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ПРОЕКТ ДОГОВОРУ №_______
ПРО ЗАКУПІВЛЮ ПОСЛУГ
м. Київ
“_____”________201_ року

DRAFT CONTRACT NO.:_______
for Services Procurement
Kyiv
“_____” ___________ 201_

Акціонерне товариство «Укртрансгаз»,
(далі - Замовник), в особі
_________________________________________
________________________
філії «Оператор газотранспортної системи
України» Акціонерного товариства
«Укртрансгаз», що діє на
підставі_______________________, з однієї
сторони, і

Joint Stock Company Ukrtransgaz,
(hereinafter referred to as Customer)
represented by
______________________________________
______________, branch “Operator of Gas
Transmission System of Ukraine” Joint Stock
Company Ukrtransgaz acting based on
______________________________________
, on one side, and

“_____________________________________”,
яка належним чином зареєстрована та діє згідно
законодавства _____________, далі зазначається
як
Виконавець,
в
особі
_______________________________________
_____________________, який діє на підставі
_______________________________, з другої
сторони,
Замовник та Виконавець, далі разом – Сторони,
окремо – Сторона, уклали цей договір про
закупівлю послуг (далі - Договір) про таке

“_________________________________”,
duly registered and acting under the laws of
____________, hereinafter referred to as
Contractor,
represented
by
______________________________________
________________,
acting
based
on
___________________, on other side,
The Customer and the Contractor, hereinafter
collectively referred to as the Parties, and
individually as Party, have concluded this
services procurement contract (hereinafter
referred to as Contract) on the following:

І. Предмет Договору

І. Scope of the Contract

1.1. Виконавець зобов’язується у продовж строку
дії цього Договору надати Замовнику послуги з
управління
проектом
супроводження
відокремлення діяльності з транспортування та
зберігання природного газу (далі – Проект), (далі
– Послуги), а Замовник – прийняти і оплатити ці
Послуги на умовах, передбачених цим
Договором.

1.1.
The
Contractor
undertakes
the
responsibility during the validity of the Contract
to deliver services for project management of
unbundling of gas transmission and gas storage
activities (hereinafter referred to as the Project)
(hereinafter referred to as the Services) to the
Customer, and the Customer undertakes the
responsibility to accept the Services and pay for
them according to the provisions of the Contract.
1.2. The Services under the Contract are
described in Annex 1 to the Contract “Technical
requirements and quality characteristics of the
purchase subject” (hereinafter referred to as the
Terms of Reference) which is an integral part of
this Agreement.
1.3. The Services shall be rendered by the
Contractor to the amount necessary for the full
and proper performance of this Contract. The
quality shall be sufficient for the full and proper
performance of the Services foreseen in
Contract and securing the Customer’s interests

1.2. Зміст Послуг, що надаються за цим
Договором, викладений у Додатку 1 до Договору
«Технічні вимоги і якісні характеристики
предмета закупівлі» (далі – Технічне завдання),
що є невід’ємною частиною цього Договору.
1.3. Послуги мають бути надані Виконавцем у
кількості, необхідній для повного і належного
виконання умов цього Договору. Якість має бути
достатньою для повного і належного надання
Послуг, що передбачені цим Договором, та
забезпечення інтересів Замовника у ході їх
надання.
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1.4. Виконавець гарантує та підтверджує, що на
дату укладення цього Договору у нього відсутні
будь-які обмеження щодо надання Послуг, у
тому числі відсутній конфлікт інтересів, який
впливає або може вплинути на об’єктивність або
неупередженість під час надання консультацій,
рекомендацій, висновків, прийняття рішень, або
на вчинення чи невчинення дій під час надання
Послуг за Договором, та який може виникати,
окрім іншого внаслідок надання будь-яких
послуг Виконавцем та/або Асоційованими
особами будь-яким юридичним чи фізичним
особам (надалі за текстом – Конфлікт інтересів).
1.5. Виконавець гарантує, що докладе усіх
зусиль, щоб не допустити виникнення Конфлікту
інтересів протягом всього строку дії цього
Договору, а також одного року після закінчення
надання Послуг.
1.6. Виконавець забезпечує здійснення перевірки
на наявність Конфлікту інтересів щодо кожної
Асоційованої особи та/або третьої особи, що
буде залучена ним до надання Послуг.
1.7. У разі виникнення обставин або можливості
виникнення обставин, що можуть спричинити
Конфлікт інтересів, Виконавець зобов’язаний
негайно повідомити Замовника із зазначенням
конкретної обставини, що може спричинити
Конфлікт інтересів, та отримати погодження
Замовника щодо можливості участі Виконавця
та/або його Асоційованих осіб та/або третіх осіб
в наданні таких послуг або іншій діяльності, що
може спричинити Конфлікт інтересів.
Замовник має право відмовити Виконавцю в
такому погоджені.
1.8. Замовник має право розірвати Договір в
односторонньому порядку у випадку виникнення
Конфлікту інтересів, який не може бути усунуто.
1.9. Послуги надаються українською та
англійською мовами, у вигляді консультацій в
усній та/або в письмовій формі, за ініціативою
Замовника. Надання Послуг здійснюється з
питань, що ініціюються Замовником, в строки та
в обсягах, визначених Замовником.
1.10. Надання Послуг здійснюється відповідно до
вимог
законодавства
України,
відомчих/галузевих
нормативних
актів,
міжнародних
стандартів,
корпоративних
документів та вказівок Замовника.

during the entire period of the Services
provision.
1.4. The Contractor warrants and confirms that
at the date of signing this Contract there are no
restrictions on the provision of the Services,
including the absence of conflict of interest that
affects or may affect objectivity or impartiality
in providing advice, recommendations,
conclusions, decisions, or committing or noncommitting actions during the provision of the
Services under the Contract, and that may arise,
among other, due to provision of any services by
the Contractor and/or Associated Persons to any
legal entities or individuals (hereinafter together
– Conflict of Interest).
1.5. The Contractor ensures on taking maximum
efforts to prevent the occurrence of a Conflict of
Interest during the validity of this Contract, and
during one year after the termination of Services
provision.
1.6. The Contractor shall check the existence of
the Conflict of Interest for any Associated
Persons and/or third party that will be involved
in the provision of the Services.
1.7. In the event of circumstances or possibility
of circumstances that may cause the Conflict of
Interest, the Contractor shall immediately notify
the Customer specifying the specific
circumstances that might create the Conflict of
Interest, and shall obtain the Customer’s consent
regarding the possibility of participation of the
Contractor and / or its Associated Persons and /
or third-parties in provision of such Services or
other activities that may cause the Conflict of
interest.
The customer has the right to refuse to provide
such consent to the Contractor.
1.8. The Customer has the right to terminate the
Contract unilaterally in the event of the Conflict
of Interest that cannot be eliminated.
1.9. The Services are provided in Ukrainian
and in English, as oral and/or written
consultations, initiated by the Customer. The
Services are provided on subjects initiated by
the Customer, in terms and in amounts
determined by the Customer.
1.10. The Services are provided in compliance
with the laws of Ukraine, industry-specific
regulations, international standards, corporate
documents and Customer's instructions.
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ІІ. Терміни та поняття

ІІ. Definitions

2.1. Терміном “Асоційовані особи” щодо кожної
із Сторін у цьому Договорі позначаються (i)
посадові особи, директори, співробітники,
представники та тимчасово залучені агенти; (ii)
дочірні підприємства (такі підприємства, які є у
вирішальній залежності від компанії за рахунок
її переважної участі в статутному капіталі та/або
загальних зборах чи інших органах управління
такої дочірнього підприємства), материнські
компанії (якщо такі є), усі дочірні підприємства
цих материнських компаній та їх відповідні
посадові особи, директори, співробітники,
представники та тимчасово залучені агенти; а у
випадку Виконавця додатково (iii), якщо вони не
підпадають під пункти (i) та (ii) цього
визначення, також асоційовані партнерства, в
яких Виконавець та/або його Асоційовані особи
є партнерами, та (iv) асоційовані компанії й
компанії, відносно яких такі компанії та
компанії, зазначені у пункті (ii) цього
визначення, є асоційованими компаніями
(компанія вважається асоційованою, якщо у
власності або під контролем іншої особи
знаходиться щонайменше 20% її капіталу).
2.2. Результати Послуг (Робочий продукт) –
результати, що утворюються унаслідок надання
Послуг, зокрема, але не виключно, плани
Проекту, їх подальша реалізація, звіти,
меморандуми та інші документи, які містять
рекомендації, організація нарад, семінарів, тощо.

2.1. The term “Associated Persons” in relation
to each Party in this Contract means (i) officials,
directors, employees, representatives and
temporarily engaged agents; (ii) subsidiaries
(entities that are vitally dependent on the
company due to its predominant participation in
the share capital and/or the general meeting or
other management bodies of such subsidiary),
parent companies (if any) all subsidiaries of
such parent companies and each of their
respective
officials, directors, employees,
representatives and temporarily engaged agents
; and in the case of the Contractor, additionally
(iii), if they are not included in paragraphs (i)
and (ii) of this definition, as well as associated
partnerships in which Contractor and/or its
Associated Persons are partners, and (iv)
associated entities and entities to which such
entities and entities referred to in paragraph (ii)
of this definition are associated entities ( the
entity is considered as an associate if at least
20% of its capital is owned or controlled by
another person ).

ІІІ. Обов’язки та права Сторін

ІІІ. Rights and Responsibilities of the Parties

3.1. Замовник зобов`язується:
3.1.1. Відповідно до умов Договору своєчасно та
в повному обсязі здійснити оплату належним
чином наданих та прийнятих Послуг.
3.1.2. Прийняти надані Послуги згідно з
відповідним Актом надання Послуг (якщо
результати наданих Послуг відповідають умовам
Договору) в порядку, визначеному Договором.
3.1.3. Своєчасно надати інформацію та
матеріали, якщо такі необхідні для надання
Послуг, що складають предмет цього Договору.
3.1.4. Всіляко сприяти Виконавцю у отриманні
інформації та документації внутрішнього чи, за
потреби, зовнішнього походження, необхідних
для надання Послуг, та забезпечувати
виправданий доступ до працівників Замовника.
3.2. Замовник має право:

3.1. The Customer shall:
3.1.1. In accordance with the terms of the
Contract timely and fully pay for duly rendered
and accepted Services.
3.1.2. Accept the Services under the relevant
Act of Acceptance of provided Services (if the
results of the rendered Services comply with the
Contract), in the order specified by the Contract.
3.1.3. Timely provide information and
materials, if they are necessary for provision of
the Services under this Contract.
3.1.4. Support the Contractor in every possible
way in obtaining information and internal or, if
necessary, external documentation required for
the Services provision and ensure reasonable
access to employees of the Customer.
3.2. The Customer has the right to:

2.2. The results of the Services (Work
Product) – are the results resulted from the
Services provision, including but not limited,
Project plans and their implementation, reports,
memorandums and other documents containing
recommendations, organization of meeting,
seminars, etc...
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3.2.1. За погодженням з Виконавцем коригувати
перелік питань, стосовно яких надаються
Послуги.
3.2.2. Отримувати інформацію щодо виконання
Виконавцем зобов'язань за Договором на будьякому етапі надання Послуг.
3.2.3. Контролювати надання Послуг за
строками, обсягом та якістю, визначеними
Планами-графіками завдань, що узгоджуються
відповідно до умов Договору, а також
встановленим в цьому Договорі.
Замовник може здійснювати контроль за
наданням послуг за своїм вибором шляхом:
а)
перевірок
відповідності
Послуг
установленим вимогам;
б) проведення експертизи відповідності
Послуг установленим вимогам, зокрема із
залученням незалежних експертів;
в) проведення перевірок наявності у
Виконавця дозвільних документів, необхідних
для надання Послуг, якщо такі документи
вимагаються чинним законодавством;
г) перевірки документації, якщо така буде
створена у результаті надання Послуг за
Договором.
3.2.4. Відмовитися від приймання Послуг у
випадку наявності у Замовника обґрунтованих
заперечень щодо відповідності наданих Послуг
цьому Договору, повідомивши про це Виконавця
в письмовій формі. У такому випадку
Виконавець має право надати пояснення щодо
неналежної відповідності, перш ніж будь-які
додаткові дії будуть вжиті Замовником.
3.2.5. Використовувати результати наданих
Послуг на свій розсуд.
3.2.6. Достроково розірвати цей Договір в
односторонньому порядку та вимагати від
Виконавця відшкодування понесених у зв'язку з
таким розірванням збитків у разі:
- невиконання зобов'язань Виконавцем;
- виявлення під час виконання Договору одного
або декількох критеріїв високого ризику
пов’язаності Виконавця відповідно до пункту 7
частини першої статті 17 Закону України “Про
публічні закупівлі”;
- у інших випадках, що визначені Договором.
Договір вважатиметься розірваним з дати,
зазначеній
в
письмовому
повідомленні
Замовника, надісланому Виконавцю не пізніше
ніж за 20 днів до дати такого розірвання. У

3.2.1. Upon consent of the Contractor, adjust
the list of Services-related questions.
3.2.2. Obtain information on the Contractor's
performance of obligations under the Contract at
any stage of the Services provision.
3.2.3. Monitor the provision of Services to the
timing, volume and quantity, defined Schedules
of tasks, which are negotiated in accordance
with the terms of the Contract and established in
this Contract.
The Customer can monitor the provision
of the Services of their choice by:
а) verification of Services’ compliance
with the set requirements;
b) conducting the examination of
Services’ compliance with the set requirements,
in particular with the involvement of
independent experts;
c) conducting inspections of the presence
of the permitting documents necessary for the
provision of the Services from the Contractor, if
such documents are required by the current
legislation
d) verification of the documentation if
such will be created as a result of Services
provision under the Contract.
3.2.4. to refuse acceptance of the Services if the
Customer has valid objections to the compliance
of the rendered Services with the Contract,
informing the Contractor in writing. In such
event, the Contractor shall have a right to
provide an explanation for alleged noncompliance before any additional action should
be taken by the Customer.
3.2.5. to use the deliverables of provided
Services at its own discretion.
3.2.6. to early terminate the Contract unilaterally
and demand from the Contractor the
reimbursement of losses incurred in connection
with such termination in case of:
- failure by the Contractor to fulfill its
obligations;
- identifying during execution of the Contract
one or several criterias of high risk of
connectivity of the Contractor in accordance
with clause 7 of part one of Article 17 of the Law
of Ukraine "On Public Procurement";
- in other cases specified by the Contract.
The Contract shall be considered as terminated
from the date indicated in the Customer's written
notification sent to the Contractor not later than
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такому випадку Виконавець має право на 20 days before the date of such termination. In
отримання оплати за фактично надані such event, the Contractor shall be entitled to the
Виконавцем та прийняті Замовником Послуги.
remuneration for the actual Services provided by
the Contractor and accepted by the Customer.
3.3. Виконавець зобов`язується:
3.3. The Contractor shall:
3.3.1. Забезпечити надання Послуг у строки та в 3.3.1. Ensure the provision of the Services
порядку, визначених у Планах-графіках завдань, within the terms and in accordance with the
що узгоджуються відповідно до умов Договору, provisions specified in the Schedules of tasks,
а також встановлених цим Договором.
agreed in accordance with the terms of the
Contract, as well as those ones set in the
Contract.
3.3.2. Надати Замовнику передбачені цим 3.3.2. Render Services to the Customer under
Договором послуги якісно і в повному обсязі.
this Contract at a high quality and in full.
3.3.3. Дотримуватись умов конфіденційності 3.3.3. Not disclose and divulge confidential
щодо конфіденційної інформації, одержаної від information obtained from the Customer while
Замовника під час надання Послуг, не providing the Services, unless the otherwise is
розголошувати таку інформацію, окрім випадків foreseen in the current legislation of Ukraine,
передбачених чинним законодавством України, and not use such information for purposes
та не використовувати таку інформацію в цілях, conflicting with interests of the Customer.
що суперечать інтересам Замовника. Проте However, the Customer may give confidential
Виконавець може надавати конфіденційну information to relevant subcontractors or
інформацію
відповідним
субпідрядникам Contractor’s service providers as long as they
Виконавця
або
постачальникам
послуг are bound by confidentiality obligations and
Виконавця, якщо вони пов'язані зобов'язаннями involved in the execution of the Contract, and to
щодо конфіденційності та залучені Виконавцем Customer’s advisers who are involved in the
до виконання цього Договору, а також process of unbundling of gas transmission and
консультантам Замовника, які залучені до gas storage activities. The obligations to keep
процесу
відокремлення
діяльності
з such information confidential shall remain in
транспортування та зберігання природного газу. legal effect for five years after receipt of such
Зобов'язання
зберігати
таку інформацію information. The above will not apply to
конфіденційною залишається в дії протягом information which (i) is publicly available, or
п’ятьох років після отримання такої інформації. (ii) has been received from someone else who
Вищезазначене не поширюється на інформацію, owes no duty of confidence in relation to it, or
яка (i) є загальнодоступною, або (ii) була (iii) was already known by the receiving party.
отримана від когось іншого, який не несе
зобов'язання щодо конфіденційності такої
інформації, або (iii) вже була відома приймаючій
стороні.
3.3.4. Діяти в інтересах Замовника та докладати 3.3.4. Act in the best interests of the Customer
зусиль для забезпечення виконання своїх and ensure that its obligations under the
зобов’язань за цим Договором належним чином Contract are duly and appropriately fulfilled.
та у відповідний строк.
3.3.5. Негайно повідомляти Замовника про всі 3.3.5. Immediately notify the Customer of all
випадки невідповідностей
чи
порушень, inconsistencies or breaches revealed while
з’ясованих у ході надання послуг, що пов’язані з providing the Services, which are associated
загрозами ведення господарської діяльності with threats to the Customer’s business
Замовника.
operations.
3.3.6. Негайно повідомляти Замовника про 3.3.6. Immediately notify the Customer of
наявність обставин, що не залежать від circumstances out of the Contractor's control
Виконавця, які загрожують якості або that deteriorate the quality or applicability of
придатності результатів Послуг.
Services deliverables.
5

3.3.7. У разі неможливості надання Послуг в
передбачені завданням Замовника, умовами
Договору строки письмово інформувати про це
Замовника з обґрунтуванням
причин та з
визначенням нового можливого терміну надання
Послуг.
3.3.8. Надавати Замовнику Послуги у найбільш
зручній для Замовника формі, зокрема за
ініціативи Замовника – у письмовій формі.
3.3.9. За свій рахунок усунути всі обґрунтовані
недоліки що виникають в зв’язку з
невідповідністю Послуг вимогам, зазначеним у
завданнях Замовника та цьому Договорі.
3.3.10. Для здійснення контролю за наданням
Послуг, передбачених цим Договором, на запит
Замовника, надавати йому повну інформацію про
хід надання Послуг по Договору не пізніше 3-х
робочих днів з дати надходження такого запиту.
3.3.11. Дотримуватись вимог, пов'язаних з
охороною прав інтелектуальної власності
Замовника.
3.3.12. Вживати заходів для захисту одержаних
під час надання Послуг результатів, що
підлягають правовій охороні.
3.3.13. Отримувати на власний ризик і за свій
рахунок дозвільні документи, якщо такі
необхідні для надання Послуг за цим Договором
і передбачені чинним законодавством.
3.3.14. Під час надання Послуг на території
Замовника дотримуватись вимог правил та норм
з охорони праці, техніки безпеки, пожежної та
екологічної безпеки.
3.3.15. Виконувати інші обов’язки, передбачені
чинним законодавством України та
цим
Договором.
3.3.16. Не пізніше дати укладення цього
Договору на забезпечення виконання своїх
зобов’язань за Договором надати банківську
гарантію на суму, що становить 0,5 (нуль цілих
п’ять десятих) відсотка від вартості Договору,
зазначеної в п. 4.1 розділу IV Договору. Строк дії
такої банківської гарантії – не менше ніж строк
дії Договору, встановлений п. 9.1 розділу IX
цього Договору.
3.3.17. Здійснювати сплату штрафу та пені
(неустойки) на підставі вимог Замовник в строки,
що визначені цим Договором.
3.4. Виконавець має право:

3.3.7. Formally notify the Customer about
impossibility of performance the Services
within the period set in the Customer’s
assignment and specify valid reasons including
a new possible deadline to provide the Services.
3.3.8. Render the Services to the Customer in
the most convenient form for the Customer, in
particular in writing if requested by the
Customer.
3.3.9. Eliminate the Customer's valid claims
associated with non-compliance of the Services
with the requirements set in the Customer's
assignments at his own expense.
3.3.10. Provide the Customer with necessary
information and documents to monitor the
Services provision under this Contract if
required within the 3 (three) business days upon
the receiving of such request.
3.3.11. Comply with requirements related to
protection of the Customer’s intellectual
property rights.
3.3.12. Take actions to protect deliverables
obtained from the Services provision, which are
subject to legal protection.
3.3.13. Obtain, on his own risk and expense,
regulatory approvals if they are needed for the
Services provision under the Contract and
required by the applicable law of Ukraine.
3.3.14. In the course of providing the Services
on the territory of the Customer, adhere to the
requirements of the rules and regulations on
occupational safety, safety, fire and
environmental safety.
3.3.15. Perform other duties stipulated by the
applicable law of Ukraine and this Contract.
3.3.16. No later than the date of signing of the
Contract to ensure compliance with its
obligations under the Contract to provide a bank
guarantee in the amount of 0.5 (zero point five)
percent of the contract price specified in
paragraph 4.1 of Section IV of the Contract. The
validity of this bank guarantee - not less than the
validity of the Contract according to paragraph
9.1 of Section IX of this Contract.
3.3.17. To pay a penalty and a fine (penalties)
based on the requirements of the Customer's
requests within the terms specified by this
Contract.
3.4. The Contractor has the right to:
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3.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати 3.4.1. Receive timely and full payments for the
плату за надані та прийняті Замовником Послуги Services rendered and accepted by the Customer
given that they comply with the terms of this
відповідно до умов цього Договору.
Contract.
3.4.2. Призупинити надання Послуг, якщо на 3.4.2. Suspend the Services provision if, in the
думку Виконавця, будь-яке з зазначених у п.3.1 Contractor’s opinion, any of the obligations
зобов’язань не виконується. У такому випадку listed in paragraph 3.1 is not performed. If this
Виконавець негайно надсилає Замовнику is the case, the Contractor will immediately
повідомлення
із
зазначенням
причин notify the Customer specifying the reasons of
призупинення надання послуг.
suspending the Services provision.
3.4.3. Відстрочити на розумний термін дату 3.4.3. Reasonably postpone the date of
надання Замовнику Послуг за відповідним providing the Services to the Customer under a
завданням, якщо Замовником не буде corresponding assignment, if the Customer has
забезпечено своєчасне та/чи повне надання not timely and/or fully provide the information
інформації та документації, необхідних для and documentation needed for the Services
надання Послуг, які є предметом Договору чи не provision under the Contract, or has not ensured
створено умови для якісного виконання proper conditions to perform the assignment at a
завдання. У такому випадку Виконавець негайно high quality level. In such case, the Contractor
повідомляє Замовника із зазначенням причин will immediately notify the Customer specifying
переносу терміну надання Замовнику Послуг.
the reasons for postponing the term of providing
the Services to the Customer.
3.4.4. У рамках надання Послуг користуватися 3.4.4. In the framework of rendering the
послугами Асоційованих осіб (про що письмово Services, to use the services of Associated
повідомляє Замовника із зазначенням інформації Persons (as indicated in writing by the Customer
про таку Асоційовану особу та до яких саме with the full information about such Associated
послуг буде залучена) та, за попереднім Person and what services will be involved) and,
письмовим погодженням Замовника, послугами with the prior written consent of the Customer,
services of third parties.
третіх осіб.
ІV. Вартість Послуг і порядок розрахунків

ІV. Cost of Services and Settlements Procedure

4.1. Вартість Послуг за цим Договором
становить:
- для резидента України:
______
(___________________________)
гривень, у тому числі ПДВ
_________ (_______________) гривень.
Валютою платежу є гривня України.
- для нерезидента України:
_______________
(_________________
___________________) (євро/дол. США).
Валютою платежу є (євро/дол. США).
4.2. Оплата наданих Послуг здійснюється
шляхом перерахування грошових коштів на
поточний рахунок Виконавця, зазначений в
розділі XI цього Договору, на підставі Акту
надання Послуг, підписаного Сторонами в
порядку визначеному в розділі V цього
Договору, у строк 14 календарних днів з дати
підписання Сторонами Акту надання Послуг.

4.1. The cost of the Services under the
Contract:
- for resident of Ukraine:
_____ (__________________________) UAH
including VAT
__________ (________________) UAH.
Currency of payment is UAH.
- for non-resident of Ukraine:
______________
(__________________
_______________________) EUR/USD.
The currency of payment is EUR/USD.
4.2. The payment for the Services provided is
effected by transferring funds to the Contractor's
current account specified in Section XI of this
Contract, on the basis of the Act of acceptance
of provided Services signed by the Parties as
specified in Section V of the Contract, within
14 calendar days from the date of the signing of
Act of acceptance of provided Services by the
Parties.
4.3. Оплата вартості Послуг здійснюватиметься, 4.3. Payment of the cost of the Services will be
як правило, рівними частинами поквартально за carried out usually in equal parts on a quarterly
кожен з 6 (шести) кварталів (далі – Звітних basis for each of the 6 (six) quarters (hereinafter
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кварталів), що відраховуються з дати укладання
Договору.
При
цьому
розмір
кожного
окремого
квартального платежу може коригуватися
(збільшуватися або зменшуватися) в залежності
від фактично наданих Виконавцем та прийнятих
Замовником Послуг.
4.4. Виконавець щоквартально на момент
надання Акту надання Послуг складає звіт (далі
– Звіт), в якому зазначається опис наданих
Послуг, і надсилає цей Звіт разом з Актом
надання Послуг Замовнику у терміни погоджені
Замовником. Крім того, на вимогу Замовника
Звіт надається протягом трьох робочих днів з дня
отримання такої вимоги.

4.5. Замовник не несе відповідальності за
затримки у здійсненні розрахунків за Договором,
що сталися не з вини Замовника, в тому числі, але
не виключно, якщо це залежить від відповідних
дій або бездіяльності органів державної влади.
4.6. Сплата податків, зборів і платежів
здійснюється згідно чинного законодавства
України. До вартості Послуг за цим Договором
входять усі витрати, податки та збори, які будуть
понесені Виконавцем за цим Договором.

– "Reporting quarters") from the date of the
Contract.
The amount of each quarterly payment may be
adjusted (increased or decreased) depending on
the actual Services provided by the Contractor
and accepted by the Customer.
4.4. The Contractor prepares a report
(hereinafter – the Report) on a quarterly basis at
the time of provision of Act of acceptance of
provided Services with a description of the
rendered Services and submits this Report to the
Customer together with the Act of acceptance of
provided Services within the agreed with the
Customer terms. Additionally, the Report is
submitted to the Customer upon the Customer`s
request within three business days from the date
of the request.
4.5. The Customer is not liable for delays in
payments under the Contract through no fault of
the Customer and if they are caused by relevant
acts or omissions of state authorities.

4.6. The payment of the taxes, fees and
payments is carried out in accordance with the
effective legislation of Ukraine. The price of the
Contract includes all the expenses, taxes and
duties incurred by the Contractor while
performing this Contract.
4.7. Усі банківські витрати на території 4.7. All bank expenses that arise in the
Замовника сплачуються Замовником. Усі country of the Customer are paid by the
банківські витрати поза територією Замовника Customer. All bank expenses that arise outside
оплачуються Виконавцем.
the country of the Customer are paid by the
Contractor.
V. Порядок надання послуг

V. Provision of Services

5.1. Протягом 15 днів від початку дії Договору
Виконавець готує Зведений план надання Послуг
відповідно до пунктів 1-14 Технічного завдання
(далі – Зведений план) та узгоджує його з
Замовником.

5.1. Within 15 days from the start of the
Contract the Contractor shall prepare a
Consolidated Plan of provision of the Services
in accordance with points 1-14 of the Terms of
Reference (hereinafter - the Consolidated Plan)
and agree it with the Customer.
5.2. On a quarterly basis within first 10 business
days of the Reporting quarter the Contractor
shall prepare a Schedule of tasks to be done in
the Reporting quarter (hereinafter – the
Schedule) in accordance with the list of the
Services as stated in paragraphs 1-14 of the
Terms of Reference and agree it with the
Customer (by e-mail and/or in written form).
Within 10 business days from the end of the
Reporting quarter the Contractor shall prepare,

5.2. Щоквартально протягом перших 10 робочих
днів Звітного кварталу Виконавець готує
деталізований/уточнений План-графік завдань на
Звітний квартал (далі – План-графік) відповідно
до переліку Послуг за пунктами 1-14 Технічного
завдання та погоджує його з Замовником (в
електронній та/або письмовій формі).
Протягом 10 робочих днів з дати завершення
Звітного кварталу Виконавець готує, підписує та
передає Замовнику у 2-х примірниках Акт
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надання Послуг, Звіт, а також необхідну sign and provide to the Customer the Act of
підтверджуючу документацію про надані acceptance of provided Services, the Report and
Послуги.
other supporting documents on the Services
rendered.
5.3. Протягом 10 (десяти) робочих днів після 5.3. Within 10 (ten) business days upon receipt
отримання відповідного Акту надання Послуг of the respective Act of acceptance of provided
Замовник надає Виконавцю підписаний Акт Services, the Customer shall submit the signed
надання Послуг або мотивовану відмову від його Act of acceptance of provided Services or a
підписання.
reasonable refusal to sign it.
5.4. У разі якщо Виконавець після закінчення 5.4. If the Contractor after these 10 (ten)
зазначених 10 (десяти) робочих днів не отримає business days does not receive from the
від Замовника підписаний Акт надання Послуг Customer signed Act of acceptance of provided
або мотивовану відмову від його підписання, Services or a reasoned refusal to sign it, the
Сторони визнають, що Акт надання Послуг Parties recognize that the Act of acceptance of
вважається підписаним, а Послуги наданими provided Services as signed and the Services
provided by the Contractor and accepted by the
Виконавцем і прийнятими Замовником в обсязі
Customer to the extent and under the conditions
та на умовах, зазначених у такому Акті надання
specified in this Act of acceptance of provided
Послуг.
Services.
5.5. У разі виявлення Замовником недоліків у
наданих Послугах він повідомляє про це
Виконавця протягом 10 (десяти) робочих днів
після отримання Акту надання Послуг.
Виконавець повинен усунути виявлені недоліки
за власний рахунок та у погоджений Сторонами
строк.
Узгодження та підписання Замовником Акту
надання Послуг після усунення Виконавцем
виявлених недоліків здійснюється в порядку, що
визначений п.п. 5.3 та 5.4. Договору.

5.5. The Customer shall inform the Contractor
on identified deficiencies, if any, within 10 (ten)
business days after receiving Act of acceptance
of provided Services. The Contractor shall
remove the identified deficiencies at its own
expense and in the period agreed by the Parties.

5.7. У випадку дострокового розірвання цього
Договору Сторони повинні до дати його
розірвання провести звірку взаєморозрахунків,
яка оформлюється Сторонами актом звірки. За
результатами звірки Замовник оплачує фактично
надані Послуги.

Approval and signing the Act of acceptance of
provided Services by the Customer after the
removal of identified deficiencies by the
Contractor shall be carried out in the manner
specified in pp. 5.3 and 5.4 of the Contract.
5.6. The Act of provided Services and the Report
shall be submitted to the Customer by the
Contractor indicating the currency of the
payment:
- for resident of Ukraine:
in UAH, in Ukrainian
- for non-resident of Ukraine:
in (EUR/USD), in Ukrainian and English
languages.
5.7. In case of early termination of this
Contract, the Parties will reconcile settlements
prior to its termination, and prepare a
reconciliation statement. The Customer pays for
actually provided Services based on
reconciliation results.

VI. Відповідальність Сторін

VI. Liabilities of the Parties

5.6. Акт надання Послуг, та Звіт подаються
Замовнику Виконавцем з вказанням валюти
платежу:
- для резидента України:
в гривнях, українською мовою;
- для нерезидента України:
в (євро/дол США), українською та англійською
мовами.

6.1. Виконавець і Замовник у випадку 6.1. The Customer and the Contractor are
невиконання або неналежного виконання liable for failure to perform or inappropriate
зобов’язань за цим Договором несуть performance of their obligations under the
Contract and applicable law of Ukraine.
9

відповідальність,
передбачену
чинним
законодавством України та цим Договором.
6.2. Виконавець несе відповідальність за
невідповідність Результатів Послуг (Робочого
продукту)
умовам Договору, Технічному
завданню, чинному законодавству України. При
цьому, відповідальність обмежується розміром
вартості цього Договору, зазначеної в пункті 4.1.
Договору.
6.3. У випадку якщо Виконавець не підготує
та/або не узгодить з Замовником Зведений план
відповідно до вимог п. 5.1. Договору, Виконавець
сплачує штраф, що дорівнює 5% (п’яти
відсоткам) від вартості Договору, протягом 10
(десяти) робочих днів після отримання
відповідної вимоги з боку Замовника.
6.4. Виконавець не несе відповідальності за
порушення строків надання Послуг у випадку
несвоєчасного надання Замовником інформації
чи матеріалів, якщо такі є необхідними для
надання Послуг.
6.5. У випадку виявлення під час виконання
цього Договору Замовником факту пов’язаності
(у значенні Закону України «Про публічні
закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015) Виконавця,
як учасника процедури закупівлі відкритих
торгів «Послуги з управління проектом
супроводження
процесів
відокремлення
діяльності з транспортування та зберігання
природного газу» згідно оголошення про
проведення
процедури
закупівлі
№_____________________, оприлюдненого на
веб-порталі Уповноваженого органу
«
»
____________
2018
року,
за
результатами якої укладено цей Договір, надалі процедури
закупівлі, з іншим учасником (учасниками)
процедури закупівлі та/або членом (членами)
тендерного комітету Замовника, Замовник має
право в односторонньому порядку достроково
розірвати цей Договір, повідомивши в письмовій
формі про це Замовника у строк 20 (двадцять)
календарних днів до дати розірвання Договору
або вимагати від Виконавця сплатити штраф у
розмірі 20% (двадцяти відсотків) від вартості
цього Договору, якщо у зв’язку із особливістю
предмета цього Договору Замовник не зможе
реалізувати право на розірвання цього Договору,
без шкоди для себе.

6.2. The Contractor shall be responsible for
the inconsistency of the Results of the Services
(Working Product) with the terms of the
Contract, the Terms of Reference, the current
legislation of Ukraine. In this case, the liability
is limited to the value of this Contract specified
in paragraph 4.1. of the Contract.
6.3. In case the Contractor does not prepare and
/ or agree with the Customer the Consolidated
Plan in accordance with the paragraph 5.1. of the
Contract, the Contractor shall pay a penalty of
5% (five percent) of the cost of the Contract
within 10 (ten) business days after receiving
such claim from the Customer.
6.4. The Contractor is not liable for the
breach of contractual deadlines on provision of
the Services, if the Customer unduly provides
information or materials required to provide the
Services.
6.5. In case of revealing during the performance
of this Contract by the Customer the fact of
connection (in the meaning of the Law of
Ukraine "On Public Procurement" No. 922-VIII
dated 12/25/2015) Contractor as a participant of
the procedure for the procurement of open
tender "Project management services for the
separation of transportation and storage of
natural gas processes _________________ ")"
in accordance with the announcement of the
procurement
procedure
No.
_____________________, published on the
website of the Authorized Agency
" " ____________ 2018 year, on the results of
which this Contract is concluded, hereinafter
referred to as – procurement procedure with
another participant (participants) of the
procurement procedure and / or a member (s) of
the Tender Committee of the Customer, the
Customer has the right to unilaterally terminate
this Contract in advance, by notifying the
Customer in writing thereof within 20 (twenty)
calendar days prior to the date of termination
Contract, or require the Executor to pay a fine of
20% (twenty percent) of the value of this
Contract, if, due to the feature of the subject of
this Contract, the Customer can not exercise the
right to terminate this Contract, without
prejudice to for myself.
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При цьому Виконавець зобов’язується сплатити
Замовнику штраф, передбачений даним пунктом
цього Договору, протягом 10 (десяти) робочих
днів з дати надходження до нього письмової
вимоги Замовника;
6.6. У разі ненадання Виконавцем банківської
гарантії у строк, зазначений в п. 3.3.16 розділу III
цього Договору, Виконавець за письмовою
вимогою Замовника сплачує штраф у розмірі
суми банківської гарантії протягом 10
банківських днів від дати отримання такої
вимоги.
6.7. За порушення строків надання Послуг
Виконавець сплачує пеню у розмірі 0,1 відсотка
послуг, з яких допущено прострочення
виконання за кожний день прострочення, а за
прострочення понад тридцять днів додатково
стягується штраф у розмірі семи відсотків
вказаної вартості.
6.8. Загальна та максимальна відповідальність
Виконавця, що випливає з цього договору,
обмежується
вартістю
цього
Договору,
зазначеною в пункті 4.1. Договору.

In this case, the Contractor undertakes to pay to
the Customer a penalty provided for by this
paragraph of this Contract within 10 (ten)
working days from the date of receipt of the
Customer's written request;
6.6. In case of non-providing a bank guarantee
by the Contractor within the terms specified in
para 3.3.16 of Section III of the Contract, the
Contractor shall, at the written request of the
Customer, pay a penalty in the amount of the
bank guarantee amount within 10 banking days
from the receiving of such claim.
6.7. For violation of the terms of the Services,
the Contractor pays a penalty of 0.1 percent of
the services from which delayed execution for
each day of delay is allowed, and for a delay of
more than thirty days a penalty of seven
percent of the specified amount is levied
additionally.

VII. Обставини непереборної сили

VII. Force Majeure

7.1. Сторони звільняються від відповідальності
за часткове або повне невиконання своїх
зобов'язань за цим Договором, якщо таке
невиконання є наслідком обставин непереборної
сили (форс-мажорних обставин) та якщо в
момент взяття на себе зобов'язань за цим
Договором така Сторона не могла ані
передбачити, ані попередити їх настання.
Під форс-мажорними обставинами розуміють
надзвичайні та невідворотні обставини, що
об'єктивно
унеможливлюють
виконання
зобов'язань, передбачених умовами цього
Договору.
Строк
виконання
зобов'язань
відкладається на строк дії форс-мажорних
обставин.
Сторони зобов'язані негайно повідомити про
форс-мажорні
обставини
та
протягом
чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати
підтвердні документи щодо їх настання
відповідно
до
чинного
законодавства.
Засвідчення
форс-мажорних
обставин
здійснюється
у
встановленому
чинним
законодавством порядку. Неповідомлення про
настання форс-мажорних обставин позбавляє
Сторону права посилатися на них як на причину
звільнення від відповідальності за невиконання
вимог Кодексу та цього Договору.

7.1.
None of the Party shall be liable
for full of partial default under this Agreement
if such default or improper fulfilment is caused
by force-majeure circumstances which were
non-existent at the moment of the Agreement
conclusion and which are extraordinary and
unavoidable for the Parties.

6.8. The total and maximum liability of
Contractor arising from this contract is limited
to the value of this Contract specified in
paragraph 4.1. of the Contract.

Force
majeure
circumstances
mean
extraordinary events and make objective
impossibility of performance of the obligations
under the Agreement. The term of performance
of the obligations shall be postponed for the
period of force majeure.
The Parties shall immediately notify each other
of force majeure and within fourteen days upon
its occurrence provide documentary evidence of
its occurrence pursuant to the current legislation
of Ukraine. Force majeure circumstances shall
be confirmed in line with the procedure
established by the current legislation of Ukraine.
Failure to notify of force majeure circumstances
deprives the Party of the right to allege as a
reason of Party’s inability to perform its
obligations under the Agreement and the Code.
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Після припинення дії форс-мажорних обставин
Сторона, що потрапила під їх дію, має
невідкладно повідомити про це іншу Сторону та
негайно виконати зобов'язання, які не були нею
виконані внаслідок настання форс-мажорних
обставин

Upon
completion
of
force
majeure
circumstances, the Party affected thereby shall
immediately inform the other Party thereof and
immediately proceed to perform its obligations
delayed due to force majeure.

VIII. Законодавство та вирішення спорів

VIII. Governing Law and Disputes Resolution

8.1. Цей Договір регулюється та тлумачиться
відповідно до чинного законодавства України.
8.2. У випадку виникнення спорів або
розбіжностей
за
Договором
Сторони
зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних
переговорів та консультацій.
8.3. Якщо Сторони не можуть вирішити спір
мирним шляхом відповідно до п 8.2 цього
Договору, будь-яка Сторона може для
остаточного вирішення спору звернутися до:
- (для резидента України) суду згідно чинного
законодавства України.
- (для нерезидента України) Міжнародного
комерційного арбітражного суду при
Торгово-промисловій палаті України, де спір
буде розглянутий відповідно до Регламенту
зазначеного суду.
Арбітраж складається з трьох арбітрів, при
цьому кожна із Сторін призначає по одному
арбітру. Арбітри, призначені Сторонами,
обирають третього, який виступає в якості
арбітра-голови арбітражного суду.
Під час розгляду спору застосовується
матеріальне право України.
Мова арбітражу – українська. Місце
арбітражу – м. Київ, Україна.

8.1. The governing law of the Contract shall be
the law of Ukraine.
8.2. If disputes and disagreements arise under
the Contract, the Parties will settle them through
negotiations and consultations.

IX. Строк дії договору

IX. Terms of the Contract

9.1. Цей Договір набирає чинності з моменту
підписання його Сторонами і діє до _____ 2020
року [18 (вісімнадцять) місяців з дати
підписання договору] в частині надання Послуг,
а в частині прийняття Послуг та здійснення всіх
розрахунків за надані Послуги – до їх повного
завершення, якщо це настає пізніше.

9.1. This Contract comes into force upon its
signing by the Parties and shall remain in force
until _____ 2020 [18 (eighteen) months of the
date of conclusion of the Contract] in respect of
the provision of the Services, and in respect of
the acceptance of the Services and the execution
of all payments for the Services rendered, until
their completion, if it occurs later .
9.2. The Contract shall be signed based on
public tender in two copies, concluded if the
Contractor is the resident of Ukraine – in
Ukrainian, if the Contractor is a non-resident of
Ukraine – in Ukrainian and English, one for
each Party. Both copies have equal legal force.
In case of discrepancies, English text of the

9.2. Цей Договір укладений за результатами
проведеної процедури відкритих торгів у двох
примірниках, які складено у разі, якщо
Виконавець є резидентом України – українською
мовою, а у разі, якщо
Виконавець є
нерезидентом України – українською та
англійською мовами, по одному для кожної

8.3. If the Parties are unable to settle their
disputes in accordance with Clause 8.2 of this
Contract, any Party is entitled to apply to:
-

(for resident of Ukraine) the court according
to the applicable law of Ukraine.
- (for non-resident of Ukraine) the
International Commercial Arbitration Court
under the auspices of the Ukrainian Chamber
of Commerce and Industry. The disputes
shall be settled in accordance with the rules
of the aforementioned Court.
The Arbitrage shall consist of three arbiters;
each Party shall appoint one arbiter. The
arbiters appointed by the Parties shall elect
the third arbiter who has the role of a head
arbiter of the Arbitrage. The disputes shall be
settled in application of the material law of
Ukraine.
The arbitration language is Ukrainian, place
of arbitration is Kyiv, Ukraine.
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Сторони, що мають однакову юридичну силу. У Contract prevails. Languages of official
разі виникнення суперечностей між текстами communication between the Parties are
українською та англійською мовою перевагу Ukrainian and English.
матиме текст Договору англійською мовою.
Мовами ділового спілкування сторін є
українська та англійська.
X. Інші умови

X. Other Conditions

10.1. Умови Договору не повинні змінюватися
після
його
укладення,
крім
випадків
передбачених законодавством України, що
регулює процедури публічних закупівель та
застосовним правом. Будь-які дозволені зміни та
доповнення до цього Договору повинні бути
викладені в письмовій формі, підписані
уповноваженими представниками Сторін й
скріплені їх печатками (за наявності). Належним
чином оформлені зміни та доповнення є
невід’ємною частиною цього Договору.

10.1. The provisions of the Contract are not
subject to change after the Contract has been
signed, excluding changes that may be required
by the legislation of Ukraine on public
procurement and governing law. Any allowed
amendments or additions to the Contract shall be
made in writing. The amendments shall be made
in writing, signed by the authorized
representatives of the both Parties, and have
necessary stamps and seals (if any) affixed on
them. Duly completed amendments to the
Contract become an integral part thereof.
10.2. The Parties undertake the responsibility
to inform each other in writing about the change
of their location and bank details, telephone
numbers specified in the Contract, termination
of the legal entity, as well as any other changes
that may affect the implementation of the
Contract and the fulfillment of its obligations, in
5-day period from the date of the respective
changes.
10.3. Each of the Parties undertakes the
responsibility to keep confidential any
confidential information concerning the other
Party and its Associated Persons that comes into
its possession in the course of the Contract
execution and not to use any such information
for any purpose other than that for which it was
provided.
10.4. The Contractor shall have a right upon the
Customer’s written consent to involve third
parties in order to perform this Contract, while
remaining fully responsible for the proper
implementation of this Contract.
In this case the Contractor shall check the
existence of the Conflict of Interest for each
party to be engaged by the Contractor to
provision of the Services. The Contractor shall
inform the Customer on the results of the check
along with the request for consent from the
Customer for such engagement.
10.5. Acts of acceptance of provided Services
that are prepared by the Contractor as
established by this Contract may include

10.2.
Сторони
зобов’язуються
письмово
повідомляти одна одній про зміну свого
місцезнаходження та банківських реквізитів,
номерів телефонів, зазначених в Договорі,
припинення юридичної особи, а також про усі
інші зміни, які здатні вплинути на реалізацію
Договору та на виконання зобов'язань за ним, у
5-ти денний строк з дня виникнення відповідних
змін.
10.3. Кожна
зі
Сторін
зобов’язується
дотримуватися умов конфіденційності будь-якої
конфіденційної інформації, що стосується іншої
Сторони та її Асоційованих осіб, яка стає відома
Стороні під час виконання цього Договору, та не
використовувати таку інформацію для будь-яких
цілей, крім тих, для яких її було надано.
10.4. Виконавець має право залучати за
письмовою згодою Замовника третіх осіб для
виконання цього Договору, залишаючись у
повній мірі відповідальним за належне
виконання цього Договору.
При цьому Виконавець забезпечує здійснення
перевірки на наявність Конфлікту інтересів щодо
кожної особи, що буде залучена ним до надання
Послуг. Про результати перевірки Виконавець
повідомляє Замовника разом із запитом на згоду
Замовника на таке залучення.
10.5. Акти здавання-приймання послуг, які
складаються Виконавцем у відповідності до
вимог цього Договору, можуть окремо включати
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посилання на послуги, до надання яких були
залучені треті особи.
10.6. Замовник підтверджує, що на дату
підписання цього Договору має статус платника
податку на прибуток на загальних умовах, а
також є платником податку на додану вартість.
10.7. Виконавець є автором Результатів Послуг,
як в усній, так і матеріальній формі, якому
належать немайнові права та залишає за собою
право власності на робочі матеріали Виконавця.
Замовник набуває права власності на будь-які
Результати Послуг у їх матеріальній формі після
сплати Виконавцю ціни Договору в повному
обсязі.
10.8. Виключні майнові права на використання
Результатів Послуг з метою, що визначена цим
Договором, належать Замовнику. Виконавець
зобов‘язаний дотримуватися вимог, пов‘язаних з
охороною прав інтелектуальної власності на
Результати Послуг, створені в результаті надання
Послуг за цим Договором, без письмової згоди
Замовника
утримуватись
від
публікації
результатів, одержаних під час надання Послуг,
вживати заходів для їх захисту, інформувати про
це Замовника. За письмовою згодою із
Замовником, Виконавець має право використати
результати Послуг у власній діяльності з
некомерційною метою.
10.9. У процесі надання Послуг Сторони можуть
обмінюватися інформацією, використовуючи
електронні
засоби
зв'язку.
Сторони
погоджуються,
що
передача
інформації
електронними засобами зв'язку не може
гарантувати повну безпеку та вчасність її
передачі. Виконавець та його Асоційовані особи
вживатимуть необхідні процедури для перевірки
інформації на наявність загально відомих вірусів
і незважаючи на будь-які додаткові, гарантії або
заяви, Сторони не будуть нести жодної
відповідальності у разі будь-якої помилки або
упущення, що можуть виникнути через
електронну передачу інформації з незалежних
від Сторін причин.
10.10. *У випадку прийняття Замовником
рішення про виявлення одного або декількох
критеріїв високого ризику пов’язаності, які
передбачені
тендерною
документацією

reference to the services delivered with
engagement of third parties.
10.6. The Customer confirms its status of CPT
and VAT payer as at the date of the Contract.

10.7. The Contractor is an owner of the
copyright and all other intellectual property
rights for the Service Results whether oral or
tangible, and ownership of the Contractor’s
working papers. The Customer shall acquire
ownership of any Service Results in its tangible
form after payment of full Price of the Contract.
10.8. Sole property rights for use of the Service
Results in its tangible for the purpose stipulated
by the Contract form shall belong to the
Customer. The Contractor undertakes to fulfil
the requirements related to protection of
intellectual property rights on Service Results
created as a result of the Services under the
Contract, not to publish results obtained during
provision of the Services without a written
consent of the Customer and to take measures to
protect them and inform the Customer about it.
With the written consent of the Customer, the
Contractor has the right to use results of the
Services in its own activity for non-commercial
purposes.
10.9. During the provision of the Services, the
Parties communicate electronically. The Parties
agree that electronic transmission of information
cannot be guaranteed to be secure or error-free.
The Contractor and its Associated Persons will
use necessary procedures to check information
for the most commonly known viruses and
notwithstanding any collateral contract,
warranty or representation, the Parties shall have
any liability for any error or omission arising
from electronic communication of information
due to the reasons beyond of the Parties’ control.

10.10. * In case of acceptance by the Customer
of the decision on the identification of one or
several criteria of high bonding risk stipulated
by the tender documentation of the procurement
procedure specified in clause 6.5 of this
14

процедури закупівлі, зазначеної в п. 6.5 цього
Договору, Виконавець надає Замовнику згоду на:
збільшення
розміру
штрафних
санкцій,
застосування яких до Виконавця передбачене
пунктами 6.7 цього Договору, на 5% від суми
(проценту) штрафних санкцій;
проведення
виїзного
аудиту
(перевірки)
представниками Замовника для встановлення
достовірності наданої Виконавцем Замовнику
інформації.

Contract, the Contractor gives the Customer
consent to:
increase of the size of penalty sanctions,
application of which to the Contractor is
provided for in clauses 6.7 of this Contract, 5%
of the amount (percentage) of penalties;
conducting of on-site audit (verification) by
representatives of the Customer to establish the
reliability provided by the Executor to the
Customer information.

* Пункт 10.10 застосовується для договору, який буде укладено з
переможцем процедури закупівлі, щодо якого прийнято рішення
про виявлення одного або декількох критеріїв високого ризику
пов’язаності, оприлюднених у складі документації процедури
закупівлі.

* Paragraph 10.10 applies to a Contract that will be concluded
with the winner of the procurement procedure, for which a
decision has been made to identify one or more high-risk
bonding criteria published in the documentation of the
procurement procedure.

10.11. При виконанні своїх зобов’язань за цим
Договором,
Сторони
визнають
та
підтверджують, що вони проводять політику
повної нетерпимості до діянь, предметом яких є
неправомірна вигода, в тому числі до корупції,
яка передбачає повну заборону неправомірних
вигод та здійснення виплат за сприяння або
спрощення формальностей у зв’язку з
господарською діяльністю, забезпечення більш
швидкого вирішення тих чи інших питань.
Сторони керуються у своїй діяльності
застосовним законодавством і розробленими на
його основі політикою та процедурами,
спрямованими на боротьбу з діяннями,
предметом яких є неправомірна вигода, і
корупція зокрема.
Сторони гарантують, що їм самим та їхнім
працівникам заборонено пропонувати, давати
або обіцяти надати будь-яку неправомірну
вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо)
будь-яким особам (включаючи, серед іншого,
службовим особам, уповноваженим особам
юридичних осіб, державним службовцям), а
також вимагати отримання, приймати або
погоджуватися прийняти від будь-якої особи,
прямо
чи
опосередковано,
будь-яку
неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні
подарунки тощо).
Шляхом підписання цього Договору
Виконавець підтверджує, що він ознайомлений із
Антикорупційною програмою, затвердженою
наказом АТ «Укртрансгаз» від 18.07.2018 №444
«Про затвердження Антикорупційної програми
АТ «Укртрансгаз», розміщеній на сайті
www.utg.ua, та погоджується з її умовами,
порядком внесення змін до неї та зобов’язується
дотримуватись її положень під час виконання
інших зобов’язань за цим Договором.»

10.11. When performing obligations under this
Contract, the Parties recognize and confirm that
they pursue a policy of total intolerance to acts
that are subject of unlawful gain, including
corruption, which provides for the total
prohibition of unlawful benefits and the
payment of assistance or simplification of
formalities in connection with economic
activity, ensuring faster solution of certain
issues. The Parties shall be guided in their
activities by applicable laws and policies and
procedures developed on its basis, aimed at
combating against acts that are subject to
unwarranted profits and corruption in particular.
The Parties guarantee that they and their
employees are prohibited from offering, giving
or promising to provide any unjustified benefit
(money, valuable gifts, etc.) to any persons
(including, among others, officials, authorized
persons of legal entities, state employees), and
also to demand receipt or acceptance of any
unjustified benefit (money, valuable gifts, etc.)
from any person, directly or indirectly.

By signing this Contract Contractor confirms
that it is acquainted with the Anticorruption
Program approved by the order of
JSC Ukrtransgaz dated July 18, 2018 No. 444
"On Approval of the Anticorruption Program of
JSC Ukrtransgaz, available on the web-site
www.utg.ua , and agrees with its conditions, the
procedure for amending it and undertakes to
comply with its provisions while performing
obligations under this Contract.
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10.12. Обидві Сторони погоджуються, що
Замовник може передати всі права та обов'язки за
Договором до незалежного оператора ГТС
України після його юридичного відокремлення
та сертифікації (отримання ліцензії НКРЕКП на
транспортування
природного
газу
трубопроводами) з урахуванням інших положень
цього Договору та чинного законодавства
України. В результаті незалежний оператор ГТС
України стає Стороною цього Договору
(Замовником). Така заміна не потребує будьякого погодження з боку Виконавця.
10.13. Передача прав і обов'язків за Договором,
зазначених в п. 10.12, набуває чинності після
надання Виконавцю копії договору, що передає
права та обов'язки за Договором від Замовника
до незалежного оператора ГТС України.

10.12. Both Parties agree that the Customer may
transfer all rights and obligations resulting from
the Contract to the independent TSO of Ukraine
after its legal unbundling and certification
(obtaining of NERC license for pipeline
transportation of natural gas) subject to other
provisions of this Contract and Ukrainian
legislation in force. As a result, the independent
TSO of Ukraine shall become a Party of this
Contract (the Customer). This substitution shall
not require any approval from the Contractor.
10.13. The transfer of rights and obligations
resulting from the Contract, described in section
10.12, shall be effective upon providing the
Contractor with a copy of an agreement on
transferring the rights and obligations resulting
from the Contract from the Customer to the
independent TSO of Ukraine.

XI. Місцезнаходження, банківські реквізити та XI. Location, Bank Details and Signatures of the
підписи Сторін
Parties
Виконавець
Contractor

____________________

____________________

(підпис, печатка)

(signature, stamp)

_._. __________/______________________

_._. __________/______________________

Замовник
Акціонерне товариство «Укртрансгаз» в особі
філії «Оператор газотранспортної системи
України» Акціонерного товариства
«Укртрансгаз»
Ідентифікаційний код відокремленого
підрозділу (Філії «Оператор ГТС України»):
41635376
Ідентифікаційний код юридичної особи: (АТ
«Укртрансгаз»): 30019801
Місцезнаходження: 01021, м. Київ, Кловський
узвіз, 9/1, 2 поверх
Банк: АБ «УКРГАЗБАНК»,
Адреса банку: 1, вул. Єреванська, м.Київ,
Україна
Банківські реквізити:
у гривнях (UAH): поточний рахунок
26008924441675, код банку 320478

Customer
Joint Stock Company Ukrtransgaz
acting through the branch “Operator of Gas
Transmission System of Ukraine” of Joint
Stock Company Ukrtransgaz
Identification code of the branch (TSO Branch):
41635376
Identification code of the legal body (JSC
Ukrtransgaz): 30019801
Address: 01021, Kyiv, 9/1, Klovskyi uzviz, 2nd
floor

у Євро (EUR): поточний рахунок
26008924441675.978
код банку (SWIFT):UGASUAUK
Номер рахунку банку (IBAN) 400886433201
Банк кореспондент: Commerzbank AG
SWIFT: COBADEFF

Euro (EUR): Account
26008924441675.978
SWIFT: UGASUAUK
Bank account number (IBAN) 400886433201
Correspondent bank: Commerzbank AG
SWIFT: COBADEFF

Bank of beneficiary: JSB “UKRGASBANK”
1, Yerevanska St., Kyiv, Ukraine
Bank account:
Hryvnia (UAH): Account
26008924441675, bank code 320478
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у дол. США (USD): поточний рахунок
26008924441675.840
код банку (SWIFT):UGASUAUK
Номер рахунку банку (IBAN): 899579957
Банк кореспондент: J.P. Morgan Chase Bank,
N.A.
SWIFT: CHASUS33

US Dollar (USD): Account
26008924441675.840
SWIFT:UGASUAUK
Bank account number (IBAN): 899579957
Correspondent bank: J.P. Morgan Chase Bank,
N.A.
SWIFT: CHASUS33

Свідоцтво платника ПДВ №200103139

Certificate of VAT payer No. 200103139
Індивідуальний податковий номер юридичної Tax identification number of the legal body
(JSC Ukrtransgaz): 300198026656
особи (АТ «Укртрансгаз»): 300198026656
______

_________________

(підпис, печатка)

(signature, stamp)

_._. __________/______________________

_._. __________/______________________
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Додаток 1 до Договору
про закупівлю послуг від
“_____”________201_ року
№____

Annex 1
to Service Procurement Contract as of
“_____” ___________ 201_
№____

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ І ЯКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
(ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ)
Послуги
з
управління
проектом
супроводження відокремлення діяльності з
транспортування та зберігання природного
газу
Виконавець надасть Послуги з управління
проектом супроводження відокремлення
діяльності з транспортування та зберігання
газу в АТ «Укртрансгаз» (далі – УТГ), що
виконується у відповідності з рішенням
акціонера № 215 УТГ від 18.10.2018 (пункт
3.8. Статуту проекту) та протоколу №3.2018
засідання Наглядової ради НАК «Нафтогаз
України» від 17-18.09.2018, метою якого є
підготовка до юридичного відокремлення та
сертифікації незалежного оператора ГТС
України з метою досягнення відповідності
вимогам Третього Енергетичного Пакета ЄС і,
зокрема,
вимог
щодо
відокремлення,
встановлених Директивою Європейського
Парламенту та Ради 2009/73/ЄС від 13.07.09
«Про спільні правила внутрішнього ринку
природного газу та про скасування Директиви
2003/55/ЄС» (далі – Проект).
Виконавець повинен надати послуги з
управління Проектом АТ «Укртрансгаз» в
особі філії «Оператор ГТС України» (далі –
Замовник), включаючи:
- надання рекомендацій Замовнику щодо
відокремлення
діяльності
з
транспортування газу від видобутку та
постачання газу згідно з вимогами
відповідного українського законодавства
та Третього енергетичного пакета (зокрема
Директиви 2009/73/ЄС);
- формування плану дій щодо трансформації
філії «Оператор ГТС України» у ТОВ
ОГТС
(дочірня
компанія
АТ
«Укртрансгаз»,
яка
повинна
бути
юридично відокремлена від Групи
Нафтогаз 01.01.2020) до 01.07.2019 та

TECHNICAL REQUIREMENTS AND
QUALITY CHARACTERISTICS OF THE
PURCHASE SUBJECT
(TERMS OF REFERENCE)
Services for project management of unbundling of
gas transmission and gas storage activities

The Contractor shall provide with services of
project management of unbundling of gas
transmission and gas storage activities in JSC
Ukrtransgaz (hereinafter - UTG), which is
executed in accordance with the decision of the
shareholder № 215 of UTG of October 18, 2018
(paragraph 3.8 of the Project Charter) and the
minutes of the meeting №3.2018 of the
Supervisory Board of NJSC “Naftogaz of Ukraine”
of September 17-18, 2018, the purpose of which is
preparation for legal unbundling and certification
of an independent TSO of Ukraine in order to
achieve compliance with the EU Third Energy
Package, and, in particular, with the unbundling
requirements set forth by the Directive 2009/73/EC
of the European Parliament and of the Council of
July 13, 2009 concerning common rules for the
internal market in natural gas and repealing
Directive 2003/55/EC (hereinafter - the Project).
The Contractor shall provide project management
services to JSC Ukrtransgaz represented by TSO
Branch (hereinafter referred to as Customer),
including the following:
- providing recommendations to the Customer
for the separation of gas transportation
activities from gas production and supply in
accordance with the requirements of the
relevant Ukrainian legislation and the Third
Energy Package (in particular Directive
2009/73 / EC);
- forming action plan for transformation of the
TSO Branch into a TSO LLC – (hereinafter –
the TSO LLC) (subsidiary of JSC Ukrtransgaz,
which should be legally unbundled from
Naftogaz Group on January 1, 2020) until July
1

-

-

-

-

-

готового до юридичного відокремлення
01.01.2020;
розробку моделі взаємодії між ТОВ
ОГТС/незалежним оператором ГТС зі
структурними одинцями УТГ (філія «Оператор ГТС України», філія «Оператор
газосховищ України», сервісні філії та
Апарат)
до
моменту
юридичного
відділення від Групи Нафтогаз та після
нього, та істотних умов відповідних
договорів/угод з метою забезпечення
безперебійної роботи оператора ГТС до і
після юридичного відокремлення;
розробку плану заходів та надання
консультацій з підготовки до сертифікації
незалежного оператора ГТС відповідно до законодавства
України
та
вимог
законодавства ЄС, включаючи перелік
необхідних та достатніх функцій та активів
оператора;
проведення контролю якості переведення
процесів та функцій до філії «Оператор
ГТС
України»,
філії
«Оператор газосховищ
України»,
а
також
трансформації філії «Оператор ГТС
України» у ТОВ ОГТС;
у процесі аналізу функцій оператора ГТС
переконатися, що впроваджена композиція
функцій не суперечить європейському законодавству щодо відокремлення і
відповідає цільовій операційній моделі
оператора ГТС;
надання
консультаційної
підтримки
Замовнику щодо розподілу процесів та ІТ
систем
між
функціями
оператора газосховищ та оператора ГТС з метою
забезпечення відокремлення процесів та ІТ
систем, пов’язаних з діяльністю оператора
ГТС, від інших функцій УТГ.

Виконавець повинен здійснювати управління
проектом та надавати відповідні консультації,
щоб сприяти та забезпечити здійснення
трансформації та підготовки до сертифікації
на всіх етапах проекту, таких як ініціювання,
планування, виконання, моніторинг, контроль
та його завершення.
Зокрема, Виконавець повинен виконати
наступні завдання:
1. Сформувати структуру (проектний офіс)
для управління проектом та сприяти
виконанню
проекту
відповідальними

01, 2019 and ready for legal unbundling
January 1, 2020;

development of the cooperation model between
the TSO LLC/the independent TSO and the
structural units of UTG (TSO Branch, SSO
Branch, service branches and HQ) before and
after the legal unbundling and the essential
conditions of the relevant contracts/agreements
in order to ensure uninterrupted operation of
the TSO before and after legal unbundling;

development of an action plan and provision of
consultations on the preparation for
certification of the independent TSO in
accordance with the Ukrainian legislation and
EU law requirements, including a list of
necessary and sufficient functions and
processes of the operator;
carrying out quality control of the transfer of
processes and functions to the TSO Branch, the
SSO Branch, and transformation of the TSO
Branch into the TSO LLC;
in the process of analyzing the TSO’s
functions, confirm that functions’ setup does
not contradict the European legislation on
unbundling and corresponds to target operating
model of the TSO;
providing consultancy support to the Customer
for the separation of the processes and ITsystems between the SSO and TSO functions to
ensure separation of TSO-related processes and
IT-systems from other functions of UTG.

The Contractor shall perform project management
and provide relevant consultations in order to
facilitate and ensure transformation and
preparation for certification across all project
stages i.e. project initiation, planning, execution,
monitoring, control and its completion.
In particular, the Contractor shall do the following:
1. Establish project management structure
(project office / PMO) and facilitate project
execution and delivery by the responsible parties
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сторонами (Замовник, Виконавець) згідно
затвердженого Статуту Проекту шляхом
забезпечення
керівництва,
координації,
полегшення комунікації та звітування про
статус виконання завдань проектному офісу та
керівництву Замовника.
2. Підготувати детальний Зведений план
надання послуг протягом 15 днів від початку дії
Договору та забезпечити його оновлення та
своєчасне виконання. Також Виконавець
повинен:
2.1
проаналізувати всі матеріали та
дорожні карти (плани), які були підготовлені до
дня початку надання послуг, перевірити їх на
адекватність / повноту / релевантність та
перевірити рівень їх реалізації;
2.2
тісно
співпрацювати
з
проектною
командою
Замовника
та
забезпечувати в рамках мандату Виконавця,
виконання пунктів чинної дорожньої карти,
вчасно повідомляти проектну команду
Замовника про порушення/невиконання з
боку УТГ, надавати незалежну оцінку
якості/повноти
виконання
рекомендацій/пунктів плану;
2.3
регулярно, від імені Замовника,
брати участь у публічних обговореннях
процесу відокремлення, готувати аналітичні
матеріали та надавати іншу підтримку у
просуванні та реалізації плану відокремлення;
2.4
тісно
співпрацювати
з
юридичною командою, що підтримує
процес, з метою сприяння та консультування
щодо
юридичних
аспектів
процесу
підготовки до сертифікації та трансформації
філії «Оператор ГТС України» в розширеній
формі у ТОВ ОГТС та подальшого його
відокремлення від Групи Нафтогаз, залежно
від фактичних термінів відокремлення та
термінів
залучення
партнера
ГТС
(відповідно до положень ст. 21 Закону
України "Про ринок природного газу");
2.5
співпрацювати з партнером
ГТС, включаючи внесення змін до цільової
операційної моделі оператора ГТС, якщо
такі зміни погоджені з партнером та
Замовником;
3. Надавати
підтримку
під
час
проведення процесу розширення філії
«Оператор ГТС України» відповідно до
сформованого плану дій щодо розширення
штату та функцій філії «Оператор ГТС
України» з урахуванням цільової операційної

(the Customer, the Contractor) in accordance with
the approved Project Charter by providing
guidance,
coordination,
facilitating
communication and reporting status of tasks to
PMO and Customer`s management.
2.
Prepare a Consolidated Plan of provision of
services within 15 days from the commencement
of the Contract and ensure its updating and timely
implementation. At the same time the Contractor
shall:
2.1. Analyze all materials and the roadmaps
(plans) that were prepared prior to the day when
services started, check them for adequacy /
completeness / relevance and check the degree of
its implementation;
2.2. Closely collaborate with the Customer’s
Project Work team and ensure, within the
framework of the Contractor’s mandate, the
fulfillment of the points of the current roadmap,
timely alert the Customer’s Project team of UTG
violations/non-performance, to provide an
independent assessment of the quality /
completeness of the implementation of
recommendations / action points of the plan;
2.3. Regularly, on behalf of the Customer,
participate in public discussions of the unbundling
process, prepare analytical materials and provide
other support in the promotion and implementation
of the unbundling plan;
2.4. Closely cooperate with the legal team
supporting the process in order to facilitate and
advise the legal aspects of the process of
preparation for certification and transformation
of the TSO Branch in extended form into TSO
LLC and its further unbundling from Naftogaz
Group, depending on the actual timeline of the
unbundling and timeline of engaging of the GTS
Partner (in accordance with Article 21 of the Law
of Ukraine “On natural gas market”);

2.5. Cooperate with the GTS Partner including
introduction of amendments to TSO’s target
operating model, if so agreed with the Partner and
Customer.
3.
Provide support during the process of
extension of the TSO Branch in accordance with
the established action plan for extension of
workforce and functions of the TSO Branch,
taking into account the target operating model and
the concept of optimization of the regional
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моделі та концепції оптимізації регіональних
філій УТГ з метою переходу на дворівневу
систему керування, зокрема:
3.1 визначити необхідні зміни до бізнеспроцесів філії «Оператор ГТС України» у
зв’язку з розширенням та переходом на
дворівневу систему керування з урахуванням
цільової операційної моделі та координувати
їх впровадження, зокрема:
a.
підготувати
детальний
план
впровадження
дворівневої
структури
керування та надавати підтримку протягом
його впровадження;
б. надати підтримку під час переведення
персоналу від регіональних філій УТГ до
філії «Оператор ГТС України»;
в. здійснити аналіз необхідних змін до
внутрішніх процесів та процедур філії
«Оператор ГТС України» у зв’язку зі
спрощенням структури;
г. розробити нові процеси та процедури
для нової організаційної структури, зокрема
зміни правил і процедур прийняття рішень;
д. допомогти з підготовкою нових
посадових
інструкцій
для
ключових
працівників;
е. допомогти з підготовкою нових
довіреностей
для
ключових
директорів/керівників
структурних
підрозділів;
є.
надати
підтримку
під
час
виокремлення обліку активів та зобов'язань
(якщо є такі, що підлягають передачі);
3.2. здійснити глибокий аналіз та
впровадити оптимізацію п’ятьох функцій
(відповідно до цільової операційної моделі
оператора ГТС), визначених Замовником, у
межах розширеної філії «Оператор ГТС
України»/ ТОВ ОГТС, зокрема:
a. оцінити фінансові вигоди від
оптимізації,
а
також
необхідні
ресурси/інвестиції;
б. здійснити глибокий аналіз поточних
процесів та розробити “to-be” процеси для
визначених функцій;
в. здійснити аналіз опцій аутсорсингу;
г. рекомендувати зміни в організаційній
структурі,
внутрішніх
документах
і
процедурах, ІТ, тощо, які випливають з
оптимізації;
д. підготувати план впровадження
оптимізації;

branches of the UTG in order to switch to a twotier management system, in particular:
3.1. Identify the necessary changes to the
business processes of the TSO Branch due to
extension and transition to a two-tier management
system taking into account the target operating
model and coordinate its implementation, in
particular:
a) Prepare detailed implementation plan of
two-tier management structure and
assisting during implementation;
b)

Support in transfer of people from regional
branches of UTG to TSO Branch;

c)

Analyze changes required in internal
processes and procedures of TSO Branch
resulting from flattening the structure;

d) Design new processes and procedures for
new organizational structure, including changes
to decision-making rules and procedures;
e) Support in development of new job
descriptions for key employees;
f)
Support in preparation of new power of
attorneys
for
key
directors/heads
of
organizational units;
g) Support in accounting separation of assets and
liabilities (if any is subject to transfer);

3.2. Execute deep analysis and implement
optimization of five functions (according to the
TSO target operating model) selected by Customer
within the extended TSO Branch / the TSO LLC,
including:
a) Estimate
financial
benefits
from
optimization,
required
resources/investments;
b) Perform profound analysis of current
processes and design to-be processes for the
selected functions;
c) Analyze outsourcing options;
d) Recommend changes to organizational
structure, internal documents and procedures, IT
etc. stemming from optimization;
e) Prepare
implementation
plan
of
optimization;
f)
Assist during implementation.
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е. допомогти під час впровадження;
3.3. забезпечити відповідність процесів
філії «Оператор ГТС України» цільовій
операційні моделі шляхом проведення
аудиту процесів/функцій;
3.4. переконатися, що всі активи, які
стосуються оператора ГТС, передані до філії
«Оператор ГТС України» (у т.ч. від
регіональних філій);
3.5. визначити перелік витратних
договорів, що повинні бути передані до філії
«Оператор ГТС України» під час її
розширення та надати підтримку в їх
передачі.
4.
Розробити
детальний
план
відокремлення та оптимальну модель
передачі / впровадження ІТ-систем (зокрема,
диспетчерських операційних систем, SAP та
ін.) з урахуванням технічних, програмних,
ліцензійних та інших питань під час
юридичного відокремлення, та координувати
реалізацію розробленого плану та моделі
передачі/впровадження ІТ-систем. План
повинен включати етап до та після
юридичного відокремлення (ТОВ ОГТС та
незалежний оператор ГТС), зокрема:
4.1. допомогти з вибором IT активів,
пов’язаних з транспортуванням природного
газу, що досі не передані до/не створені у
філії «Оператор ГТС України» (на основі
попереднього переліку, підготовленого в
ході виконання попереднього проекту з
відокремлення);
4.2. брати участь у процесі підтвердження
та уточнення переліку ІТ-активів з філією
«Оператор ГТС України», УТГ та
регіональними філіями;
4.3. надати рекомендації щодо фінального
переліку ІТ активів для подальшої
передачі/створення/дублювання;
4.4. проаналізувати
та
надати
рекомендації
щодо
розробки
змін,
необхідних у системі SAP з урахуванням
змін в організаційній структурі та процесах
(зокрема, у зв’язку з переходом на
дворівневу систему керування та укрупнення
лінійних виробничих управлінь (далі - ЛВУ);
4.5. надати підтримку у виборі та
подальшій передачі ІТ-інфраструктури,
систем та ліцензій до оператора ГТС
(включаючи перерозподіл активів у системі
SAP);
4.6. визначити необхідні зміни до SCADA,

3.3. Ensure alignment of TSO Branch
processes with the target operating model by
conducting audit of the processes / functions;
3.4. Confirm that all TSO related assets moved
to the TSO branch (in particular from the
regional branches).
3.5. Determine the list of cost contracts to be
transferred to the TSO Branch during its extension
and provide support in their transfer.

4.
Develop detailed separation plan and
optimal transfer/implementation model for IT
systems (in particular, dispatching operating
systems, SAP, etc.), taking into account technical,
software, licensing and other issues during legal
separation, and coordinate implementation of the
developed plan and transfer/implementation of IT
model. The plan should include the phase before
and after legal unbundling (TSO LLC and
independent TSO), including:

4.1. Support in the selection of gas
transmission related IT assets not yet transferred
to/created at TSO Branch (based on initial list
prepared during previous unbundling project)

4.2. Participate in the process of confirmation
and refining of IT assets list with TSO Branch,
UTG and Regional Branches
4.3. Provide recommendations on the final list
of IT assets for transfer/creation/copying;
4.4. Analyze and recommend on design of
changes required in SAP system with regard to
changes in organizational structure and processes
(in particular, due to switching to two-tier
management system and consolidation of linear
production units (hereinafter - LPUs);
4.5. Support in the selection and further
transfer of IT infrastructure, systems and licenses
to TSO (including reassignment of assets in SAP
system);
4.6. Identify changes needed in SCADA,
5

інших
диспетчерських
та
систем
вимірювання, що пов’язані з укрупненням
ЛВУ (наприклад, конфігурація потоків
даних), здійснити аналіз на рівні серверів,
баз даних, та прикладних програм;
4.7. визначити ІТ-системи та системи
автоматизації, які повинні бути створені у
філії «Оператор газосховищ України» під час
процесу відокремлення оператора ГТС з
метою забезпечення автономної роботи філії
«Оператор газосховищ України», а також
підготувати детальний план заходів щодо
відокремлення/ створення необхідних ІТсистем та супроводжувати його реалізацію;
4.8. допомогти Замовнику з повним
розділенням операційних процесів та ІТ
систем
філії
«Оператор
ГТС
України»/незалежного оператора ГТС та філії
«Оператор
газосховищ
України»,
та
створення
прозорих
інтерфейсів
співробітництва між ТОВ ОГТС/незалежним
оператором ГТС
та філії «Оператор
газосховищ України»;
4.9. Надати рекомендації щодо змін в ІТсистемах в результаті зміни структури
управління.
5.
Розробити
детальний
план
трансформації розширеної філії «Оператор
ГТС
України» (шляхом
переведення
персоналу та передачі функцій) в ТОВ ОГТС
та підготовки до сертифікації оператора ГТС,
координувати
та
забезпечити
його
впровадження, зокрема:
5.1. розробити нові та/або підготувати
необхідні
зміни
до
внутрішніх
положень/регламентів/політик ТОВ ОГТС та
УТГ (у відношенні до філії «Оператора ГТС
України» та філії «Оператор газосховищ
України») у відповідності до цільової
операційної моделі оператора ГТС та вимог
щодо сертифікації;
5.2. надати Замовнику аналіз та підтримку
під час створення ТОВ ОГТС, необхідні для
забезпечення юридичного відокремлення
зокрема:
а. створення та/або передачі ТОВ
ОГТС
необхідних
бізнес-процесів
з
урахуванням цільової операційної моделі та
вимог
відповідного
українського
законодавства та Третього енергетичного
пакета (зокрема Директиви 2009/73/ЄС) щодо
сертифікації;
б. відбору працівників, що мають

other dispatching and metering system related to
the consolidation of LPU's (e.g. data flows
configuration), assessment to be performed on
server, DB and application levels;
4.7. Identify IT systems and automation systems
that should be created in the SSO Branch during the
TSO unbundling process in order to ensure the
autonomous operations of the SSO Branch, as well
as prepare detailed plan for the separation/creation
of necessary IT-systems and coordinate its
implementation.

4.8. Assist the Customer in complete
separation of operational processes and IT
systems of the TSO Branch/the independent TSO
and the SSO Branch, and the creation of
transparent interfaces for cooperation between
TSO LLC / the independent TSO and the SSO
Branch;

4.9. Provide recommendations of changes to IT
systems resulting from the change of
management structure.
5.
Develop a detailed plan for the
transformation of the TSO Branch (by transferring
related personnel and functions) into TSO LLC
and preparation of certification of a TSO,
coordinate and ensure its implementation,
including:
5.1. Develop new and/or prepare necessary
amendments
to
the
current
internal
regulations/resolutions/policies of the TSO LLC
and UTG (in respect of TSO Branch and SSO
Branch) in accordance with the TSO’s target
operating model and certification requirements;

5.2. Provide to the Customer analysis and
support during creation of TSO LLC necessary to
ensure legal unbundling, in particular in:
a.
Creation and/or transfer of required
business processes to the TSO LLC taking into
account target operating model and relevant
Ukrainian legislation and the Third Energy
Package (in particular Directive 2009/73/EC) in
respect of certification;
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бути переведені від філії «Оператор ГТС
b.
Selection of employees to be
України» до ТОВ ОГТС, та супроводження transferred from the TSO Branch to TSO LLC,
процесу їх переведення;
and coordinating of transfer process;
в. розробки нових/підготовці змін до
чинних посадових інструкцій працівників,
c.
development of new / preparation of
що мають бути переведені від філії changes to the current job descriptions of
«Оператор ГТС України» до ТОВ ОГТС та employees to be transferred from the TSO Branch
розробки проектів довіреностей необхідних to TSO LLC and development of draft powers of
для здійснення господарських операцій ТОВ attorney necessary for business operations of the
ОГТС від імені УТГ до юридичного TSO LLC on behalf of the UTG before the legal
відокремлення ТОВ ОГТС від Групи unbundling of TSO LLC from the Naftogaz
Нафтогаз.
Group.
6.
З метою підготовки до юридичного 6. In order to prepare for legal unbundling and
відокремлення та сертифікації незалежного
certification of the independent TSO:
оператора ГТС:
6.1.
запропонувати
Замовнику
6.1. propose the Customer list of assets /
перелік активів / майна (у т.ч. земельних property (incl. land plots, IT systems, licenses
ділянок,
IT
систем,
ліцензій, etc)/contracts which shall to be transferred/leased
тощо)/договорів,
що
мають
бути to the TSO in compliance with the relevant
передані/надані в користування оператору Ukrainian legislation and the Third Energy
ГТС з урахуванням дотримання вимог Package (in particular Directive 2009/73/EC),
українського законодавства та Третього and selected unbundling model; and support
енергетичного пакета (зокрема Директиви during its transfer/leasing;
2009/73/ЄС),
та
обраної
моделі
відокремлення; та надати підтримку у
процесі їх передачі/наданні в користування;
6.2.
Надати підтримку у процесі
6.2. Support in the selection of contracts and
відбору договорів та контрактів для передачі licenses to be transferred to the unbundled TSO
незалежному оператора ГТС, які необхідні necessary for certification, including:
для сертифікації, включаючи:
a. підтримку у виборі договорів та
a. Support in the selection of contracts and
ліцензій, що підлягають передачі від УТГ;
licenses to be transferred from UTG;
б. підтримку у виборі договорів та
b. Support in the selection of contracts and
ліцензій, що НЕ передаються передачі від licenses NOT to be transferred from UTG;
УТГ;
в. участь у процесі підтвердження та
c. Participation
in
the
process
of
уточнення переліку договорів та ліцензій для confirmation and refining of contracts and
передачі з регіональними філіями та ЛВУ;
licenses list for the transfer with Regional
Branches and LPUs;
г. надання рекомендацій щодо
d. Provision of recommendations on the final
остаточного переліку договорів та ліцензій;
list of contracts and licenses;
д. Допомога в процесі передачі
e. Assistance during the process of
договорів і ліцензій до оператора ГТС;
transferring of contracts and licenses to TSO;
е. підтримка на вимогу під час
f. Ad-hoc business/commercial support for
процесу зміни договірної сторони з reassignment of contracts with contract-holders;
контрагентами;
6.3.
Надати рекомендації щодо
6.3. Provide recommendations on the target
цільової моделі співпраці між оператором model of cooperation between TSO and other
ГТС та іншими операторами (оператори operators (DSO, SSO, upstream operators and
ГРМ, оператор газосховищ, оператори TSOs) in line with best European practices,
систем джерела ресурсу природного газу та including:
оператори ГТС) у відповідності до кращих
європейських практик, включаючи:
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a. підтримка у підготовці комерційної та
технічної частини операторських угод між
відокремленим
оператором
ГТС
та
оператором газосховищ та відокремленим
операторам ГТС та операторами ГРМ,
включаючи рекомендації щодо остаточного
формату та наповнення документів;
б. підтримка у створенні та внесенні змін
до документації щодо внутрішньої політики
та процедур діяльності, пов'язаної з
зберіганням газу, включаючи відносини та
взаємні зобов'язання між оператором
газосховищ та відокремленим оператором
ГТС (які не будуть частиною операторської
угоди);
в. постійна підтримка та комерційні
рекомендації
під
час
співпраці
з
юридичними
консультантами
щодо
остаточного формату угод про взаємодію
(SLA(s)), процедур та угод;

a. Support
in
preparation
of
business/commercial and technical input to
unbundled TSO vs. SSO and unbundled TSO vs.
DSO inter-operator agreements including
recommendations on the final format and scope
of the documents;

г. підтримка в підготовці комерційної та
технічної
частини
до
договору
відокремленого оператора ГТС щодо
закупівлі послуг балансування відповідно до
Регламенту ЄС №312;
6.4. створити
фінансову
модель
незалежного оператора ГТС після його
юридичного
відокремлення
для
прогнозування
фінансових
результатів
незалежного оператора ГТС протягом 10
років після відокремлення (принаймні
Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт
про рух грошових коштів, ключові фінансові
показники)
для
сценаріїв
транзиту
природного газу «0/30/70»;
6.5. розробити
«тарифний
кейс»
незалежного оператора ГТС, включаючи
розрахунок тарифу;
6.6. розробити
стратегію,
план
та
матеріали для проведення переговорів з
кредиторами / банками;
6.7. створити
комерційну
частину
необхідних Угод про якість послуг (SLAs)
між ТОВ ОГТС/незалежним оператором
ГТС та УТГ, яка б регулювала надання
послуг між цими компаніями (до та після
відокремлення ТОВ ОГТС від Групи
Нафтогаз),
включно
з
необхідними
ключовими показниками ефективності і їх
рівнями на період до та після юридичного
відокремлення, зокрема:
а. надання послуг від ТОВ ОГТС до УТГ

d. Support
in
preparation
of
business/commercial and technical input to
unbundled TSO agreements on procurement of
balancing services in accordance with EU
Regulation №312;
6.4. Create financial model of independent TSO
after its unbundling for the purpose of forecasting
financial results of the independent TSO for 10
years after unbundling (at least Balance Sheet,
Profit&Losses, Cash Flow, key financial
indicators) for gas transit scenarios «0/30/70»;

b. Support in creation and amendments of the
documentation on internal policies and
procedures of gas storage-related activities,
including relationships and mutual obligations
between SSO and unbundled TSO (which will not
be a part of inter-operator agreement);

c. On-going
support
and
business/commercial recommendations during
cooperation with legal advisors on the final
format of Service level agreements (SLAs),
procedures and agreements;

6.5. Develop a “tariff case” of the independent
TSO including the calculation of the tariff;
6.6. Develop the strategy, plan and materials
for negotiations with creditors/banks;
6.7. Create of business/commercial input to
Service level agreement (SLA) between TSO LLC
/ independent TSO and UTG regulating provision
of services between these companies (before and
after legal unbundling of TSO LLC from Naftogaz
Group) including KPIs and their levels for the
period before and after legal unbundling, in
particular:
a. Provision of services from TSO LLC to
UTG before legal unbundling of TSO LLC from
8

до юридичного відокремлення ТОВ ОГТС
від Групи Нафтогаз (зокрема, в частині
експлуатації та обслуговування активів);
б. надання послуг від УТГ незалежному
оператора
ГТС
після
юридичного
відокремлення оператора ГТС від Групи
Нафтогаз (зокрема, в частині здійснення
капітального будівництва);
в.
користування
активами
після
юридичного відокремлення оператора ГТС,
включно
з
необхідними
ключовими
показниками ефективності їх рівнями;
г. договір купівлі-продажу акцій з метою
юридичного відокремлення ТОВ ОГТС від
Групи Нафтогаз;
6.8. розробити
проект
програми
відповідності для незалежного оператора
ГТС з урахуванням обраної моделі
відокремлення та вимог відповідного
українського законодавства та вимог
законодавства ЄС;
6.9. надавати
консультації
щодо
підготовки до сертифікації (включаючи
визначення переліку активів), подачі заявки
на сертифікацію та протягом процесу
сертифікації незалежного оператора ГТС
відповідно до законодавства України та
вимог законодавства ЄС.
7.
Здійснити
контроль
якості
переведення/створення процесів та функцій
до/у ТОВ ОГТС
згідно з критеріями,
зазначеними у пункті 4 Статуту проекту, що
затверджений рішенням правління НАК
«Нафтогаз України» протоколом №554 від
18.10.2018 року, включаючи аналіз на
оптимальність,
ефективність
та
автономність; аналіз повинен включати
аналіз
регламентів/положень/процедур/
посадових інструкцій та інтерв’ю ключових
співробітників, з метою забезпечення
відповідності з критеріями сертифікації
обраної моделі відокремлення
8.
Розробити детальний план укрупнення та
оптимізації Хустського та Закарпатського ЛВУ
та координувати впровадження цього плану, як
пілотного проекту укрупнення ЛВУ.
9.
Забезпечити відповідні комунікації з
зацікавленими сторонами. Розробити та
сприяти реалізації комунікаційних стратегій та
планів. Співпрацювати, готувати інформаційні
матеріали для консультацій із зовнішніми
(зокрема, але не обмежуючись, Секретаріатом
Енергетичного Співтовариства, Верховною

Naftogaz Group (in particular, related to asset
operation and maintenance);
b. Provision of services from UTG to the
independent TSO after legal unbundling of the
TSO from Naftogaz Group (in particular, related
to capital development);
c. Assignment for use of assets after legal
unbundling of the TSO, including required key
performance indicators and their levels;
d. Share purchase agreement for the purpose
of legal unbundling of the TSO LLC from
Naftogaz Group;
6.8. Develop a draft compliance program for the
independent TSO taking into account the selected
unbundling model and the requirements of the
relevant Ukrainian and EU law requirements;
6.9. Provide consultations on the preparation
for certification (including determination of list of
assets), on application for certification and during
certification process of the independent TSO in
accordance with the legislation of Ukraine and EU
law requirements.
7. Conduct quality control of the transfer/creation
of processes and functions to/of TSO LLC in
accordance with criteria specified in point 4 of the
Project Charter, approved by decision of the Board
of NJSC Naftogaz of Ukraine by the protocol
No.554 of October, 18, 2018, including analysis of
optimality, efficiency and autonomy; the analysis
should include analysis of regulations / standards /
procedures / job descriptions and interviews with
key employees, to ensure compliance with
certification criteria of the chosen unbundling
model.

8. Develop a detailed plan for consolidation and
optimization of the Khust and Zakarpattia LPUs
and coordinate the implementation of this plan as a
pilot project for the consolidation of LPUs.
9. Ensure required communication with
stakeholders.
Develop
and
facilitate
implementation of communication strategies and
plans. Cooperate, prepare information materials for
consultations with external (including but not
limited to the following: Energy Community
Secretariat, Verhovna Rada of Ukraine, Cabinet of
9

Радою України, Кабінетом Міністрів України
та відповідними міністерствами, НКРЕКП
(Регулятором), міжнародними фінансовими
установами та донорами, відповідними
радниками) та внутрішніми (наприклад,
працівниками,
профспілками)
заінтересованими сторонами.
10.
Визначати
ризики
проекту
та
розробляти рішення щодо мінімізації
ризиків, перешкод, труднощів та проблем,
що виникають.
11.
Надавати регулярні звіти про статус
виконання проекту проектному офісу,
керівництву Замовника, Керівному комітету
з
відокремлення
діяльності
з
транспортування природного газу та, на
вимогу Комітету з питань етики та
відокремлення діяльності з транспортування
газу Наглядової ради НАК «Нафтогазу
України», з описанням виконаних завдань,
виявлених ризиків та запропонованих
рішень, відстежувати статус проекту
відносно узгодженого Зведеного плану та
План-графіків.
12.
Координувати роботи, що виконуються
іншими консультантами в межах проекту
(юридичними, фінансовими, радниками з
оцінки та ін.) та внутрішньою командою, що
бере участь у проекті. Координація повинна
включати, наприклад, підтримку у визначенні
сфери діяльності, контроль за термінами
виконання робіт у відповідності з планом
реалізації проекту, надання необхідної
інформації для їх роботи в галузях, які не
охоплюються УТГ, а також застосування
отриманих результатів у відповідних сферах
проекту. Вищевказане стосується, зокрема, до
таких складових проекту: надання бізнесінформації, визначення необхідних дій для
впровадження цієї моделі та підготовка плану
впровадження, отримання необхідних ліцензій,
сертифікатів та дозволів від внутрішніх та
зовнішніх органів, податкові питання, що
впливають на цільову операційну модель,
визначення вартості активів з метою їх
передачі, визначення можливих джерел
фінансування для ТОВ ОГТС та незалежного
оператора ГТС.
13
Забезпечити управління ресурсами
(людськими,
матеріально-технічними
та
фінансовими) протягом усього проекту та,
зокрема, визначити потреби в залученні інших
експертів (наприклад, вузькоспеціалізованих

Ministers of Ukraine and respective ministries,
NERC (Regulator), international financial
institutions and donors, respective advisors) and
internal (e.g. employees, labour unions)
stakeholders.

10. Determine project risks and develop decisions
on minimization of arising risks, restrains,
challenges and problems.
11. Provide regular project status reports of
implementation of the project to the PMO, the
Customer's management, the Management
Committee for the unbundling of natural gas
transportation activities, and, at the request of the
Ethics and Unbundling Committee of Naftogaz’
Supervisory Board, with a description of the
performed tasks, identified risks and proposed
solutions, monitor the project status in relation to
the agreed Consolidated Plan and Schedules.

12 Coordinate works performed by other advisors
within the project (legal, financial, valuation
advisors etc.) and internal team engaged in the
project. The coordination shall include e.g. support
in activity scope determination, supervision of the
delivery timelines in accordance with the project
implementation plan, provision of necessary inputs
for their work in the areas not covered by UTG, as
well as application of the delivered results to the
relevant areas of the project. The above applies in
particular to the following project areas: provision
of business input, identification of required actions
to implement this model and preparation of
implementation plan, obtaining necessary licenses,
certificates and approvals from internal and external
authorities, tax issues influencing the target
operating model, asset valuation for the purposes of
their transfer, identification of possible financing
sources for the TSO LLC and the independent TSO.

13.
Provide resource management (human
resources, material and technical resources,
financial resources) throughout the project, and, in
particular, identify the needs to involve other
specialists’ expertise (e.g. highly-tailored technical),
10

технічних), розробити технічні завдання та develop the terms of references and requirements as
вимоги, а також здійснювати координацію цих well as perform coordination of these experts or
спеціалістів
або
інших
залучених other involved consultants.
консультантів.
14.
Готувати як передбачені в межах даного 14
Prepare both envisaged within the scope of
проекту, так і на основі спеціальних запитів з this project and based upon ad-hoc requests of the
боку Замовника інформаційні та презентаційні Customer information and presentation materials,
матеріали,
продемонструвати
найкращі demonstrate best practice, organize or extensively
практики, організовувати або широко брати participate in meetings, working groups,
участь
у
нарадах,
робочих
групах, discussions with the internal and external
обговореннях з внутрішніми та зовнішніми stakeholders.
зацікавленими сторонами.
Вищезазначені заходи вимагатимуть істотної The above activities will require the substantial
присутності Виконавця в офісі Замовника та presence of the Contractor in the Customers office
на зустрічах із зацікавленими сторонами.
and in the meetings with the stakeholders.
Виконавець прикладає всіх необхідних зусиль
та забезпечує всі необхідні результати, що
потребуються для успішного виконання
Договору.

The Contractor shall perform all necessary efforts
and provide all the necessary deliverables required
for successful execution of the Contract.

Виконавець

Contractor

____________________

____________________

(підпис, печатка)

(signature, stamp)

_._. __________/______________________

_._. __________/______________________

Замовник

Customer

______

_________________

(підпис, печатка)

(signature, stamp)

_._. __________/______________________

_._. __________/______________________
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