Форма 3
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 перереєстрацію асоційованого членства в Асоціації
м. Київ

«___» ____________ 201__ 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,
що є правонаступником ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ (далі – Правопопередник)
згідно ______________________________________________________________________________________, 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. про перереєстрацію
асоційованого членства в Асоціації (далі – Додаткова угода) про наступне.
1. Відповідно до п. 4.11 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 Асоціацією та Правопопередником, за цією
Додатковою угодою Учасник набуває прав і обов’язків асоційованого члена Асоціації.
2. З моменту набрання чинності цією Додатковою угодою асоційоване членство в Асоціації
Правопопередника припиняється, а всі права та обов’язки за Договором переходять до Учасника і Учасник набуває
статусу асоційованого члена Асоціації після сплати ним відповідного річного періодичного членського внеску за
перереєстрацію членства в Асоціації. Перереєстрація асоційованого членства в Асоціації здійснюється Асоціацією
відповідно до п. 4.11 Договору та на підставі оригіналу цієї Додаткової угоди і відомостей реєстраційної картки
Учасника за типовою формою, затвердженою Асоціацією.
3. Перереєстровані на ім’я Учасника Префікс GS1 підприємства та/або Глобальний номер розташування, які
належали Правопопереднику, підтверджують участь Учасника в Системі GS1, що посвідчується відповідними
свідоцтвами, які видаються Асоціацією в тижневий строк, починаючи з наступного робочого дня після дня набуття
Учасником статусу асоційованого члена Асоціації та після повернення в Асоціацію оригіналів свідоцтв, на заміну яких
видаються нові свідоцтва. При перереєстрації Глобального номера розташування, присвоєного Учаснику, річний
періодичний членський внесок за перереєстрацію цього номера GS1 не сплачується.
4. Перереєстрація на ім’я Учасника Номерів GS1, крім вказаних у п.3 цієї Додаткової угоди, та видача
відповідних нових свідоцтв здійснюється в тижневий строк починаючи з наступного робочого дня після дня набрання
чинності цією Додатковою угодою, реєстрації Асоціацією відповідної заявки Учасника, сплати Учасником належних
річних періодичних членських внесків та після повернення в Асоціацію оригіналів свідоцтв, на заміну яких
видаватимуться нові свідоцтва.
5. Номери GS1, присвоєні Асоціацією за заявками Правопопередника, можуть застосовуватися Учасником
лише після перереєстрації цих Номерів GS1 на умовах Договору та цієї Додаткової угоди. Асоціація здійснює
перереєстрацію Номерів GS1 на підставі поданих Учасником Заявок за типовою формою, затвердженою Асоціацією.
6. Асоціація здійснює перереєстрацію Префікса GS1 підприємства, Глобального номера розташування,
інших Номерів GS1 Учасника, якщо це не суперечить вимогам державних стандартів України, специфікацій GS1 та
Асоціації.
7. Всі інші умови Договору є дійсними і обов’язковими для Сторін цієї Додаткової угоди.
8. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту укладення і є невід’ємною частиною Договору.

ПІДПИСИ СТОРІН:
За Асоціацію:

________________
(підпис)

М. П.

За Учасника:
(В.В. Оскольський)

_____________
(підпис)

М. П.

(_________________)

