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ДОДАТКОВА  УГОДА  
до Договору про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України 

«ДжіЕс1 Україна» та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1 
№__________ від «___» ___________________ 20___ р. про сплату членських внесків  

асоційованим членом Асоціації – юридичною особою,  
що отримує тільки Глобальні номери розташування 

м. Київ             «___» _________________20__ р. 

Асоціація Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» (далі – Асоціація), що є членом Міжнародної 
асоціації GS1 і обліковується в її реєстрі під назвою «GS1 Ukraine» та має статус неприбуткової організації, в 
особі Президента Оскольського Валентина Володимировича, який діє на підставі Статуту, повноважень, 
наданих Асоціації постановами Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 р. №821 «Про Асоціацію Товарної 
Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» і від 29.05.1996 р. №574 «Про впровадження штрихового кодування 
товарів» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України №744 від 16.05.2007 р.) та 
Міжнародною асоціацією GS1, з одного боку, та _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ (далі – Учасник), 
в особі ________________________________________________________________, який (яка) діє на підставі 
__________________________________, з іншого боку, уклали цю Додаткову угоду до Договору про асоційоване 
членство в Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» та участь у всесвітній системі товарної 
нумерації GS1 №___________ від «___» ____________________ 20___ р. (далі – Додаткова угода) про наступне. 

1. За цією Додатковою угодою та відповідно до частини 1 пункту 4.1 Договору про асоційоване членство 
в Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1 
№___________ від «___» ____________________ 20___ р. (далі – Договір), укладеного між Сторонами цієї 
Додаткової угоди, Асоціація реєструє Учасника в Системі GS1 та присвоює Учаснику Глобальний номер 
розташування. 

2. Відповідно до п. 5.4 Договору Учасник сплачує такі членські внески у зв’язку з асоційованим 
членством в Асоціації і участю у Системі GS1, якщо інше не встановлено додатковою угодою про сплату внесків 
зменшеного розміру:  

2.1 вступний, залежно від обсягу валового доходу від реалізації робіт та послуг за останній звітній 
(фінансовий) календарний рік (за період з початку діяльності Учасника, коли такий період менший календарного 
року): 

- до 5 млн грн (включно)   – у розмірі, еквівалентному 30 (тридцяти) дол. США; 
- від 5 до 15 млн грн (включно)  – у розмірі, еквівалентному 50 (п’ятдесяти) дол. США; 
- понад 15 млн грн    – у розмірі, еквівалентному 100 (ста) дол. США; 

2.2 річний разовий, залежно від обсягу валового доходу від реалізації робіт та послуг за останній 
звітній (фінансовий) календарний рік (за період з початку діяльності Учасника, коли такий період менший 
календарного року): 

- до 5 млн грн (включно)   – у розмірі, еквівалентному 30 (тридцяти) дол. США; 
- від 5 до 15 млн грн (включно)  – у розмірі, еквівалентному 50 (п’ятдесяти) дол. США; 
- понад 15 млн грн    – у розмірі, еквівалентному 100 (ста) дол. США; 

2.3 річні періодичні: 
2.3.1 при присвоєнні Глобальних номерів розташування (у розрахунку на один номер): 

- з 1-го по 10-й номер   – у розмірі, еквівалентному 20 (двадцяти) дол. США; 
- з 11-го по 25-й номер  – у розмірі, еквівалентному 15 (п’ятнадцяти) дол. США; 
- з 26-го по 100-й номер  – у розмірі, еквівалентному 10 (десяти) дол. США; 
- з 101-го і більше номерів  – у розмірі, еквівалентному 5 (п’яти) дол. США; 

2.3.2 при перереєстрації: 
- членства в Асоціації  – у розмірі, еквівалентному 50 (п’ятдесяти)  дол. США; 
- одного Номера GS1 у зв’язку із зміною лише найменування Учасника – у розмірі, еквівалентному 1 
(одному) дол. США; 
- одного Номера GS1 у разі необхідності зміни чи доповнення характеристик (ознак) об’єкта 
ідентифікації – у розмірі, еквівалентному 4 (чотирьом) дол. США; 

2.3.3 при коригуванні відомостей щодо Свідоцтва про присвоєний Номер GS1 у зв’язку з видачею 
дубліката такого Свідоцтва (у розрахунку на один номер) – у розмірі, еквівалентному 2 (двом) дол. США. 

Оплата здійснюється без ПДВ в національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара 
США, встановленим Національним банком України на день оплати, з наступним формулюванням призначення 
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платежу: «Вступний /річний разовий / річний періодичний членський внесок згідно з Договором №___________ 
від «___» ____________________ 20___ р., без ПДВ». 

3. Учасник сплачує членські внески, визначені у підпунктах 2.1. і 2.2. цієї Додаткової угоди, залежно від 
обсягу отриманого ним валового доходу за останній рік. Для цього Учасник має надати належним чином 
завірену копію Звіту про фінансові результати (форма №2) за останній звітний (фінансовий) рік з відміткою 
відповідного контролюючого органу або з належним чином завіреною копією підтвердження отримання цього 
Звіту (копія квитанції №2 у разі подання засобами електронного зв’язку чи копія поштового повідомлення з 
відміткою про вручення). 

4. Передбачений п.3 цієї Додаткової угоди Звіт подається Учасником до Асоціації щорічно для 
підтвердження обсягу отриманого ним за попередній рік валового доходу, згідно з яким Учасник сплачує 
відповідно до підпункту 2.2. цієї Додаткової угоди річний разовий членський внесок у зв’язку з продовженням 
строку дії Договору на черговий річний строк (п.8.3. Договору). У разі ненадання такого Звіту за останній звітний 
(фінансовий) рік Учасник сплачує річний разовий членський внесок у зв’язку з продовженням строку дії Договору 
на черговий річний строк у розмірі, еквівалентному 100 (ста) доларам США. 

5. У разі необхідності отримання Учасником Префіксу GS1 підприємства та інших Номерів GS1 Учасник 
укладає з Асоціацією відповідну Додаткову угоду за формою 1 на заміну цієї Додаткової угоди та сплачує 
різницю між сплаченими вступним і останнім річним разовим членським внеском за цією Додатковою угодою та 
відповідним вступним і річним разовим членським внеском, що сплачуватимуться згідно з Додатковою угодою за 
формою 1. 

6. Ця Додаткова угода укладена після надання Учасником документа, що підтверджує його річний обсяг 
валового доходу згідно з п.3 цієї Додаткової угоди, набирає чинності з моменту укладення та діє протягом строку 
Договору або до моменту укладення Сторонами Додаткової угоди за формою 1. 

7. Ця Додаткова угода з моменту набрання чинності є невід’ємною частиною Договору.  

 

ПІДПИСИ СТОРІН: 
 

За Асоціацію: 
 

За Учасника: 
 
________________     (В.В. Оскольський) 
                (підпис) 

 
_____________      (_________________) 
           (підпис)                                  

               М. П.            М. П. 

 


