
Форма 4–ПП Укоопспілка 

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

«ДжіЕс1 Україна» та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1 
№________ від «___» _________ 200___ р.  про сплату членських внесків зменшеного розміру 

асоційованим членом Асоціації, що є учасником Укоопспілки 

м. Київ         «___» __________ 200__ р. 
 

Асоціація Товарної Нумерації України "ДжіЕс1 Україна", що є членом Міжнародної асоціації GS1 і 
обліковується в її реєстрі під назвою “GS1 Ukraine” та має статус неприбуткової організації, названа в 
подальшому «Асоціація», в особі Президента Оскольського Валентина Володимировича, що 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 травня 2007 р.) та Міжнародною  асоціацією  GS1,  з  одного  
боку, та _________________________________________________________________________________, 
назване(на) в подальшому 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 «___» ____________200__ р.  (далі – 
Додаткова угода) про наступне. 

1. За цією Додатковою угодою та відповідно до пункту 5.6 Договору про асоційоване членство в 
Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» та участь у всесвітній системі товарної нумерації 
GS1 №________ від «___» ____________ 200__ р. (далі – Договір), укладеного між Сторонами цієї 
Додаткової угоди, Учасник сплачує такі членські внески зменшеного розміру у зв’язку з асоційованим 
членством в Асоціації і участю у Системі GS1:  

а) вступний   – у розмірі, еквівалентному 150 (ста п’ятдесяти) дол. США; 

б) річний разовий – у розмірі, еквівалентному 100 (ста) дол. США; 

в) річні періодичні при присвоєнні одного Номера GS1 - у розмірі, еквівалентному 1 (одному) 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 платежу: «Вступний / річний разовий / річний періодичний членський внесок згідно Договору 
№________ від «___» ____________ 200__ р., без ПДВ».   

2. Ця Додаткова угода укладена після надання Учасником Асоціації завіреного належним чином 
документа, що підтверджує участь Учасника в Укоопспілці, визначеного п. 3 цієї Додаткової угоди, 
набирає чинності з моменту укладення і діє протягом строку Договору, але не довше строку участі 
Учасника в Укоопспілці.  

3. Сторони погоджуються, що участь Учасника в Укоопспілці підтверджується відповідною 
довідкою Укоопспілки, яка щорічно надається Учасником в Асоціацію до закінчення чергового річного 
строку дії Договору. 

4. У разі розбіжності в розмірі членських внесків, що встановлені Додатковою угодою за 
формою 1 або за формою 2 та цією Додатковою угодою  Учасник сплачує внески меншого розміру. 

5. 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. 
 

 


