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щодо дотримання в сIlоi'Й дiяльностi норм чинного законодавства Украiни
Товариство з обмеженою вiдповiдаJlьнiстю (ЮДIТРЕЙ.Щ> (Учасник)в особi директора Зуба Дндрiя
Олексiйовича повiдомляс Тендерний KoMiTeT, що у своТй дiяльностi дотримуеться норм чинного
законодавства УкраIни, у тому числi:

-

Закону Украiни вiд 14.08.20l4p. Ns ]644-VII кПро санкцii);
Закону Украiни вiд l4.10.20l4p. Nb I702-VII кПро запобiгання

та протидiю легалiзацii
(вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуванню тероризму та

фiнансуванню розповсюдження зброi масового знищення);
Закону Украiни вiд l6.04.199l р. J\Ъ 959-ХII кПро зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть>;
Указу Президента УкраТни вliд 15.05.20|7р. N 133/2017 <Про рiшення Ради нацiональноi
безпеки оборони УкраiЪи вiд 28 квiтня 2017 року <Про застосування trерсональних
спецiальних економiчних та iн:ших обмежувальЕих заходiв (санкцiй)>;
Указу Президента УкраiЪи вiд 14,05.2018 N9 |261201,8 <Про рiшення Ради нацiональноТ
безпеки оборони Украiни вiд 2 травня 2018 року <Про застосування та скасування
персонаJ'lьних спецiальних екoномiчних та iнших обмежува.шьних заходiв (санкцiй)>;
Указу Президента Украiни вiд 06.03"2018 Jф 57120lr8 <Про рiшення Ради нацiональноТ безпеки
i оборони Украiни вiд 1 березня 2018 року <Про застосування персональних спецiальних
економiчних та iнших обмежувальнIлх заходiв (санкцiй)>;
Постанови КМУ вiд 30.|2.2015 Ns 1l47 <Про заборону ввезення на митну територiю Украiни
ToBapiB, що походять з Росiйсъ,коi ФедерацiТ>;
- Постанови КМУ вiд 30.12.2015 J\Ъ l146 кПро ставки ввiзного мита стосовно ToBapiB, що
походять з Росiйськоi ФедерацiI>;
- Розпорядження КМУ вiд 1, 1.09.20l4p. JФ 829-р uПро пропозицiТ щодо застосування
персон€rльних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв>;
- Розпорядження КМУ вiд 12,08.2015р. N 808-р <Про розширення пропозицiй щодо
застосування персональних спецiальних економiчних та iнших обмежувальних заходiв>;
- iнших нормативно-правових iaKTiB щодо запровадження спецiальних економiчних та iнших
обмежувальних заходiв.
Учасник пiдтверлжу€, що не вiдноситься до юридичних осiб, що вкJIюченi до перелiку осiб,
до яких застосованi санкцiТ згiдно, Закону Украihи "Про санкцii" та не здiйснюс державних
закупiвель ToBapiB, робiт i послуг у F)ридичних осiб-резидентiв iноземноi держави лержавноТ форми
власностi та юридичних осiб, частI(а стагутного капiталу яких перебувае у власностi iноземноТ
держави, а також у iнших суб'сктiв господарювання, що здiЙснюють продаж ToBapiB, робiт i послуг
походженням з iноземноТ держави, ],а у осiб, до яких застосованi санкцii згiдно iз законодавством,
KpiM випадкiв, коли замiщення Taк]t{x предметiв закупiвлi iншими неможливе, що пiдтверджено
MiHicTepcTBoM економiчного розвитку i торгiвлi Украiни.
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю (ЮДIТРЕЙД> не перебувае пiд дiею спецiальних
економiчних та iнших обмежувальних заходiв, передбачених Законом Украiни <Про санкцii>, чи
спецiальних санкцiЙ за порушення законодавства про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть, а також бульяких iнших обставин та заходiв нормативIlого, адмiнiстративного чи iншого характеру, що
перешкоджають укладенню та/або виконанню договору про закупiвлю,
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