДypи кoнкypенTнoгo вiлбopy вiдпoвiДнo Дo BсTaFIoвЛеHoГo y Пoкyпшя ПopяДкy
зaкyпiвель тoвapiв Ta пoсЛyГ зa paМкoBиМи yгoДaМи сеpеД Учaсникiв з якиMи yклaленi Угоди.
Пoстaвкa Toвapy NIoI(е здiйснювaTИcЯ зa цiсto УгoдoЮ Лише y paзi якшlo ГIoкyпеltь BизHaЧиTЬ
Пoстaчaльникa пеpеМoжЦelvl paзoвoТ пpoЦеДypи КoHкypентнoгo вiдбopу згiлнo З BсTaHoBлеHИМ
y Пoкyпця ПopяДкy зaкyпiве.llь тoвapiв Ta ПoсЛyГ зa paМкoBиМи yГoДaМи.
Пoстaчaльник, пiдписyючи цю Угoлy" t-loвнiстlо 'гa бeззaс'repеllснo yсвiдoмлюс r'a
пoгoДx(yeтЬся' Щo y paзi неBизHaHHя йoгo ПеpеМo)(ItеM Пo paзoBиМ ПpoцеДypaМ
кoнкypеFlТнoгo вiДбopy, зaГaлЬнa кiлькiсть 1'oвapy, якa бyле пoсTaBj]еHa lloкyпurо ПpoTяГoМ
дiТ цiсТ УгoДи, МoЖе бyти менпloю (aбо дopiвнtoвaTиМr HyЛlo) зa зaгaльнy кiлькiс'rь T'oвapy зa
цiсro Угoдoro.
1.5. ПoстaЧaЛЬHик гapaнTyс' U{o Toвap, яl<иЙ с ПpеДМеToМ Угoди 'Гa ПepеДaстЬсЯ
вiДпoвiднo дo yклaДених ДoДaткoBиx yГoД нaЛr)I(иTЬ йoмy нa пpaвi влaснoстi aбo iншloмy
pечoBoМy пpaвi, щo нaДaс йoмy пpaBo poзПopЯДxсaтИcЯ Тoвapом, с HoBиМ i нe бyв у
викopисTaннi' не пеpебyвaс пiд зaбopoнoю, вiднyження, apешrToМ, Hе e ПpеДМеToM зaсTaBи l'a
iнrшим зaсoбoм зaбезпечeння BикoнaнHЯ зoбoв'язaгlЬ ПеpеД бyль-якими rlэi:tинними aбo
topиДиЧними oсoбaми' ДеpжaвниМи opГaнaми i леpтtaBoю, a Taкoж He с ПpеltМетoм бyль-якoГo
iнrпoгo oбтяxtення чи oбме>lсеHHя, ПrpеДбaченoго ЧинHиМ зal(oнoДaBсTBoМ УкpaТни.
1.6. ПoстaЧaльник пiдтвеpдlсyс' Щo yкЛaДaHHя Ta BикoHaHнЯ HиМ цiсT Угoди llе
сyПеpeЧитЬ нopМaм ЧиHнoГo зaКoHoДaBствa УкpaТни тa вiдпoвiдaс йoгo вимoгaм (зoкpeмa,
щoДo oTpиМaнHЯ всiх неoбхiдниx Дoзвoлilз l'a tloГoJ'l)Iсettь). a тaкo)l( tliitтвеpД>lсyС Tе. шlo
yкЛaДaння Тa BИкoHaHHя l'lиМ цiсТ Угo,ltи l-lе сytlсpсчи'I'Ь lliJI'lМ iliя.rIьtttlс-t'i Iloс'гaчa"llьHикa.
yМeHTlв Чи l}lLllиХ JIoкаJlЬliИх aкl'lB
BЧ
пoЛo)I(rHHя

II. Якiсr'ь Tоваpу
t)
,l

П
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2.1. ПocтaчaлЬник пoBиtIен пoсTaBити Пoкyпцrо Toвap, пеpелбaнений цiсю УгoДoю тa
yкЛaДrниМи ,{oдaткoвими yгoДaми, якiсть якoГo вiДпoвiДaс сеpтифiкaтaм якoстi aбo
пaспopToМ виpoбникa,,(еpжстaндapTaM' технiчним aбo iншим yМoBaМ' якi пpед'являюTЬся Дo
Toвapy Дaнoгo BLlДу'Гa пiлтвepлжyrTЬся вiДпoв iдниM и Дo кyМ е HTaМ и.
2.2. ПocтaЧaлЬFlик Гaрaнтyс якiсть i нaдiйнiсть Тoвapy. щo ПосTaЧaстЬся, ПpoтягoМ
гapaнтiйнoГo сTpoкy. Теpмiн ПpиДaTнoстi тoвapy - зaЛиIJ.IкoBий теpмiн ПpиДaTнoстi нa мoмент
пoстaBки ПoBинен скЛaДaти Hе МенtIJе, нiж 80% зaГaЛЬHoГo теpмiнy ПpиДa'Гнoстi пpoлyктy лo
спo)I(иBaння

3.l. I]iнa зa oДиHицrо Toвapy
ypaхyBal{ням П[B.

III. Цiна Угoди
BкaзyrTЬсЯ B yкЛaДеHиx floдaткoBиХ yГoДaх в ГpиBHяХ

з

З'2. Зaгasънa вapтiсть УгoДи BизнaЧaсTЬcЯ ЯК сyМapнa вapтiсть Toвapy, ПoсTaBлеHoГo
вiДпoвiднo дo всix floдaткoвих yГoД зa BесЬ пеpioл дiТ Угoди.
3.3. Зaгaльнa вapтiсть УгoДи не Mo)I(е пеpеBищyвaти l7 б35 000'00 грн з ПДB.
3.4. Пpoдaвець, пiдписy}oчи ц}o УГoДy, пoвнiстro тa бeззaс'rеpе)I(Ho yсвiдoмлtoс тa
ПoГoДжyстЬся' Щo сyМapFla вapтiсть Toвapy' ПoсTaBЛеHoГo HиM вi,ltпoвiднo Дo всix Дoдaткoвих
yгoД зa весь пеpioд дiТ Угoли, Мo)ке бyти менrпorо (aбo дopiвнювaТеМе HyЛro) зa сyмy, tsкaЗaнy
y п. 3.3. цiсi Угoди'
IV. Пopялoк зДiйсненl{я oПЛати
4.l . PoзpaХyHки ПpL]BoДяTЬсЯ tllJIяхoМ oПЛaТи I1oкyпttем IIpo'ГяГo]vl l 5 днiв пiсля
пiДписaння Cтopoнaми aкту пpиймaння_пеpедaнi Тoвapу aбo виltaткoвoТ нaклaднoi, rшляхом
пеpеpaхyBaння кoiIITiв нa paхyнoк ПoстaЧ€LПЬHикa' з ypaхyBaнням ПДB. який пiДписyсTЬсЯ
пiсля пoстaвки ПoстaчaльнIlкoМ Toвapy нa пiДстaвi пiдписaнoТ Стopoнaми ДoдaткoвoТ yгoди.

V. Пoставкa Toваpy
5.1. Пoстaвкa Toвapy здiйснroсTЬся Лише y paзi BиHикHеHHя пoтpеби у Пoкyпuя тa
визнaнHя Пoстaчa-пьникa пеpeМoжцеМ paзoвoТ пpoцeДypи кoнкypеHTlloгo вiдбоpy згiлнo з
всTa[IoBЛеним y Пoкyпця ПopяДкy зaкyпiвель тoвapiв Ta ПoсЛyГ зa paМкoBиМи yГoДaми.
5.2. Cтpoк пocTaBки, yМoви тa мiоце пoсTaBки' кiлькiсть Toвapy, iнфopмauiя Пpo
вaнтоlсoвiДпpaвникiв i вaнтaжooтpимyвaнiB BкaзyсTЬся в yкЛaДeних ДoдaТкoвиx yГoДaх Дo
цiеi Угoди.
5.3 .(aтoю пoоTaBки Tовapy с, ДaTa пiДписaння yПoBHoBa)I(еHиМи ПprДсTaвникaми Стopiн
BиДaткoBoТ нaклaДнoТ пo коlкнiй пoстaвцi Тoвapy пo цiй Угoдi' ГIpaвo влaснoстi нa Тoвap
пеpехoДиTь вiд ПoстaчaльHикa Дo Пoкyпuя з Дa'ГИ lli/_lписaння Стopoнaми виДaткoвoТ
нaклaДнoi'
5.4. Зa BиMoГoю Пoкyпuя Пoстaчallьник писЬМoBo пoвiДoмляс Пoкyпuя i
BaIITa)I(ooTpиМyBaЧa Пpo ГoToBHiсть дo вiДвaнтarкення 'roвapу LIjЛЯХoМ HaПpaBЛеHня лиcтa (d.,tlL
pезudeнmа)'
ПoстaчальHик зa l0 днiв Дo ДaTи вiдвaнтaження Toвapy зoбов'язaниЙ нaДaти Пoкyпuto
iфaксoм aбo eлeктpoнHolo пorптoю) HaсTyпHy iнфopмauiro:
. нoМенклaтypy Toвapy
. вapтiсть Toвapy
о кiлькiсть мiсть
о гaбapити Toвapy
o BaГa нетo/бpyттo
BiДвaнтaження Тoвaрy злiйснюсTЬся пiсля oтpиMaння Пoс'гaчaльHикoМ ПoГoДження
Пoкупця (dля не
пця aбo BaHTa)I(ooTpиМyBaЧa Пoстaчa:tьник зoбoв'язaний
5.4.1
тi yпoвнoвa)([lиХ Пpе/tсTaBHиrсiв [ Ioкyшt1я
зaкiгtчення вiДвaнтaxсення ГlостallzulЬllик пoвiДoмляс Пpo
5.5.
Пo
-Iе
Пocnш
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5.6. ПoстaчaJlЬllик НaДaс Ha aДpесy Пoкyпuя нaстyпнi ДoкyМеHTи:
о тoBoPoсyпpoвiднi лoкyменти (тoвapнo - TpaHсПopтнa нaклaлнa);
o сePтифiкaт якoстi тalaбo ПaсПopT виpoбникa (нa вибip Пoкyпшя);
o вiДвaнтa)кyвaЛЬнa спеuифiкauiя (aкт зaвaнтaження) aбo пaкyвaльний ЛисT (зa
BиМoгoю Пoкyпuя);
о сеPTифiкaт пoxoД)IiэHнЯ (зa вимoгoю ГIoкyпuя);
о сеPTифiкaт вiДпoвiднoстi (зa вимoгoю ГIoкyпшя);
о iнвoйс (лля нepезидeнтa);
. iнrпi ДoкyМенTи' нa BиМoГy Пoкyпця, y paзi пpoBеДеHFlя МиТHoГo oфopмлення Тoвapy
Пoкyпцем.
5.7. ПoстaчaлЬник зoбoвязaниЙ нaДaти Пoкупцю ДoДaTкoвo Дo ДoкyМентiв' зaзнaЧеHиx
y п. 5.6 Дaнoi Угoди, нaстyпнi ДoкyМrнTи:
5.7.l. Пpи здiйcненнi пepеBeзеHня Toвapy зaлiзничниМ тpaнсПopToМ:
ДЛя pезиДеrrгa: opигiнaл aкTy пpиймaння_пеpелaнi Toвapy тa кoпito зaлiзничнoТ
нaклaДнoi;
Для неpeзиДенTa: opигiнaли aктy пpиймaння_ПеpеДaнi тoвapy тa зaлiзничнoТ нaклaДнoТ.
5.7 .2. Пpи здiйоненнi пеpевeзeння Тoвapy aBToTpaнсПopToМ:

ДЛя peзиДrнTa: opигiнал aкту пpиймaння-гlеpелaнi тoBapy aбo виДaтковoТ нaклaДнoТ,
дpyгий пpимipник тoBap}Io-TpaFIспopTHoТ нaклaднoТ (сb.J',lb l-'ГH) Ta кoпito ToBapHoTpaнспopтнoТ нaклaДн oТ;
ДЛЯ нrpезиДеHтa: oригiнaли aкTy пpиймaння_пеpелaнi T'oBapy Ta мiжнapoлнoТ
aвтoмoбiльнoi нaклaднoТ (CMR)'
5.7 .3. Пpи здiйсненнi ПеpеBeзеHHя Тoвapy aвiaтpaнспopToМ:
ДЛя pезиДентa: opигiнaл aктy пpиймaння-пеpелaнi ТoBapy тa aвiaцiйнoТ вaнтaжнoi
:+aклaДнoi;

Для неpeзиДеHTa: opигiнaли aктy пpийМaнHя_Пеpедaчi Тoвapy Тa aвiaцiйнoТ вaнтa>кнoТ

(Air Waybill).
5.7.4. IIocтaЧaЛЬник' Дo MoМенTу вiДвaнтaження Toвapy, ПoПеpеДHЬo ПoГoДжyс з
Пoкyпцeм нaДal{ня ДoкyментiB, Щo вкaзaнi в пiлпyнктax 5.7.1 -5.7.з Ta B пyнктaх 5.4,5.6
Угoди (лля неpезидентa)'
5.8. Якщo Пoстaчa_пьник вiДпoвiднo Дo yМoB ПoоTaBКИ сaмoстiйнo здiйснюс МиТHе
офopмлення Toвapy, вiн зoбoв'язaниiа НaДaTИ кoпii лoкyментiв, BКaзaниХ y п. 5.7 (on"
:+еpезидентa) тa oфopмленy згiДнo з BиMoГaМи ЧиHнoГo зaкoHoДaBсTBa УкpaТни Митнy
дeклapauiю (МД)
'Гoвapy aBToTpaI{сПopтoМ пoвиннa бyти
Toвapнo-тpaнсПopTнa HaКЛaДHa пpи ПеpеBезеннi
офopмленa вiдпoвiднo Дo Пpaвил ПеpеBезеFlHя вaнтaжiв aвтoмoбi:ll,l'tим тpaнсIlop'гoМ в
Укpaiнi, ЧиHHих нa ДrнЬ скЛaДaнHя ToBapнo-тpaнсПopTнoТ нaклaднoТ.
Biдпpaвлення дoкyментiB Bкaзaниx y п. 5.7. ]'a 5'8. itiсТ Угoди здtiйснюсться
ПoстaчaльникoМ пpoTягoм 2-х (двoх) poбoниx днiв з ДaTи ПoсTaBки, нapoЧHиМ aбo
feкoМrHДoBaниМ ЛистoМ кyp'еpськoю Пoштoto' aЛе y бyль-якoмy paзi не пiзнiше 5-гo числa
мiсяця, нaстyпнoГo зa мiсяцеМ пoстaBки.
5.9. Пo пpибyттro Toвapy в кiнцeвий пyF{кT ПpизHaЧеFIня йoгo пpиймaння ПpoвoДиTЬсЯ
:;aклaДнoТ

безпoоеpеДнЬo BaHTa)I(ooTpиМyBaЧеМ.
5.l0. ПepeДaЧa Ta oтpl{Мaнrrя Toвapy (зa виклtонеHHяМ пеpелaнi aбo oтpимaння Toвapy
нa пiДстaвi aктiв пpиймaння-пepедa.ri тoвapу) ПpoBoДиTься зa Дoвipенiстto, вiДпoвiднo дo
Bикopис'гaних дoвipенoстей нa
IнстpyкuiТ пpo пopяДoк pеЕсTpaцiТ видaних, ПoBrpнyтих

i

ПAT кУкpгaзвидoбyвaн ня>.
5.ll. ПpийМaння Toвapy пo кiлькoстi ПpoBoДиTЬся вiДпoвiднo Дo IнстpyкuiТ Пpo
пopяДoк пpиймaння пpoлyкuii виpoбнинo-технiчнoгo ПpИзHaЧеHHя i тoвapiв НapoДHoГo
cпo)киBaHHя пo кiлькoстi, затвеpД>ttенoi ПoсTaHoBoю flеpжapбi'гpalсy Лb II-6 вiд 15.06.l965p.,
DДеpжaння цiннoстей, зaTBерДженoТ нaкaзoм

пo якoсTl ToвaplB
вiд 25.О4'1
нeвiдпoвiднo

пpи ймaн ня пpoлyкuiТ ви poбн и но-'геxн i чгlot-o ПpизHaЧення i
якiс'гro' зaTBерД)l(енoT пoстaнoBoЮ /]еpжapбiтpaжy Nl П_7

кoстi r'alaбo ПaсПopтy зaBoду-Bиpoбникa. У paзi BияBЛеLIHя
естaчi Тoвapy. BикJIик пpеllс'I'aвltикiв Пoстa'laльникa
Пtlк'1lt1gц6

обoв'язкoвиЙ, a ПpeДсTaвникiв зaвoДy-виpoбникa - зa BиМoГolo l-IoкyгIltя. Bик.ltик Пoкyпuем
зДiйcнюсTЬся в письмoвiй фopмi тalaбo B rЛrкTpoHнoМy вигляДi Ha еJlrкTpoHHy aДpесy
Пoотaчальникa' Bкa:}aнy в Poздiлi ХIV ДaнoТ Угoди. У вип&ДкУ HеяBки ПprДсTaBHикa
Пoстaчaльникa (виpoбникa Toвapy - нa BиMoГy Пoкyпшя) B стpoк' вкзaний y BиКЛикy
Пoкyпця, пiДпиcaнням ДaнoТ УгoДи ПoстaчaльHик нaДaс зГoДy, Пpo Tе, Щo ПoстaчaлЬник
:ToгoД)I(yстЬся з oгЛяДoМ Toвapy нa пpеДMет вiдпoвiднoстi кiлькoстi/якoстi ПoкyпшеМ Тa з
aкToМ' окЛaДrниМ Пoкyпuем B oДнoсTopoнHЬoМy ПopяДкy зa pезуЛЬ'ГaТal\4И Тaкot'o oгЛяДy.
Стоpoни пoгoДилисЯ, Щo якщo вoни вiДстУllИЛИ вiД пoлolсень Iнстpyкцiй, вкaзaних B ДalloМy
:lyнктi Угoди, BprГyЛюBaвrши свoi вiДнoсини нa влaсний poзсyД, тo пpiopитrT МaЮTЬ HopMи
-riсi Угoди.
5'12. BiдпoвiДaльнiсTЬ зa пpaвильнiсTЬ Ta ПoBHoТy oфopмлення Toвapocyпpoвiдниx
Дoкyментiв i нaслiдки, пoB'язaнi iз зaтpиМкaМИ Пpl4 ПoсTaЧaHHi Тoвapy' пpиЙмaс нa себe
Пoстaчaльник.
5.13. Пpи B}IIIикFIеFIнi ДoДaткoвих Bитpaт y зв'язкy з нeПpaBильнiстro oфopмлення

тoBapoсyпpoвiдних Дoкyментiв aбo немoхtливiстю вiдпpaвлeння Toвapy з BиHи
-loстaчa-гlьникa' тaкi витpaтll (y тoмy числi Пo ДoсTaBцi Тoвapy в кiнцевиЙ ГIyнкТ пpизнaнення)

зДiйснroroться ПoстaчaЛ ЬH и кoМ.
5.l4. BaнтaхсoвiдпpaBникoМ Тoвapy зa цiсto Угoдolo с Пoстaчaльник aбo зaBoДвиpoбник, aбo yпoвнoBa)Кенa (зaлyненa) HИМИ oсoбa' Пpo Щo зaЗнaЧaсTЬcя у loлaTкoвих
yГoДax Дo ДaнoТ Угoди'
5.l5. Упaкoвкa i Мap:{yBaHHя Тoвapy пoвиннi вiДгloвiДaти BсTaHoBЛеHИМ пpaBиЛaМ,
оTaIIДapTaМ i теxнiчниМ yМoвaМ.
5.16. УпaкoBкa пoвиннa зaбезпеЧyBaти Пoвнy цiлiснiсть Toвapy Пpи Tpaнспopтyвaннi
уciмa BИДaNIkI Tpal{сПopTy' BклIoЧaюЧи пеpеBaнTa)I(еtlHя' a Taкo}l( МaTи ПpисToсуBaFIня ДЛЯ
мoж(лиBих пеprBa}ITa}I(енЬ як зa ДoПoМoгoю пiднiмaЛЬHиХ мехaнiзмiв, тaк i pyЧHиМ зaсoбoм (зa
дoпoМoгoю вiзкiв i aвтo (електpo) кapoм).
5.17. Пopядoк i стpoки пoBеpнення тapи' yMoBи poзpaxyllкiв зa тapy oбyмoвлtоtoТЬся y
,{oдaткoвиx yгoДaх Дo ДaнoТ Угoди.

6.1

'

VI. Пpaвa тa oбoв'язки Cтopitl
Пoкyпець зoбoв'язaниЙ',

6.1.l. Cвoсчaснo Ta B ПoBlloмy oбсязi спЛaЧyBaTИ зa ПoстaBлeний T'oваp.
6.l.2. ПpиЙмaти пoстaвлений Toвap' y paзi вiдсyтнoстi зayвa>кень, згiднo з

aкToМ

пpиймaння-пеpедa.ri ToBapy абo виДaткoBoю нaкЛaДнoю.
6.2. ПoкyпецЬ Мaс пpaзo:
6'2'|. loстpoкoвo poзipвaти цto Угoду тa/aбo.{oлaткoвy yГo,lly:
6.2.|.l. У paзi неBикoнaHня Чи ненaЛr)I(HoГo BиКoHaння зoбoв'ЯзaHЬ lloстaчaльникoМ.
пoвiДoмивши пpo це йoгo зa 30 днiв Дo ДaTи poзipвaнrrя;
6.2.L2. У iнrпиx BипaДкax, пеpедбaнениx цiсto Угoдotо'
6.2'2. КoнтpoлroBaTи пoсTaвкy Toвapy y сTрoки, BсTaнoBЛенi .{oлaткoBиМи yгoДaМи Дo
цiсi Угoди.
6'2'З. Зменtпyвaти oбсяг зaкyпiвлi Тoвapy Ta зaГaЛЬHy вap'гiсть ltiсТ Угoди зaлежнo вiД
pеaЛЬнoгo фiнaнсyвaння BидaТкiв. У TaкoМy paзi Cтopoни BHoсяTь вiДпoвi,Ltнi змiни дo цiсТ

УгoДи'
6.2.4. He зДiйснювaти oпЛaTy Пoстa.raльникy y paзi HенaJlежнoГo oфopмлення
.]oкyментiв, неoбхiДниx Для зДiйcнення oПЛaTи.
6.2'5. Biдмoвитися вiд Тoвapy, який не ПoсTaBЛеHий в стpoк, вкaзaний У ДoдaткoBих
yГoДax Дo УгoДи.
6.3. ПoстaЧalЬник зoбoв'язaний:
6.3.l. ЗaбезпечиTи Пoстaвкy Тoвapy y сТpoки, BстaHoBЛе[li y Дoлaткoвих yГoДax дo цiсТ
УгoДи.
ь,.\.
oвapy' якiсть якoГo вiдпoвiдaс yМoBaМ, yсTaнoBЛeHиМ
6.3.2.
poзлiлoм II
o
Пocmсt

Пок'1l1tgц6

6'з'з. Зapесстpyвaти ПoДaTкoвy нaкЛaДHy в еЛекTpollнiй с|lopмi B сTpoки,
чинHиМ ЗaкoHoДaBсTBoM

Укрiни'

6.з.4' Cвoечaонo пoвiдомляти ПoкyпшЯ Пpo змiнy
6.4. ПoстaчaлЬник Мaс ПpaBo:

BсTaHoBЛенl

еЛекTpoHHoТ aлpеси.

6.4']1. Cвoсчaснo тa B поBHoмy oбcязi oтpиМyвaTИ ПЛa"Гу зa ПoстaBЛeний 1'oвap.
6.4.2. Ha дoстpoкoвy пcстaвкy Тoвapy зa ПисЬМoBиМ ПoГoджеHHяМ Пoкyпuя.

7.l. У paзi

VII. Biдпoвiдaльнiсть Cтopiн

HсBикoHaння aбo ненaЛе)I(HoГo BикoHaHHЯ свoiх зoбoв'язaнь зa УгoДoto
Cтopoни неcyтЬ вiдпoвiдaльнiсть, пеpелбaиенy зaкorroдaBсTвoм Укpaiни тa цiсю УгoДoro.
7.2. Toвap, щo не вiдпoвiдaс кoМПлеКTy/комплектнoстi тalaбo кiлькoстi' aбo/тa якoстi
гloже пpиЙмaтися Пoкyпшем a6o BaFIтa)(ooTpиМyBaЧеМ нa вi,t-lttoвiдa.льне збеpiгaння зa
paхyнoк Пoстaчaльникa' Дo йoгo зaмiни тa/aбo ДoyКoМПJlек'r'altiТ. lloс-гaчаUll,l'tик зoбoв'язaниЙ
poanop"д"тиcя Тoвapoм' пpийHЯTиМ нa вiдlloвiДaЛЬHе збеpiгaння ГlpoTЯгoМ l0 днiв. Якщo
Пo..uu*'ник y цей сTpoк !lе poзПopяДиTЬсЯ Toвapoм' Пoкyпець Maс Пpaвo pеaлiзyвaти Тoвap
для вiДrпкoДyBal-Iня пoHеоеHиx свoТх збиткiв.
7.3. Якщo прoтяГoм гapaнтiйнoгo сTpoкy бyлyть виявленi дефекти aбo нeвiдпoвiднiсть
якoстi Toвapy, oбyмoвленoТ Угoдolo тala6o loлaткoвими yГoДaМИ, Пoстaчaльник
зoбoв'язaниЙ зa свiй paxyнoк yсyttyти дeфекти Toвapy зa йol'o мiсЦезнaхoДrкенням aбo
зaмiнити неякiсний Toвap нa Тoвap нaлежнoТ якoстi B yзГoДжeнi Стopoнaми сTpoкИ, aJIе Hе
бiльшrе 20 кaленДapниx днiв з Дня oтpиМaння пoвiДoМЛеHFIя вiД вaнтaжooTpиMyBaЧa Чи
Пoкyпuя пpo лефекти a6o невiДпoвiднiсть якoстi Toвapy'
7,4. Зa пoоTaЧaHHя Toвapy HеHaЛежнoТ якoстi aбo неКoМПЛекTнoГo Toвapy,
]Ioстaчaльник BиIIлaнyс Пoкyпuю штpaф y poзмipi 20 % вiд вapтoс'гi Товapy ненaлеxснoТ
.qкoстi aбo некoмплекTFIoгo Toвapy.

несBoсЧaсHoГo пoвiДoмлення Пpo ДaTу
зiДвaнтaження Тoвapy Пoстa.iaлЬник BиПлaнyс ПoкyПLlю шTpaф y poзмipi 1% вiл вapтoстi
Toвapy, пpo вiдвaнтaження якoГo бyлo не пoвiДoмлeнo aбo Hе сBoсЧaснo гtoвiДoмЛеHo.
'ГoвapoсyПpoвiлних
7 '6, У BиПaДкy HеHaДaHHя aбo ПopyШJеllHя стpoкiв HaДaHня
дoкyментiв i/aбo iнrших ДoкyМеHтiв вiдпoвiДHo Дo п. 5.8. дaнoТ Угo,ци. lloстaчa.пьHик BиПЛaЧy€]
Пoкyпuro rптpaф y poзмipi 10o/o вiд вapтoстi Тoвapy, ДoкyМеHTи шlollo якoГo ненaдaнi aбo

7.5. У BипaДкy непoвiдoмлення aбo

нaДaнi з пopушeнHяМ стpoкv.

7.7. Якщo Пoотaчaльник Hе зapессTpуBaB' HеПpaBиЛЬHo aбo несвoсЧaсHo зapессTpyBaB
IIoДaTкoBy/i нaклaДнy/i в системi електpoHнoГo aдмiнicтpyBaнHя ПoдaTкy Ha ДoДaнy вapтiсть
чи BЧи1IиB iнrпi дii7безДiяльнiстЬ, B pезyЛЬтaтi чoгo Пoкyпеuь BTpaтиB ПpaBa нa пoДaткoвий
кpeДиT' Пoстaчaльник зoбoв'язaниЙ спЛaTиTи Пoкyпurо шlтpaф y poзмipi 20o/o вiд cуми
эпepaцii7й пo якiй не заpессTpoBaнo' нrпpaBиЛЬнo a6o HесBoсЧaсHoГO зapессTpoBaLIo
ПoДaткoBy l i нaклaдну l i.
7.8' У BиПадкy нrнaДaння aбo пopylIIеHня стpoкiв HaДarllя тoBapoсyПpoвiлних
Пoстaчaльник
цoкyментi в ila6o iнrпиx дoкументiв вiдпoвiднo Дo л.5'4 тa 5.6 дaнoгo fioгoвopy,
виплaчyr Пoкyпuto rптpaф y poзмipi 20 % вiл вapтoстi Toвapy, ДoкyMrнти llloДo якoГo
ненaДaнi aбo нaдaнi з пopylшенняМ стpoкy.
ПoстaчaЛЬHИкoM l]зЯ'Гиx нa себе зoбoв'язaнь пo дaнiй Угoдi
7,g,У випoДx(У
"."йno'unня
тa ДoДaткoвiй yгoдi' Пoстaнaльник зoбoв'язaниЙ вiдшrкоДyвaти Пoкyпrtю всi збитки, Щo
зaвДaнi йoмy тaкltМ HеBикoнaHнЯМ' y ToMy числi зa пpoстiй Tpal{сПopTy, шio Bиtlиl( Чеpез

вiдсyтнiсть неoбxiдн |4X ДЛЯ :rpиймaння Toвapy дoкyментiв'
'гaкиЙ
7.l0. ПoстaЧaлЬHик кoМПеHсyс BиTpaTи Пoкyпшtо зa пpoстiй TpaнсllopTy' кoЛи
пpocтiй бyле викликaний неoбxiднiстto пpиймaння Тoвapy y пpисy'гнoстi yПoBHoBa)I(Hих
пpедстa"никi" ПoстaчaльHикa, y paзi пoстaвки Toвapy, Щo Llе вiдпoвiдaс вкaзaнiй у
кlЛЬКoст1 Тa якoсTl
е
тoBapoсyпpoBlДниx
aЧaлЬникoМ BзяTих нa себе зoбoв'язaнЬ з lloстaвки Toвapy
7.1|
yгoДaх дo дaнoТ Угoди, oстaннiй сПЛaЧyс Покyпцto пен}o y
y сTpoки'
aбo несвoсЧaсHo tloсТaBЛеHoгo Toвapy зa кoжен
poзмipi 0,1
ЧенHЯ ПoнaД TpиДцЯTЬ днiв дoДaTкoвo сПЛaЧyс Lштpaф y
ДrнЬ П
-Гoвapy.
нoгo aбo HесBoсчaсFIo ПoсTaBЛeнoгo
poзмipi 1Yo

'у

Покуttець

.l2' Зa пopyшеtlня стpoкiв

oПЛaти Пoкyпеuь спЛaЧyс Ha кopисТЬ ПoстaчaльHикa Пенro B
poзМipi 0'00l% uiл ay*, прocTpoчонoгo пЛaTе)I(y' зa кoжний ДеHЬ ПpoсTpoЧеHHЯ ПЛaте)(y' aле
не бiльlпе пoдвiйнoi oблiкoвoТ стaBки Haцioнaльнoгo бaнкy УкpaTни, rцo Дiялa в пеpioд, зa
7

.qкий cплaчyeтЬся пrня.

7.|з. ,{o oплaти ПoстeчaльникoМ rштpaфyiiв тalaбo пенi, пеpеДбaчениx ДaHиM poзлiлoм
VII <Biдпoвiдaльнiсть стoрiн>> ПoкyпеuЬ, Ha сyМy Тaких штpaфниx сaнкцiй' мaс ПpaBo
пpитpиМaTи oплaTy зa Toвap.

гoспoДapськиx сaнкцiй нe звiльняс Стopoни
yГoДoЮ Дo ДaнoТ Угoди.
зa,[oлaткoBoЮ
зoбoв'язaнь

7.l4. Cплaтa

вiд

BиКoHaння свoТх

VIII. oбстaвиHи непеpебopнoТ сили
8.l . Cтopoни звiльняlоться вiд вiдпoвiдaльнoстi зa HевикoHallHЯ aбo HеHaJlе)I(llе
зикoнaння зoбoв'язaнь зa цiсto Угoдoro тa ДoдaткoBиМи yГoДaМи y paзi виникHеI-lHя oбстaвин
:_lепеpeбopнoi сили, якi нe iонyвaли пiД чaс yкЛaДaHня Угoди Ta BиHиКЛи ПoЗa BoЛeto Стopiн
(aвapiя, кaтaстpoфa, cтихiйне лиxo' епiДeмiя, eпiзooтiя' вiйнa тoшo).

8.2. Cтopoga' Щo не Мo}I(r BикoIIyBaTи зoбoв'язatНЯ зa цiсro Угoдoro yнaслiдoк дiТ
обстaвин непеpебopнoТ сили, пoBиHHa не пiзнirпе нilt ПpoтягoМ 7 днiв з мoментy Тх
зиникIIеHIIя пoвiДoмиTи пpo uе iнrшy Cтopoнy y пиcЬМoBiЙ фopмi.
8.3. loкaзoМ BиникHення oбстaBиH HrПepебopнoТ сИЛИ тa сTpoКy Тx дiТ с вiдпoвiднi
дoкyМенти, якi BиДaIoTьоя Тopгoвo-пpoМисЛoBoro ПaJIaToю УкpaТни a6o iншим

yПoBlloBa)кrниМ нa це opгaнoМ.
8.4. У paзi кoли сTpoli дiТ oбстaвин HепеpебopнoТ сиЛи ПpoДoB)I(yeTЬся бiльlше нixс 60
днiв, кoхtнa iз Cтopiн B yсTalloBлeнoМy пopяДкy Мaс пpaBo poзipвaти шro Угoлy.
9.l . У
виpirшyвaти

lХ. Bиpiruенl'tя спopiв
BипaДкy BиHикнеHня спopiв aбo poзбiжнoстей Стopoни зoбoв'язytоться

iх

rпляхoМ BзaсМHих Пеpегoвopiв Ta кoнсyJlЬ'гaцiй.
9.2' У paзi неДoсягнення Cтopoнaми зГoДи сПopи (poзбiжнoстi)
DyДoвoМy пopяДкy вiдпoвiднo Дo Чиннoгo зaкoHoДaBсTBa УкpaТни.

a

нaбиpae
10.1. Угoд
(зa
нaявностi).
Стopiн
печaTкaМи
10.2. Угoдa Дiс дo 0l ,04.2020 poкy,

"r'no.r,*;';l#i'lI;"#."",
aв

Стopoнaми

виpirшyються у

тa скpiплення

чaотинi BзaсМopoзpaxyнкiв

_ Дo

iТ

пoBнoГo

Bикoнa}Iня.

10.3' Bимoги зaбезпеЧeння BикoHaння зoбoв'язaнЬ зa зaкyПiвлеtо зa Paмкoвo}o yГoДoЮ
ПocтaчaльникoМ: зaбrзпечення Bикoнaння зoбoв'язaHЬ зa PaмкoвoЮ yГoДoto здiйснюстЬся Дo
Дaти yклaДaння .{олaткoвoТ yГoДи нa здiйснення зaкyпiвлi в oДин iз спoсoбiв:
(1) y фopмi гpotIIoBиХ кoштiв. Cyмa гpotIJoBих кottlt'iв, як зaбезпеЧеI-IHя BикoHaHFIя
3oбoв'язaнь зa зaкyпiBЛrlo зa Paмкoвoю yгoДoЮ ПoBиHHa бyти пеpеpaХoBaHa ПoстaчaльHиКoM
нa oкpеМий paхyнoк, нaдaниЙ Пoкyпueм Ta пoBи[IHa бути Hе Мeншoю 5o/o вiд вapтoс'гi
зaкyпiвлi, Цo зaзHaЧенa в !олaткoвiй yгoлi;
aбo

HaдaнHя бaнкiвськoi гapaнтiТ BикoHaHHя зoбoв'язaнь зa Paмкoвою yГoДoЮ.
'Гипoвiй
фopмi бaнкiвськoТ
Бaнкiвськa гapaнтiя пoBиHi{a вiДпoвiдaти BиМoгaМ, BкaзaHИМ y
гapaнтiТ BикoHaI{ня зoбoв'язaнь ПoстaчaлЬHикoМ зa Paмкoвo}o yГoДoЮ, якa с floлaткoм Ng3 дo
Pjмкoвoi yгoДи тa iT сyмa Hе Меншo}o 50Авiд вapтoстi зaкyпiвлi, Щo зaзHaЧeнa B Дoдaткoвiй
yгoлi.

(2)

ХI. Iншti уMoBи

11.1. Угoдa мoже бyти
ДoсTpoкoBoгo
абo
зaкyпiвeль
якЩo
Пocmачсtll

кoBo пpипинеHa зa BзaсMHoЮ згoДoю Cтopiн. У випaДкУ
paМкoBиХ yГoД , якi бyли yклaденi зa pезyЛЬтa^ГaI\ЛИ oднiсТ
вiлбopiв вiдпoвiднo Дo BсTaнoBЛеНoГo Пoкyпшем пopяДкy
paМкoBиМи yгoДaМи. зa зГoДoro Стopiн aбo зa piшенням сyДy'
yкЛaДеHих paМкoBиx yГoД Пo циМ зaкylIiвrrям cTaЛa Менше
II tlк1tt1g116

poбoиих днiв з ДHя Haс'гaнFIя BкзaHих
TpЬox Cтopoни цiсТ Угoди пoвиннi не пiзнiше l0
ДoстpoкoBoГo ПpиПинення цiсТ
oбстaвин ПiДПисaTи ДoДaTкoBy yГoДy дo цiсT Угoди щoДo
УгoДи.
змiнeнi чи poзipвaнi лише зa
11.2. Угoдa тa [oДLaткoвi yгoДи дo неТ Мo)I(yTЬ бyти 'гa
ЧиHниIи зaКoнoДaBсTBoМ
Угoдoю
згoДoю Cтopiн' кpiм випaдкiв, BсTaнoBЛеHих цiсlo
УкpaТни.

1l.3. У paзi якшo пiсля

вiдбopy
BизнaЧеHHя ПoстaчaлЬник llеpеlvlo)l(LlЯ кoнкypеHTlroгo
paМкoBиМи
ПopяДкy зaкyпiвель тoвapiв Ta ПoсЛyг зa

вiдпoвiднo Дo BcтaнoBЛеHoгo Пoкyпшем
_кoнкypснии вiдбip) Пoкyпешь BияBиB Тoвap зa Цiнoю, менrшoю нiж цiнa'
i/гoДaМи (дaлi
ПoстaчaЛЬHикy JIИсT з пpoпoзицiсю
зaпpoпoнoвaнa ПoстЬ"-rnor*o',_ПoкyпеЦЬ HaПpaBЛяс
Пoкyпuем' У paзi зГoДи Ha зMеHшення цiни
зМенIIIиTи зaпpoПoнoвaнy uiну дo цiнr, ""r"na"oi
poбoниx днiв з ДHя oTpиMaHнЯ ЛисTa вiд ПoкyпЦя' HaДaс'
Пoстaчaльник Пpoтяro*"
'p"o*
вiд Пoкyпця Дoдa'гкoвy yгoлy зi
Пoкyпuro пpoтягoМ 3 poбoвих днiв з Дня oTpиМaнHя ЛиоTa
зМеншlенHя цiни тa/a6o HеoTpиМaнHя
зМrншrнoю цiнoto. У paзi HезГoДи Пoстaчaльникa Ha
poбoних днiв з ДtIя oTpиМaння
Пoкyпuем ДoДaткoвoi зi зменlIIеHoto цiнorо пpoTяГoМ 3
вiДмoвитисЯ B oДHoсTopoHI_IЬoМy
ПoотaчaльникoМ Листa вiд Пoкyпця, ПoкyпецЬ Мaс пpaBo
УгoДи без вiдшкoДyвaHHЯ буль_якиx
,rop"лny вiд пpидбaHня Taкс,Гo Toвapy тa/aбo poзipвaння
ПoстaчaлЬHикa. [нем o'ГриМaHHя Лl4cTa
збиткiв Пoстaчaльникy' пpo щo Пoкyпeшь пoвiДoмляс
зB'язкy' Чеpeз яке
BiД Пoкyпшя Bвa)кarTЬс Я ДaTa ПotIIToBoГo шTeМпеЛя пiдпpисмствa
нaдоилaстЬся тaкe пoвiДoмлэння'
ПopяДкy в
l1.4. Пoкyпeuь Maс пpaBo вiДмoвитися вiд Угoди B oДHoсTopoHHЬoМу
нaсTyпниx BипaДкax:
ToBapy' шlo сToсyсться Toвapу
- ненaДaнHя ПoстaчaлЬникoМ лoкyмеltтiB ПpиHaЛe>кгtoстi
тa пiДлягaIоTЬ пеpеДaнH}o paзoМ з Тoвapoм;
Bс'raHoBЛеHo ДaниМ
- якЩo Пoстaчa.пьниli пеpеДaB МеHшy кi-гtькiсть Тoвapy, нi>lс цевiдмoвитися
вiД yrке
прaBo
Maс
УгoДoю тa ДoДaткoBиМи угoДaMи (в тoмy числi Пoкyпешь

пеprДaнoГoToвapy);

: _--_^_.--^'"^.,t.,
кoМпЛектy/кoмплектнoсTl;
- якIцo пo.ru.'Ы"ник:IеpеДaв Toвap, який не вiДпoвiдaс
якoстi;
- якЩo ПoстaчaльHик пеpеДaв Toвap ненaЛе)I(HoТ
УкpaТни'
- в iншиx BипaДкax, пеpеДбaнених ЧинHиМ зaкoHoДaBсTBoN{

вiлмoвy вiл Угoди тa,[oлaткoвoТ
11.5. У BипaД;y пpийняття Пoкупшем piшrення_пpo
Пoкyпеuь Мaс ПpaBo:
yгoДи Дo неi з пiдотaв, Bкaзaниx y п. l 1.4 дaнoТ УгoДи,
_ писЬМoBo пoвiДoм"r, Гioa'uчaЛЬникa пpo вiлмoвy вiд УгoДи B oДнocтopo'нЬoМy
piшення' B дaнoМy вип&ДкУ Угoдa
пopяДкy з зaзнaчeнняМ пiДстaв лp'иЙняття TaкoГo.
вiд Угoдиl
nprn"n". дiro з дaти вiдпpaBЛеHFIя пoвiдoмлеHHя Пpo вiдмoвy
yсyнy]'и HеlloЛlки' якl
зoбoв'язaниЙ
- BсTaHoBити ПoотaчaЛЬHикy с.Гpoк, в який вiн
вiд Угoди B oДHoсTopo'HЬoМy ПopяДкy' B
пpизBеЛи дo пpийняття piшенn, n|o вiд'orу
з зaзHaЧеHHяМ
,u*o'y urnuдny Пoкyпеuь нaПpaBЛяс ПoстaчaльTи.кy П:сЬ-:* :::lloMJlеHI'Iя
yсyl'IyTl B
бyлyть
не
Якщo неДoлiки
неДoлiкiв Ta сTpoкy дЛя усyнення Taких недoлiкiв'
спливoм сTpoкy' BстaHoBЛеHoГo
ya"u'o"n."ии гioкyпu.' a'po*,. УгoДa ПpипиHяютЬ Дi}o зi
Пoкупuем ДЛя усyнення HеДoЛlКlB'

yнaстi y
paзi якшo пiД чaс BикoHaHня цiсТ Угoди Пoкyпеltь виЯBЛя€'фaкт
yклaдеHo цЮ Угoдy' гtoв'язaнoТ oсoби
кoнкypstlTнoмy вiдбopi, зa pезyЛЬTaTaми якoТ бyлo
Nlr
y

1l.6.

У

вiдпoвiдaобyдь-якiй iз o3нaК, зaзHaЧеьlих floлaткy
Мaс ПpaBo B oДнoстopoннЬoMy
2 дo Угoди, яКиIт' с йoгo невiд'смнoю ЧaсTинoro, ПокyпецЬ
BиПлaнyс Пoкупшю rштpaф y poзмipi 20 %
пopяДкy poзipвaти шrо Угoлy тa/aбo ПocтaчaльHик
вiд вapтoстi Toвapy'
y П. l l.6 цiсТ УгoДи, ПoкyпеЦь, нa
B
l 1.7. !o oплaти ПoстaчaльникoМ штpaфy, кaзaнoГo

якa
ЩoДo Пoстaчaльникa' тoбто oсoби,

Тoвap
сyМy IIITpaфy, мaс пpaBo IIpиTpиМaTи oплaТy зa
ПopяДк y ПoкyпuеМ з lllДсTaB BияBЛ е нHя
B
oднoсTopoHнЬoмy
УгoДи
l l.8. Пpи
y
вiлбopi, Зa pезyлЬTaтaМИ я кoТ бyлo yкJ]aДеHo цro УгoДy,
yнaстi
фaктy
iз oзнaк,
ЧaJIЬHикa, тoбтo oсoби, якa вiдпoвiдaс бyль-якiй
пoв'язaнoi
Пpo
гoДи, Пoкyп ецЬ ПисЬМoвo пoвiДoмляс ГloстaЧaЛЬHиКa
зaзнaЧениx
тaкoГo
HЬoМy ПopяД кy з зaзHaЧeнI]яM lliДс'гaв пpи.Йьtяття
poзipвaння
Пpo
Пpипиняс дiю з лaти вiлпpaBЛеI-lHя ПoBlдoМЛеHня
plшення
Пocmачсtл

Покуneц tt

зB'язкy, Чrpез
poзipgaння Угoди' якotо BBa)I(aсTЬся ДaTa ПoштoBoгo tUl'еMtIеJlЯ lliдгtpисмс'гBa
Яке нaДсиЛaстЬcя тaке пoвiДcMЛrHHЯ.
1l.9. Bсi Дoдaткoвi yГoДи iдoдaтки Дo УГoДи с ii llевiД'сМHиМи ЧaсTиHaМИ, якЩo BoHи
Cтopiн тa скpiпленi
виклaДeнi B пиcЬМoBiй фopмi' пiДписaнi yПoBHoBa)I(HиМи ПpеДсTaBHИкaми
(кpiм Paхyнкiв _ фaктyp, якi'пiдписy}oTЬся Пoстaчaльникoм) '
lх печaткaми (зa
"*"roЬ'i;
свoi пpaвa тa oбoв'язкИ зa УгoДoю тpетiм
1 l .10. Пoстaчaльник Hа Ma€ ПpaBa ПеpеДaBaTи
oсoбaм без пиcьмoвoТ згoДи Пoкyпuя.
тa
11.l1. ПiДписaнням цiсТ Угoди Пoстaчaльник пiДтвеpД)кyс, щo вiн oзнaйoмлениЙ
i викopисTaнИХ
пoгoДжyrTЬся з Iнcтpукшiсю пpo пopяДoк pесстpauiТ BИДaНИx, пoвеpнyTих
Pеглaментoм
ПoкyпЦя,
HaкaзoМ
дoвipенoстeй нa oйir,u'n" цiннoстей, зaтBrpДженoю
зaкyпiвель тoвapiв'
взaсмoДiТ cTpyкTypl{rx пiдpоздiлiв AT <Укpгaзвидoбyвaння> пiд нaс
poбiт тa пoслyг зa paМкoBиMи yгoДaМи.
yмoв ПoсTaBки зa цiсю Угoдoro зaсTocoBytoTЬся Miхснapoлнi
l1.12. Пpи

'ry'u".""i
кolиepuiЙниx теpмiнiв IHКoТЕPMC (peлaкuiя 20l0 poкy) з
пpaBиЛa iнтеpпpетauii
ypu*yrun"ям ocoблиBиx yМoB ПoсTaBки' Bизнaчених Стopoнaми у лaнiй Угoдi тa ДoДaткoвих
yГoДax.

aбo викopистaнH}o
l l.13. УгoДa, Дoдaтксвi yгoДи' Тх змiст не пiДлягaЮTЬ poзГoЛotllеHнto
зaкoHoДaBстBoМ
ЧиHI-IиM
Стopoнaми без згoДи iншroТ Стopoни, кpiм випaдкiв пepеllбaчених
Укpaiни.
||.l4' Biдпoвiднo Дo ПoдaTкoBoГo кoДексy УкpaТни Пoстaчaльник зa ДaFIoЮ Угoдoroнaс
Ha /loДaHy вapтiсть
пЛaтникoМ пoДaTкy Ha ДoxoДи фiзинних oсiб тa с ПЛaTHикoМ ПoДaTкy
тa ПoДaTкy Ha ДoДaнy вapтiсть
зaгaJlЬниx yМoBaх; ПoкyпеIь с ПЛaTникoM пoДaTкy нa пpибyтoк
нa зaгaлЬниx yМoBaх.
prГyЛЮtoTЬся ЧинHиМ
l 1.l5. Bзaемoвiднoсини Cтopiн, Hе пepелбaненi УгoДoю'
вiД пoлolкень aктiв
зaкoнoДaBсTBoМ Укpaiни. Якщo в дaнiй Угoдi Стopoни вiдстyпили
нa влaсний poзсyД, то пpiopитет
цивiльнoгo зaкoцoДaBстBa' BpегyлIoBaBIIIи свoТ вiднoсиFIи

Угoди.
пpииHяTTя
y
11.lЪ. Cтopoни зoбoв'язyroтЬся пиcЬМoвo пoвiДoМЛяTи oДHa oДнy BиПaДку
не
пiзнiше 3y
сTpoк
iз
Стоpiн
piшей npo ninuийio, p.op.u"iзaцiro або_9т:y:::вo oДнiсТ
х кaлrнДapниx Днiв iз Дaти пpиЙняття тaкoГo pllIIеHHя'
сTaTусy ПлaTFIикa
11.17. У paзi змiни мiсцезнaxoДх(ення, бaнкiвських pеквiзитiв,
iншly Cтopoнy пpoтягом 3пoДaткiв Cтopoни. тaкa Стоpoнa зoбoв'язaHa писЬМoвo пoвiдoмити
х Днiв пpo тaкi змiни'
'нсЬк(_)К) МoBoto B
I ДBoх ПpиМlpHи tкaХ (l пpимipник
l1.18. Угoдa скЛaДенa yкpaТнськoю Мoвoю
cИЛУ '
Пoстaчaльникy Ta 1 пpимipник Пoкyпшю)' якi мaroтЬ oдHaкoBy ЮpиДиЧHy

МaIoTЬ I{opMи

ХII. Aнтикopyпuiйtlе зaсTсpeжeншя
Тх aфiлiйoвaнi oсoби,
12.1.Пpивикoнaннi свoТх зoбoв'язaнi.u цr* loговopoм, Cтopoни,
BИПЛa'Гy бyль_
пpauiвники aбo пoсеprДники tlе BипЛaЧyIoTЬ' не ПpoПoHy}oTЬ i не ДoзвoЛя}oTЬ
бyДь-яким
якиx гpoшo3иx кoштiв aбo пеpeДaЧy цiннoстей, ПpяМo aбo oпoсeреДкoвaнo'
з MeToю oTpиMaHня бyль-якoТ
oсoбaм, Для BплиBy нa лii T l пpиiaнягтя pirпення цИМи oсoбaми
непpaвoмipнoi вигoли.

oсoби,
|2.2.Пpивикoнaннi свoix зoбoв'язaнЬ зa цИМ loгoвopoм, CтopoHи, Тx aфiлiйoвaнi
зaсToсoBHиМИ для цiлей
пpauiвники aбo no."|.o"r}lи F{е зДiйснюють ДiТ, щo квaлiфiкyroTЬся
непpaвoмipнoТ BиГoДи' кopyпuiйне
цЬoгo .{oгoвopy зaкoFIoДaBcTBoМ' як дaнaloтpимaння
Пpo зaпобiгaння кopyпuiТ

пpaBoпopyшIlння' a тaкoж дiТ, щo пopyшyюTЬ BиМoГи зaкoнoДaBстBa
oДеp)I(aних злoЧинниМ
тa мixснapoДниx aктiв пpo пpoтидiю легaлiзauiТ (вiлмивaнню) ДoхoДiв'
шЛяxoМ
бyль-яким
l2.3. Кoжнa iз Стopiн цЬoгo floгoвopy вiДмовrlяс:r'Ься Bl/l с'гиМyJIюBaHHя
HaДaHHЯ ГpoшIoвих сyМ' ПoДapyHкlB"
чинoМ пpaцlBн t4 кiв iншoТ Cтopo ни, B ToМy числi шЛяxoM
poбiт (пoслyг ) тa iншими, t'tе гloймеHoBaHиМи y цЬoМy
безoплaтнoгo B
B Hикa B пеBtIy зaJlе >lснiоть i спpямoвaнoГo Ha зaбезпечення
пyнктi спoсoб
ких Дiй Ha кopисTЬ сTиМyЛto}oчoТ Йoгo Стopoни
Bикoнaння
нtoBaниМи Ha кopисTЬ стимyлююнoТ йoгo Стopoни'

Пiд

poзyМ1ютЬся
Пocmачал

Пtlк1l11g1ц1,

-

HaДaННЯ rrеBипpaвДariих ПеpеBaГ

y [lopiBняHHi з il-lшими кoH-ГpaГеH'ГaМи,

- IlaДaННЯ бyДь-якиx гapaнтiЙ;
- пpискopення iснytoЧI{Х пpoцеДyp (сПpoЩення фopмaльнoстей);
йлyть
- iнrцi дii', щo BикoнytоTЬся пpauiвникoМ B paМкaх свoТx ПoсaДoBиХ oбoв'язкiв, a-пе
вpoзpiз з ПpинциПaМи пpoзopoстi тa вiдкpитoотi взaeмин мixс CтopoHaМи.
y Cтopoни пiдoзp, щo вiдбyлocя aбo Mo)I(е вiлбyтися Пopyш]енHЯ
12.4' У paзi
""'"n'.n'"
iншy
бyДь-якиx a}rTикopyпцiйнrx yМoB' вiДпoвiднa Cтopoнa зoбoв'язyсться пoвiДoмити
Мaс ПpaBo
Cтopoнy y n"."*o"iи 6opмi. Пicля писЬМoBoгo пoвiДoмлення, вiдпoвiднa С'гopoнa
lllo
пiД'гвеpДх(енHя,
пpизyпиниTи Bикoнaння_ зобoв'ЯlaНЬ зa ЦиМ loгoвopoм Дo oTpиМaння
nЬpyЬ.'"я не вiдбyлocя aбo не вiлбулеться. Це пiдтвepД>lсеI{Hя.ПoBиHHe бyти нaдiслaне
пpoTягoМ 5 (п'яти) poбoниx днiв з ДaTи HaпpaBленHя пиcЬМoBoГo ПoBlДoМЛеtlFlя.
У письмo"oмy пo"iДомленнi Cтopoнa зoбoв'язaнa ПoсЛaтися нa фaкти aбo нaДaти
ш(o вiлбyлoся aбo
мaтepiaли, щo дo..Ь*ipнo пiдтвеpДx(y}oTь aбо Дaють пiлстaвy ПpиПyскaTИ,
nopy'a"nя бyль_яких ПoЛo)I(еHь ЦиХ yMoB кoHTpaгеHToМ. йoгo aфiлiйoвaними
вiдбyтися
-пpauiвникaм,
'on.
aбo ПoсеpеДHикaМи виpax(aс'ГЬсЯ в дiях. якi квaлiфiкyroться
oсoбaми,
кopyПцiйне
вiДпoвiДниМ 3aкo}IoДaBсTBoM, ЯК Дaчa aбo oДеp)I(aHнЯ непpaвoмipнoТ вигoДи'
зaпoбiгaння
Пpo
зaкoHoДaBсTBa
пpaBoпopyшIeння, a тaкoж Дiяx' Цo пopyП]yютЬ BиМoГи
зЛoЧиHIJиМ
кЬpyпuii: тa мiж'apoДHих aктiв пpo пpoтилiro легaлiзaцiТ дoхoДiв, oTpиМaHИХ
IпляхoМ

Cтopoни цЬoгo .[oгoвopy BизHaюTЬ ПpoBеДенF{я ПpoцеДyp ЩoДo зaпoбiгaння
poзyМHl зyсиЛЛЯ'
кopyпuii i кoнтpoлroють iх ДoтpиМaння. Пpи цЬoМy Стopoни ДoкЛaДaюTЬ
6ути зa-гlyнeнi в
мorкyть
щoб мiнiмiзyвaти pизик дiлoвйх вiДнoсин з кoнTpaгенTaМи' якi
12.5

зaпoбiгaння
кopyпuiйнiй дiяльнЬстi, a такo)к нaДaютЬ BзaсMне спpияння oДиH oДHoмy в шiлях
пepевipoк з
ПpoBeДеHHя
з
кopyпuii. Пpи uьомy Cтopс,ни зaбезпе.ryють pеaлiзauiю пpoшеДyp
Mетo}o зaпoбiгaння pизикiв зaЛyЧення Cтopiн y кopyпuiйнy лiяльгriсть.
не
|2.6. З Метoю пpogеДеrrgя aнTикopyпцiйних пepевipoк Пoстaчaльник зoбoв'язyсться
чac
a Taкoж у бyль-якиЙ
пiзнiшrе (5) п'яти poбoчих Днiв з МoМенТy yкЛaДеHtlя цЬoГo floгoвopy,
iнфopмauiю
HaI\.a-ГИ.Пoкyпшro
npoт".o' дii цьoio ,{oгoвopy .u nr."*o"й* .un".oм ПoкynшЯ'
(всьoгo
лaнцюгa),
всiх piвнiв
пpo пеpелiк влaсникiв Пoстaчa-пЬникa, з вpaхyBaнHЯМ BЛaсFIикitl
зa фоpмoю згiДнo з !,oдaткoм Nu
BкЛIoЧaюЧи кiнцевoгo бенефiшiap'oГo onui"rnu (кoнтpoлеpa)
(.гtшli - lнфоpмauiя)'
1 Дo цьoгo loгoвopу , дoд*u""ям пiдтвеpДI(yюЧИх лoкyмeнтiв
У paзi змiн y пrpeлiк;r буль-якoТ Лatlки влaсникiв ПoстaчaльHикa, BкЛюЧaЮЧи кiнцевoгo
opгaHaх ГIoстaчaльник
бенефiu_iapнoгo BЛaсникa (кoнтpoлepa) Ta (aбo) y BИкoHaBЧих
BHесеHHя тaкИx змiн нaДaти
зoбoв,язyсTЬся нe пiзнiпrе (5) п'яти poбoниx Днiв з Дaти
вiдпoвiднy iнфopпlauiю Пo:<yпuю.
oсoби, яКa с
Iнфopмauiя HaДaсTЬс,q нa пaпеpoBoМy нoсiT, зaBlpеHa ПlДПисoМ ПoсiaДовoТ
пiДстaвi
нa
лoвipенoстi
oДнooсiбниМ BикoнaBЧиМ opГaнoМ кoнTpu.."ru aбo yпoвнoBa)I(еHoIо
вiдпpaвлення з oписoМ
ocoбoto i нaпpaвляrтЬся нa aДpеоy Пoкyпuя tПляxoМ Пo[IIToBoгo
вiдпpaвлення'
пoIIIToBoГo
BклaДеHIIя. ,{aтoю НaДaHHЯ Iнфopмauii е Дaтa oTpиМaннЯ Пoкyпuем
нoсii'
,{oдaткoвo Iнфopмauiя нaДзсTЬся нa rЛекTpoннoМy
|2'7. c.opo"' BизнaIoTЬ, Щo Тx мox<ливi непpaвoмipнi дiТ Ta пopylIIеHня
нaслiДки _ вiд
aнTикopyпцiйних yМoB цЬDгo .(oгoвopy Мo)I(yTЬ спpиЧиниTи несПриятливi
iстoтних oбмеженЬ ЩoДo
зHиження peитингy нaдiйнoстi КoHTpaГеHTa (Пoстaнaльникa) Дo
взaсмoДii r-nonrpu.Ънтoм (ПoсTaЧaлЬHикoм), лo poзipвaння цЬoгo /-[oгoвopy.
B paМкax
l2.8. Cтopoни гapaнтytoть злiйсHеHHя HaJIе)I(HoГo poзГЛЯДy зa П.pеДсTaBЛеHиМи
BикoнaнняцЬoгoдo.o"opуфaктaмизДoTpиМaнHяМпpинuипiвкoнфiленuiйнoстiTa
_ru*oдiв
щoдo yсyLIеHI{я пpaКTиЧFlих TpyДHotlliв тa зaпoбiгaння
ефекти""*
зaсToсyBalrня
Mo)I(ЛиBих кoнфлiктних ситyauiй
l2.9. Cтopони ГapaHTyloTЬ ПoBHy конфiденцiйнiсть llpи викoнallнi aHTикopyПцiйнихB
як Для ПoстaчaльHИкa
yМoB цЬoгo .(oгoвopy, a Taкoж вiдсyтнiстЬ HeГaTиBHиx нaслiДкiв
пpЪuiвникiв Пoстaчaльникa якi пoвiДoмилИ Прo фaкт
цiлoмy ,тaкl

никa вiд HaДaННя lнфopмaшiТ, якy BизHaЧеHo y цьoМy

t2.l
,(oгoвopi
У

lДeнт

сTpoкlB'
я тaкoТ iнфopмauiТ, нaДaння iнфopмauiТ з пopyшеHHяM
ПpaBo
Мaс
ПoкyПеIIЬ
i, aбo Haдaння неДoстoвipнoТ IгrфopмaшiТ,
Покуtlеl1ь

ПopяД}iy вiДмoвитися вiД BикoHaHHя floгoвopy шЛяxoМ HaпpaBЛеHtIя
Чеpез 5 (п'ять) poбoних днiв з МoМeHTy
писЬМoBOГo ПoBiДoМЛrHHЯ Пpo ПpиПинrння loгoвopy
EaIIpaBлення пoBiдoМЛення.
iнфopмaшiТ
У paзi нaДaння IнфopмauiТ не в пoBцoМy oбсязi, Taк сaMo HеПoДaHня
HaПpaBля€ повтoрний зaПИT
зaзнaченЪi y фopмi (Дoдaтoi Js 1 дo цЬoгo .Ц,oгoвopy) Пoкyпешь
вiдсyтньoТ iнфopмaцiею iз
пpo нaдaн"" t"фop"aцiТ зa Bкaзaнoю фopмoю з МеToю ДoпoBHеHHя
пopyшоння стpoкiв ii
зaзнaЧенням стpoкiв ii' нaдзння. У. paзi непoДaння тaкoТ iнфopмauiТ,
Maс пpaBo B oДHocтopoHньoМy
HaДaННЯ' a Тaкoж нaДaцня HeДoстoвlpнoТ iнфopмaшiТ ПoкyпецЬ
ПисЬМoBoГo
пopяДкy вiДмoвитися вiд BикoHaння .Ц,oгoвopy шляxoM HaпpaвЛенHя
пpo ПpипинеHня floгoвopy Чrprз 5 (п'ять) poбoниx днiв з МoМенTy HaпpaBЛенHЯ

B oДHoсTopoнньoцy

noriдo'n.нHя

пoвiДoмлення.
l2.|l. Зaзнaченa y цЬoМy poзлiлi yмoвa с iстoтнotо yМoBoю цЬoГo l{oгoвоpy вiДпoвtДнo
дo чaсTини l ст' 638 [К УкpaТни.

ХIII. Дoдатки Дo Угoди
кlнфopмaцiя пpo влaсникiв кoHтpaГенTa,

_

13.1. Дoдaтoк Ns l: Фopмa
кiнцевoгo бенефiцiapнoгo B-тaсникa (кoнтpoлеpa)>'
13'2. [oютoк J\b 2: КpитеpiТ oзнaк пoв'язaних oсiб'
BикoHaнHя зoбoв'язaньlcтeндбaЙ
13.3. .{oлaтoк Ns 3: к'iипoЪa фopмa бaнкiвськoТ гapaнтiT
aкpеДитиBy ПoстauaлЬHикo}vl зa Paмкoвo}o yгoДo}o)'
Bкл}oЧatoЧи

ХIV. MiсцезнaxoДж(енtlя тa банкiвськi
pеквiзити Cтopiн

ПoCTAЧAЛЬHИК
ФoП МAзAPATIЙ HATAЛIЯ IBAHIB}IA
з6002, м. Пoлтaвa.
вyл. HaвpoцЬкoгo' 15, кв.51

IПH ]\Ъ 27077|6424
IBAN ]фUA5933 140 l 00000260050546 |'7 579
в AT КБ кПPИBAТБAHк) (сДPПoУ бaнкy
14з60570, кoД бaнку 33 l401)
Bитяг з pессTpy плaтникiв П.{B
]\Ъ

1616014501939

eл' аdp

еc

а

: mаz аr аt iу

-паt

аl i а@ulсr' пе t

ПoКУllЕЦЬ
AT<Укpгазвидoбувaння> ФБУ
"Укpбypгаз''

Aдpесa фiлiТ: 63з04, Хapкiвськa oбл.'
м.КpaснoгpaД, ByЛ. Пoлтaвськa, 86
MФo 320418
кoд €ДPПoУ 30019775
пЛaTник пoдaTкy нa ДoДaнy вapтiсть
Hoмеp paхy}lкy зa сTaнДapтoм IBAN
4з2o 47 8 000 0026 00992444 5 528
U
в ^9
AБ <Укpгaзбaнк>>

Tел'/фaкс (057 44) 7 -|0-9з, 7 -19-з1
ел, аdpecа : o. ob e re mko@'ukrbur gаs. сom'uа
Pеквiзити ДЛя зaпoBHеtlHя ПoДaткoBиx

HaкЛаДllих:
Haзвa пiдtrpисмствa: AкцioHеpHе ToBapисTBo
кУкpгaзвидoбyвaння> Фiлiя Бypoве
yпpaвлiння кУкpбypгaз>
Кoд фiлiТ 8

Iндивiдуaльний ПoДaTКoвиЙ

нoмеp:

з00l97726657
Bитяг 1828l04500088 з pессTpy плaтникiв
ПДB
oнy:057 447 19 88
Hoмеp
У: "300 |977
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Угoltи N, УБГ ц90/0/5* /э
.{0__7 zotg p.

"iд "

1?"

Iнфopмaцiя пpo влaсникiв кoнтpaгeнтa' BкЛtoЧaюЧи кiнцевoгo бeнефiuiapнoго
BЛaсникa (кoнтpoлеpa)
iз зaзнaченняМ BсЬoгo лaнЩoжкa вЛaсникiв, BключaЮчи кiнцевиx бенефiшiapних влaсникiв
(кoнтpoлеpiв)

cTaЕIoM нa ц

47 ,

2019 p.

(фopмa
Пiдтвеpдlr<yючi

Haймeнyвaння

Bлaсники (aкuioнepи) opгaнiзarliТ, iз
зaзHaЧеHHям чaстки в%o

opгaнiзauiT
(нaйменувaння,
м icЦeзнaхoдlкення, IПH)

(нaйменyвaн ня,

м

iсцeзнaхoДrкен ня)

дaн

i

кoнТpaГенT

I

з6002, м. Пoлтaвa,
вyл. HaвpoцЬкoгo' l5, кв.5l

Мaзapaтiй Haтaлiя I вaнiвнa
з6002, М. ПoЛтaвa,
вyл' HaвpouЬкoГo' l5, кв.5l

lПH

100%

ФoП Maзapaтiй

II.

дoкyМеl'|Tи'

нaймeнyвaння
peквiзити, пaспopтнi

H.I.

2',70',7',716424

Bипискa з eДинoгo
Дep)кaBHoгo peссTpy
ЮpиДиЧHих oсiб тa
фiзинних oсiб-п iдпpисмuiв
Гlaспopт Js 003202298'
виДaниЙ opГaнoМ Ns 53 l 2'
04.04.2019 poку

Юpидиннi oсoби, якi с влaсникaми opгaнiзaцti _ кoнтpaгентa

III. Юpидиин i oсoби, якi с влaснИКal.лИ HaсTyПьlиХ

IV. Кiнцевий бенефiцiapний влaоник (кo
Мaзapaтiй Haтaлiя Iвaн iвнa

Пpu.мimка

внiв (лo кirlшевих)

)

Пaспopт N'l 003202298'

10Оo/o

виДaниЙ opГaнoМ Ns 53 l 2'
04.04.2019 poку

акt;ioнepiв фiзuuнuх ociб вкqзаmtt П IБ, lП H, nаcnopnltti dанi mа чqcmку в'/o
Для влaснuкiв / акцioнеpiв topuduvнltх oсiб вказсl'пu
чаcmку в(% в opеuпiзаt1ii
- наiшeнування, фopму влаcнocmi. IHП, мi
oО
(do
кiнцевuх)
власнuкiв
cвoii
вКаЗаmu
-

{o

,*rnu*iв

/ бeнeфiцiаpiв

/

.(oстoвipнiсть тa ПoBtloтy дaнoТ iнф
<<'l

/0

f>>

вllA

2019 p.
i

п

iлпис

и

кa кoнтpaгеrrтa)

ИСИ CTOPIH:

МA3;''РАT
lдснт
27 о7

ДсTaBH

aраTiй

ht

Дoдатoк

ЛЪ 2

Угoди мvвг Ч9ф'rг-{9
вiдu y''7r> y'O ' 2019 p'
дo

Кpитеpi'i oзнaк пoB'я3aних oсiб:

Чaс ПpoBеДеFIHя I(oHкypенTHoГo вiлбopy
К)pиДичHa oсoбa, якa ,дiи.nЬr*a пiд
paМкoBиМи
пopяДкy зaкyпiвель тoвapiв Тa ПoсЛyГ зa
вiДпoвiДнo Дo Bстa}IoBЛrнoГo Пoкyпuем
HaД
кoHTpoЛЬ
(дaлi _ пpoцеДypa зaкупiвлi)
yгoДaМи' зa peзyЛЬтaTaNл4.якoТ yклaД."o У.oдy
aбo
BиЗнaниЙ пеpемoжцеМ Пpо-цеДypи зaкупiвлi
ПoотaчaльникoМ' який бyв Учaсникoм Ta
пpoцеДypи
пpoцrДypи зa*y"':al.'],1Yi,-Уrасникoм
кoIITpoлЮBaлacЯ пiд нaс пpoBеДеH[Iя
з
ПpotlеДypи зaкyпiвлi пiд cпiльним кoнTpoЛеМ
зaкyпiвлi, aбo пepебy"-u nio uu. npo'.oЪння
ТaкиМ Учaоникoм пpoцеДуpи зaкyПlвлl;
пiД чaс ПpoBеДеHHя пpoцrДypи
- фiзиннa o.Ьбu uбo un."l4 ij сiм'T' якi здiйснЮI]aJlи
бyв Уиaсllиl(ol\4 Ta BизHaний пеpемox(цеМ
зaкyпiвлi no"rpono нaД ПoстaЧaJlЬникoМ, який

-

пpoцeДypи зaкyПlBЛl;
I_^^^-^_^\ oсoбa
си^г.l пiд
пiп чaс
цас ПpoBеДеl]H
ПnoBеДеl]HЯ
- - (пoсaлoвa)
^^n6a ЯкoГo
- yчaсник пpoцеДyp}I зaкyпlвлi, слyrкбoвa
здiйсrrювa]:,:io iменi ПoстT'T:"'nu *li11-]ll,i]];
пpoцеДypи зaкyпiвлi бyлa yпoвнoBa)I(еHa
сlМ'l
цивiльнo_ПpaBoBих вiдtнoсиtI' Ta ЧЛени
спpяМoBaili нa встaнo"nan"", змiнy aбo зyпинення
тaкoi слyжбoвoi (пoсaлoвoI) oсoби;
.-:^-:
1/UqnLrIrLnN/ (p,изнaни'
(визнaниЙ
^',- yЧaсHИкoМ
ПiД Чaс пpoцеДypи зaкyпiвлi бy"
Пoстaчa_гlЬHик'
Зaмoвникa
тенДеplloгo кoмiт11'^кеpiвник
пrprмoжцr*i щoдo "кoгo фiзи.rнi oсoби - ЧЛrHи
йoгo
aбo були yпoвнoвarкенi здiйснювaти вiД
тalaбoчлrни ixнiх сiмeй, здiйснroв-" no"'poль
змiгly aбo зупинення tlивiлЬнo-ПpaBoBиx
iменi юpидичнi дiТ, спpямoвaнi нa BстaнoBЛеt{Hя,
вiДнoсин.
здiйснення виpiш*""o':^:::l:{
Пiд здiйсненняМ кoHтpoлю poзумiсться мoжливiсть
зaкyпlBЛl

який

-

Учaсникa пpoltеДypи
aбo виpiшraльний BплиB Нa ГoсПoДaрсЬкy дiяльнiсть
oсiб'
кiлькlсть Пoв'ЯзaнИх фiзинниХ Чи юpиДиЧHиx

щo
безпoсеpеДньo aбo Чеpез бiльшy
aКTИBaNIИ
ПpaBa вoлoДiння aбo кopистyBaнtIя всiмa
зДiйснroстЬся, зoкpеМa, шЛяХoМ pеaлiзaшiТ
pеЗyЛЬTaTи
скЛaДy'
BПЛивy нa фopмy'i.']l':
чи Tx знaЧнoю Чaсткoto, пpaBa виpiшaльнoГo
yMoBИ
rЦo HaДaЮTЬ *"*.I]1::]Ь вИзHaЧaTИ
ГoЛoсуBaння' a Taкoх( BЧинrнHя пpaвoнинiв,
BикoHyBaTи
oбoв'язкoвi Дo викoHa}IHя вкaзiвки aбo
гoспoДapсЬкoТ Дiяльнoстi' |{?tДavaTv]
ЧaсTкoю (пaсм'
Учaсникa пpoцеДypи зaкyпiвлi' aбo вoлoДiнllя
yпpaвлiння
opГaHy
фyнкuii

IIaкеToМaкцiй),щoсTaI{oBиTЬHе*.n'.нiж.zsвiДсoткiвсTaTyTHoгoкaпiтa.гlyУчaсникa
пpoцедypи.з.aкупiвлi'
кaпiтaлi Учaсникa
'
BoЛoДltIHя Чa сTкoЮ y стaТyTl{oМy
Дi" фiзиuнoi oсoби зaгaJlЬНa сyМa
вiд oбсягу кopПopaтиB.иx ПpaB' Щo сyкytll{o
пpoцеДypи зaкyпiвлi BизIiaчaсTЬa, i-.r."o
якi кoHTpoЛю}oTЬсЯ
ЧЛенaM iT сiм'Т Ta lopиДиЧьlим oсoбaм'
нaJIе}I(aTЬ тaкiй 6i.runiи осoбi,

iT сiм'Т'
Taкoю фiзиннoю Ьсoбoro aбo членaми
бaтьки' piлнi бpaти i сестpи' дiдyсь' бaбуcя'
Членaми сiм'Т ввaжeroTЬся noo|yn *r, |i'".,
iншri oсoби' зa yMoBи Tx пoстiйнoГo ПpoжиBaHHЯ
oнyки' yоиlloBлIo'aui, уcинoвленi, u- ru*on
спiльнoгo ГoсПoДapсTBa
p*o*-aЪoB,язaнo}o oaoбotо i ведення з Hею
якi свiДчaть пpo зДlЙснеHнЯ

Iнrпi oсoби, якЩo HaяBHl iншli фaкти i oбстaвини' нa lloсr'aчaЛЬl{икa чи
кo.lтpoJllо Чи BIIЛиBy
безпoсepедFlЬoГo aбo oпосеpеДкoBalloГo
yнaсникiв з BисoкиМ pизикoМ пoв'язaнoстi)'
yнaсникiв npou.orr".unуni"ni (кpiм
-

il_lшtих

ПЩПИСИ СTO'PIH:
ЧаЛьHик:
H.t.Maзapaтiй

,

a.r.t._.

oкvПсцЬ:

(-

' t - t - t - / -/' /

r' ё ГJ -! a1

Tипoвa фopиa баrlкiвськoТ гapaнтii викoнанrrя зoбoв'язarrь/стrндбaй aкpеДиTиBy
ПoстaчaлЬникoМ зa Paмковorо
oю
БAHКI BсЬКA ГAPAнTIЯ,' сTЕнДБAЙ AКPЕ ДИTИB Ns
Miсце склaдaння (..')

(...

)

*

Дaтa окЛaДaння <(...)> (...) 20(...)

('..) (noвнe наймаtуваrtня topuduuнot oсoбu - Гаpанmа), aдprca мicцeзнaxoД2l(еHня: (...), пorптoвa
aДpeсa:- peквiзити бaнкiвськoТлiцeнзiТ (Гapaнтa) Ha ПpaBo нaДaння бaнкiвоьких ПoсЛyг (бaнкiвськa
лiцензiя): (...), iмeнoвaний нaДaлi <Гapaнт>, спpaвltнiМ гapaнTyс н€шe)I(He Bикoнa}IHя (...) (noвllе
наймeнуванttя oсoбu - Пpuнъ1uпала), aдpeca мiсцезнaхoД)l(eннЯ: (...), пorптoвa aдpеca: (.'.), (...),
бaнкiвcькi peквiзити: (...), iменoвaний нaДалi <Пpинципaл>, зoбoв'язaнь пo BикoнaннЮ
кoнтpaкту/дoгoBopy' щo yK-IaДarTЬся 3a prзyЛЬтaтaМи пpoцeДypи зaкупiвлi (oгoлorueння ]ф(...) вiд (...))
(дaлi _ ,{oгoвip), yкJlaДel{oГo Пpинципaлoм з (...) (noвнe найм.eнуваttня ocoбu - Бенефiт1iаpa) пеpед
БенефiцiapoМ, aдpесa мiсцезнaхoД2l(rння: (...), пorптoвa aдpесa: (...), кoд e!PПoУ: (...), IПH: (...),
бaнкiвcькi peквiзити: (...), iмeнoвaниМ нaдzшi <Бенефiцiap>.
Гapaнт cпpaв>кнiм безвiДюrичHo Ta бeзyмoвнo тa бeз зaПepeЧeнЬ зoбoв'язyстЬcЯ BИПЛаrll4TИ

Бенeфiцiapy Ha писЬМoву Bимoгy бyль-якy cyМy Bкaзaнy B ПисЬМoвiй Bимoзi Бeнефiцiapa, щo He
ПеpеBищye (...) (сумa цифpaми i пpoпиоoм, вaлlотa), не пiзнiшre 10 poбouих дl-liв з ДaTи oTpиMaнI]я
пиcьмoвoТ Bимoги Бенeфiцiapa, щo мiотить вкaзiвкy Ha те' в Чoмy ПoЛягaс пopyшeння Пpинципaлoм

зoбoв'язaнь, в зaбrзпeнeHHя якoГo видaнa./вiдкpитий цяlцeЙ гapaнтiя/стендбaй aкpeдиTиB.

ФoPMA ПPЕДсTABJЕttl-lЯ:
У пaпеpoвiй фopмi peкoМeHДoвaниM

Лиcтoм aбo кyp'сpoм; тa / aбo

B електpoннiй фopмi KЛroЧoBaним SWIFT пoвiдoмлeнням
.{ля пaпepoвoТ фopми: Bимoгa Бенефiцiapa дo ГapaнTa Пpo cплaтy гpotпoвoТ сyми пo цiй
гapaнтii7стeнд6aЙ aкpеДитиBy мaс бyти пiдписaнa yПoBlloBa)I(eнoro oоoбoro Бeнeфiцiapa тa зaвipенa
ПeЧaткolо Бeнeфiцiapa. З тиетolo iдeнтифiкaцiТ бaнк Бeнeфiцiapa пiдтвepдrкyс дiйснiсть пiдписy
Бeнeфiцiapa Ha rIиcЬМoвiй вимoзi шляхoМ HaПpaBЛення кJIЮЧoBaнoгo пoвiдoмлeнHя нa SWIFT-aлpeоу
Гapaнтa.

.{ля електpoннoТ фopми: ПepеДaчa BиМoги зДiйснюeтьcя Чеprз бaнк Бeнефiцiapa кJlIоЧoBaFIиM
пoвiДoмлellr-lям SWIFT Ha I]aшу SWIFT-aдpесa [...] з циTyBaнHяM пoBнoГo TeкcTy BиMoГи Бенeсpiцiapa,
BкJIюЧatoЧи вiдпoвiднy ДaTу BиcтaBлeHHя BиМoги. .{aтa oтpимaння тaкoгo SWIFT пoвiдoмлеlrня булe
poзГЛяДaTиcЯ ЯК ДaTa ПoДaHня BиМoги'

MIсцЕ ПPЕДсTABЛЕHHЯ:
У пaпеpoвiй фopмi peкoМeнДoвaниM

BИДaЛa

Гapaнтiю]

лисToм aбo куp'еpoм: [пorптoBa aДprca ycTaнoви Бalrкy, якa

B елeктpot.lнi й фopм i: кJ]toчoBaнHим пoвiдoмЛeнHяМ: ISWIFT-AДPЕCA: ...]
Llя/цей гapaнтiя/стенд6aЙ aкpeдиTиB зaбезпеuyс BикoЕIaHня Пpинципaлoм зoбoв'язaнь зa
BкaзaI{иM Bищe Roгoвoporr, a Taкo)I( сплaTy неустoйoк (пенi, rптpaфiв), пеpeдбaueниx .{oгoвopoм,
HapaхoBaниM з l\{oМeнTy BиIIикнeHня y Бенефiцiapa ПpaBa нa ik нapaхyBaHHя' Дo ДaTи Bимoги **
Зoбoв'язaння Гapaнтa nepeд БенефiцiapoМ BBuDI(aстЬоя нЕшr)I(HиМ ЧиHoМ BикoнaF{иM З ДuTИ
сpaкти.lt'toгo нaДxoдI(e}trrя Гpotrtoвиx кorrrтiв нa пoтo.lний paхуHoК Бerlефiцiapa, вкaзaний y Bимoзi
Бенефiцiapa.

Hiякi змiни i дoпoвнeння, щo BHocяTЬcя дo ,{oгoвopy, не звiльняlоть Гapaнтa вiД зoбoв'язaнЬ зa
цiсlo/ци м Бaнкi вськoю гapalrтiсt ol Стeн д6aЙ aкpeДитиBoМ.
I{я/L\ей Бaнкiвcькa гapaнтiя/Cтeндбaй aкpeДиTиB e бeзвiдклиннoro/-ним, HеrlepеДaBaнoto/-ниьl i
He lvlo)l(е бyти пepеуcтytlЛeнa бeз пoпepедньoТ згoди зi стopoни Гapaнтa, Пpинципaлa тa Бенесpiцiapa.
{<**>i<
Ця/цeй гapaнтiя /отcl'rдбaй aкpеДl.l'гиB пiдпopядкoвyстьcя
LIя/цeй гapaнтiя/стендбaйl aКprДиTив е безвiДклиuнoto/-ним,

>t<'''t'
BкЛЮЧI'Io.
дiс дo ((...)) (...) 20(...) p.
Гapaнт
(poзrлифpoвкa пiдпису)

нaбиpaе чиннoотi з Дaти видaui тa

М.П.

* Бatlкiвськa гapaнтiя lCтeнд6aЙ aкpeДиTиB
нaДaсTЬcя yЧaсHикoМ' з яI(иM
yгoДa дo PaмкoвoT угoди , ДD yкЛaДення тaкoТ ДoдaткoвoТ

-

** У paзi,

яйo

yГoди

yкr,aДaсi'с" ДoДu'кo*

B ДoкyМент,aцiТ Пpoцrдypи зaltyпiвлi BизнaЧенo, Щo BиКoнaHня гapaнтiй ,r"*

-I

./

/

Пe pеД Бе нeфirtiapoм зa цiсю гapaнтiсю
зoбo B Я зaH Ь ПoB И H H о бути зaбезп еЧ rH I, з oбoв' ЯЗa l-l H я Гa pa HTa
t4 ll И х зoбoв'язaн ь.
зaбезп eЧyс в v1 кoH AH Hя зoбo в 'язa H Ь П р И н ци ПaЛ a H a Гlе p loд дiТ Г a pa Hтl
З
***
Cтpo к Дl Бa H кl вс Ькo Гapa r-tT Il Cте ндбa a кpеДи T И в У ПoBиHeH BсTaHoBЛЮBaTисЯ
зoбoв'язaHЬ Пo
ypax уBaHHя М дoДaткoB I yгoДи дo paМ кoBol у гoди' Щo 6у Дr у кЛ aДe H И L4 aбo викoнaння
зoбoв'язaHЬ Пo
Bикoнaння
HHя
HЧ
е
ш
е
зaкl
paH
дoдaткoвi t4 у гoдl дo paMкo BOI у Гoди- зaкl нЧ у Baтися HE
+
кaлендapHиx дHlB'
,{oдaткoвiй yгoлi лo PaмкoвoТ угoди 35
L,I

HopМaтивнi aк-ГИ-' якиМ пiдпopядкoByсTЬcя бaнкiвськa гapaнтiя/стендбaй aкpеДиTиB
ПрaBиЛaM, oпублiкoвaним
BKaзyютЬcя B з€U]е)l(Hocтi вiд кpaТни peсcтpauiТ Гapaнтa: ;lнiфiкoвaним
Пpo гlopЯДoк здiйcнення
пoЛo)I(еHHю
МTП/
oпyблiкoвaним
мтй ruкoc75sy lsP98 / UсP600,
N'] 639'
12.2004
l
5.
вiд
вaлютi
тa
iнoземнiй
бaнкaми oпеpauiй зa гapaнтiями в нaцioнaльнiй
BкaзyсTЬся HoМep
_
peквiзитaх
УкpaТни,
у
У випaдкy, ,*шЬ Пpинципaл/Гapaнт peзидeнти
HoMеp
пoдaткoвий
a6o
сДPПбУ тa lпн (зa нaявнoотi), для HrpезиДeнтiв вкaзyстьcя peсстpauiЙний
,k{(,t,,t

iзa нaявнocтi).

зoбoв'язaнь
Bимoги дo бaнкy, щo HаДa€ бaнкiвськy гapaнтiю/стендбай aкpеДиTив BикoHaHHя

B

и

кoнaвцем зa

кo

HTpaктoм/дoгoвopo м (лл я неpeз

иДe нr_i в)

:

з пpoвiлних свiтoвих

pей'гингoвих кoмпанiй
бaнкiв (не ниrкне
ПеpшoкЛaсllих
BиМoГaM
(Fitсh IBCA, itandard & Poсr's, Moodу's) вiдгtoвiдaс
пiДвищенoгo iнвeстlrцiйнoгo клaсy A- aбo вищий);
B яких деp)l(aBa
2. УкpaТноький деpжaвний бaнк - бaнк з Деp)l(aBHoю ЧaсTкoю, тoбтo бaнки'
кaпiтalry бaнкy'
пpяМo Чи oПocеprдKoBaнo вoлс,дiс ЧaсткoЮ ПoHaД 15o/o cтaтутнoгo
aкpеДиTиB Bикo}IaHHя зoбoв'язaнь
гapaнтiю/стендбaй
бaнкiвcькy
Bимoги Дo бaнкy, щo нaдaс

l.

Бaнк peйтинг якoгo зa кiraсифiкauiсЬ oднiсТ

Bикoнaвцeм зa кoнтpaкToм/Дoгoвopoм (Дл я pезилентi в)
B яких Дeрx(aвa ПpяМo
1.УкpaТнськi леpжaвнi бaнки - бaнки з деp}(aвHoю ЧaсткoЮ' тoбтo бaнки,
бaнкy;
кaпiтaлy
Чи oпoсеpeДкoBaцo вoлoдie Чagткoю пogaд 75Уo cтaryтнoгo
:

pейтинг
2.'Кoмepuiйнi бaнкiвс.ькi yсTaHoBи, якi МaютЬ дoвгoстpoкoвий кpeДитний

Зa

peйтингу зa. нaцioнaлЬHoЮ шкaJloю у
нaцioнaльнoю шкaлoю Hе tlи)t(че кuaAA>; y BиПaдку вiдсyтнoстi
бaнкiвських гpyп вiд oднiсТ з
бaнкiв iнoзeмних бaнкiвоькиx гpyп pейтинг МaTеpиHсЬких iнoземних
Hе Hи)l(Че пiдвиЩенoгo
peЙтингoвих кoмпaнiй Fitclr, Standaгd & Poor's, Moodу's Мae 6ути
не BкЛюченo дo пеpeлiкy
як-i
yстaнoви,
iнвестицiйнoгo Kлacy (A- aбo виший) тa кoмеpuiйнi бaнкiвськi
кpaТн eC зaстoоoвaнo
aбo
CшA
юpиДиЧHиx ociб, щoдo яких Дep)кaBHиMи opГaнaMи УкpaТни,
спeцiaльнi eкoнoмiчнi чи iншi oбмeя<yвaльнi сaнкцiТ'
peйтингoвих
3. бaнкoм, pейтинг якoгo Зa клacифiкauiсtо oднiсТ з пpoвiдних свiтoвих
BиМoГаМ llсpLtloкJlaсHих бaнкiв (нe
кoмпaнiй (Fitоh IBCA, Starldaгd & Pooг's, Moody's) вiДttовiДaс
Hи)I(Чe

пiДвищенoгo iнвестицiйнoгo клaсy A- aбo вишlий)'

PeкoмrнДoвaний пеpе--liк yкpaТнcьких бaнкiвськиx yсTaнoB'
ht tp : //ugу. c om. uа/p

аge/do

cs ?с

якi

вiдпoвiдaють

BиМoГaМ:

ount : 6

Пiдписи Стopiн:
HИК,4.:

I.Maзapaтiй

BiД

I

ПoкУП
ц/-lсa

