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Товарна біржа "Львівська Універсальна"

УКРАЇНА, 79058, м. Львів, пр. Чорновола, 63, 6-й поверх, км. 601
Код ЄДРПОУ 33562323, р/р 26001361653 в АБ “Укргазбанк”, м. Київ, МФО 320478

Тел.: 032-297-18-25, 240-75-01; тел./факс.: 032-240-75-06
www.lutb.com.ua; e-mail: lutb@ukr.net
БІРЖОВА УГОДА № 1-А/01-17
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ЛІСОМАТЕРІАЛІВ
м. Львів

"20" січня 2017 року

ДП “Бібрське лісове господарство” в особі директора Філіп І.С., який діє на підставі Статуту, надалі “ПРОДАВЕЦЬ”, від
імені та в інтересах якого на підставі Договору-Доручення № 1/11-15 від 16.11.2015 року та Доручень від 30.12.2016 року діє член ЛУТБ
(Брокерська контора № 5) – ПП “Колорит” (надалі – “БК-5”), в особі брокера Савченко Наталії Леонідівни, що діє на підставі
Довіреності № 1/12-16 від 30.12.2016 року, з однієї сторони, та
ТзОВ “ЛІСОВИК” в особі директора Івасюка І.І., що діє на підставі Статуту, надалі – “ПОКУПЕЦЬ”, від імені та в
інтересах якого на підставі Договору-Доручення № 1-А/01-17 від 20.01.2017 року діє член ЛУТБ (Брокерська контора № 1) – ТзОВ
“Агро-Захід” (надалі – “БК-1”), в особі брокера Тарасової Анжели Юріївни, що діє на підставі Довіреності № 2/12-16 від 30.12.2016
року, з іншої сторони, надалі – “СТОРОНИ”, відповідно до Регламенту з організації підготовки та проведення торгів по продажу
необробленої деревини, що затверджений від 30.12.2016 року на Товарній біржі "Львівська Універсальна" (надалі – “ЛУТБ”), уклали дану
біржову угоду (надалі – “Угоду”) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. ПРОДАВЕЦЬ зобов'язується продати ПОКУПЦЮ, а ПОКУПЕЦЬ зобов'язується оплатити та прийняти наступний Товар:
Пиловник твердолистяний, Бук, Сорт 1, D 36-49 см., L 2-4 м., 50 м. куб.
1.2. Купівля-продаж згідно з даною Угодою здійснюється відповідно до результатів аукціонних торгів від “20” січня 2017 року,
проведених на ЛУТБ (Додаток № 1 до даної Угоди - Аукціонне свідоцтво № 1А від 20.01.2017 р., яке є невід’ємною частиною даної
Угоди).
2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1. Якість Товару повинна відповідати характеристикам, що зазначені в п. 1.1. даної Угоди та ГОСТ 9462-88.
3. УМОВИ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка Товару здійснюється у відповідності з правилами ІНКОТЕРМС: EXW (Франко-нижній склад ПРОДАВЦЯ).
3.2. Поставка Товару здійснюється у відповідності до Графіка поставки (Додаток № 2 до даної Угоди), який буде невід’ємною
частиною даної Угоди. Графік поставки погоджується і підписується між ПРОДАВЦЕМ та ПОКУПЦЕМ протягом п'яти банківських
днів від дати реєстрації даної Угоди. У разі не підписання Графіка поставки між ПРОДАВЦЕМ та ПОКУПЦЕМ, поставка Товару
здійснюється в період з “21” січня 2017 року до “31” березня 2017 року подекадно у визначений ПРОДАВЦЕМ час пропорційно
кількості стандартними для перевезення партіями з обов'язковим письмовим повідомленням ПОКУПЦЯ за сім календарних днів до дати
забезпечення наявності Товару на базисі поставки.
3.3. ПРОДАВЕЦЬ гарантує, що на момент укладення даної Угоди Товар нікому не відчужений, під забороною (арештом), а
також заставою, в тому числі податковою, не перебуває, як внесок до статутного фонду юридичних осіб не внесений, судового спору щодо
нього, а також прав у третіх осіб, як в межах України, так і за межами України, немає.
3.4. ПРОДАВЕЦЬ несе відповідальність за збереження Товару згідно з даною Угодою в період з “21” січня 2017 року до
моменту підписання документів про передачу Товару ПОКУПЦЮ.
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Кожна СТОРОНА зобов’язується виконувати свої обов’язки, покладені на неї даною Угодою, належним чином та сприяти
іншій СТОРОНІ у виконанні її договірних зобов’язань.
4.2. ПРОДАВЕЦЬ зобов’язаний:
4.2.1. Протягом п'яти банківських днів від дати реєстрації даної Угоди погодити і підписати з ПОКУПЦЕМ Графік поставки
Товару.
4.2.2. Забезпечити наявність Товару на базисі поставки згідно з даною Угодою у відповідності до Графіку поставки.
4.2.3. Передати ПОКУПЦЮ Товар згідно характеристик, що зазначені в п. 1.1. даної Угоди та ГОСТ 9462-88.
4.2.4. Забезпечити ПОКУПЦЯ необхідними документами на Товар.
4.3. ПОКУПЕЦЬ зобов’язаний:
4.3.1. Протягом п'яти банківських днів від дати реєстрації даної Угоди підписати з ПРОДАВЦЕМ Графік поставки Товару.
4.3.2. Протягом семи банківських днів від дати реєстрації даної Угоди представити на ЛУТБ погоджений та підписаний з
ПРОДАВЦЕМ Графік поставки Товару.
4.3.3. Проводити оплату за наявний на базисі поставки Товар протягом трьох банківських днів з моменту отримання рахунку від
ПРОДАВЦЯ.
4.3.4. Прийняти від ПОКУПЦЯ Товар у відповідності до Графіка поставки.
5. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Вартість Товару по даній Угоді складає 28500,00 грн. з ПДВ і встановлена за результатами аукціонних торгів від “20”
січня 2017 року, проведених на ЛУТБ (Аукціонне свідоцтво № 1А від 20.01.2017 р.).
5.2. Розрахунок за Товар по даній Угоді здійснюється між СТОРОНАМИ безпосередньо.
5.3. Кошти в розмірі 5 %, що отримані біржею від ПОКУПЦЯ в якості гарантійного внеску, зараховуються ПОКУПЦЮ в
рахунок оплати за Товар, які ЛУТБ перераховує на розрахунковий рахунок ПРОДАВЦЯ протягом десяти банківських днів з моменту
реєстрації даної Угоди.
5.4. Кошти в сумі 27720,00 грн., ПОКУПЕЦЬ оплачує за фактично наявний на базисі поставки Товар протягом трьох
банківських днів з моменту отримання рахунку від ПРОДАВЦЯ.
5.5. Право власності на Товар переходить від ПРОДАВЦЯ до ПОКУПЦЯ у відповідності до умов поставки після повної
оплати вартості Товару.
5.6. Біржовий збір за реєстрацію даної Угоди оплачується брокерськими конторами ЛУТБ (БК-5 та БК-1) і становить по 6,00
(шість грн. 00 коп.) грн. з ПДВ.
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6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. СТОРОНИ несуть майнову відповідальність за невиконання чи неналежне виконання умов даної Угоди.
6.2. СТОРОНИ даної Угоди попереджені, що фальсифікація та внесення несправжніх свідчень у документи караються
відповідно до ст. № 190 та ст. № 358 Кримінального Кодексу України. СТОРОНАМ роз’яснені статті №№ 229, 230, 231 Цивільного
Кодексу України, порушення яких може привести до визнання даної Угоди недійсною.
6.3. За прострочення оплати за Товар на умовах з даною Угодою ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ штраф у розмірі 5 %
(п'ять відсотків) від суми даної Угоди.
6.4. За несвоєчасне прийняття Товару згідно з Графіком поставки або відмову від прийняття Товару на умовах з даною Угодою
ПОКУПЕЦЬ сплачує ПРОДАВЦЮ штраф у розмірі 5 % (п'ять відсотків) від суми даної Угоди.
6.5. За прострочення ПРОДАВЦЕМ строків поставки Товару згідно з Графіком поставки на умовах з даною Угодою
ПРОДАВЕЦЬ сплачує ПОКУПЦЮ штраф у розмірі 5 % (п'ять відсотків) від суми даної Угоди.
6.6. За відмову ПРОДАВЦЕМ від поставки Товару ПОКУПЦЮ на умовах з даною Угодою ПРОДАВЕЦЬ сплачує
ПОКУПЦЮ штраф у розмірі 5 % (п'ять відсотків) від суми даної Угоди.
6.7. Повноваження брокерських контор закінчуються з моменту підписання та реєстрації даної Угоди на ЛУТБ, після чого всю
юридичну і фінансову відповідальність за її виконання несуть ПРОДАВЕЦЬ і ПОКУПЕЦЬ.
6.8. Розбіжності, які виникатимуть в процесі реалізації даної Угоди, а також взаємовідносини СТОРІН, що не регулюються
даною Угодою, вирішуються згідно діючого законодавства України.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по даній Угоді, якщо це
невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після підписання даної Угоди внаслідок
непередбачених СТОРОНАМИ подій надзвичайного характеру, включаючи аварії, пожежі, землетруси, оповзні, інші стихійні лиха,
вибухи, війни або військові дії. Дія таких обставин повинна бути підтверджена ТПП України або організацією, на яку Урядом України
покладений обов’язок по ліквідації таких обставин. Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть
діяти такі обставини.
7.3. Про настання таких обставин СТОРОНА, для якої вони наступили, повинна негайно повідомити іншу СТОРОНУ в
письмовій формі. У разі невиконання вимоги щодо повідомлення СТОРОНА, що не виконує свої зобов’язання, позбавляється права
посилатися на такі обставини.
8. ІНШІ УМОВИ
8.1. Дана Угода вступає в силу з моменту її реєстрації на ЛУТБ та діє до повного виконання СТОРОНАМИ своїх зобов'язань
згідно з даною Угодою.
8.2. В разі, якщо ПОКУПЕЦЬ не прийняв визначену кількість Товару згідно з Графіком поставки на умовах з даною Угодою,
то така кількість Товару вважається вільною від зобов'язань по даній Угоді, а ПРОДАВЕЦЬ отримує право реалізувати цю кількість
Товару третім особам.
8.3. Всі зміни, доповнення, додатки та додаткові угоди до даної Угоди мають дію лише у випадку, якщо вони здійснені у
письмовій формі, підписані між ПРОДАВЦЕМ та ПОКУПЦЕМ і зареєстровані на ЛУТБ.
8.4. Дана Угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу: один примірник для ПРОДАВЦЯ, один
примірник для ПОКУПЦЯ та один екземпляр залишається у справах ЛУТБ.
ДОДАТКИ ДО ДАНОЇ УГОДИ:
Додаток 1 – Аукціонне свідоцтво № 1А від 20.01.2017 р. на 1 (одному) аркуші.
Додаток 2 – Графік поставки на 1 (одному) аркуші.
РЕКВІЗИТИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ
ДП “Бібрське лісове господарство”

ПОКУПЕЦЬ
ТзОВ “ЛІСОВИК”
(повна назва покупця)

(повна назва продавця)

81220, Львівська область, Перемишлянський район,
м. Бібрка, вул. В.Стуса, 44

Львівська область, Жовківський район, смт. Куликів,
вул. Шевченка, 15
(юридична адреса)

(юридична адреса)

Р/р 26000047140001 в ЗГРУ КБ “Приватбанк”, м. Львів,
МФО 325321, код ЄДРПОУ 00992450

Р/р 260010202288 в ЛФ ВАТ АБ “Укргазбанк”,
м. Львів, МФО 325967, код ЄДРПОУ 20202288

(банківські реквізити)

(банківські реквізити)

від імені та в інтересах якого діє брокер БК-5

від імені та в інтересах якого діє брокер БК-1

Брокер___________________________________Савченко Н.Л.

Брокер__________________________________Тарасова А.Ю.

(підпис, ініціали і прізвище)

(підпис, ініціали і прізвище)

М. П.

М. П.

Дана Угода зареєстрована на Товарній біржі "Львівська Універсальна" на підставі ст. 15 Закону України "Про товарну
біржу" від 19.12.1992 р., про що зроблено відповідний запис у журналі реєстрації біржових угод купівлі-продажу лісоматеріалів.
Реєстраційний номер 1-А/01-176 від 20.01.2017 року.
Дана Угода підписана СТОРОНАМИ в присутності відповідальної особи ЛУТБ.
Особи СТОРІН, їх дієздатність та правоздатність перевірено.
Генеральний директор ЛУТБ

_____________________________
(підпис)

М. П.

М. Пігуляк

