Форма 5 (редакція - лютий 2015 р.)
ДОДАТКОВА УГОДА
до Договору про асоційоване членство
в Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1 Україна» та участь у всесвітній
системі товарної нумерації GS1 №________ від «___» ____________ ______ р. про
порядок присвоєння (перереєстрації) Номерів GS1 асоційованому члену Асоціації,
який має велику та швидкозмінну номенклатуру товарів
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 «___» _________________ ______ р. (далі – Додаткова
угода) про наступне.
1. Учасник зобов'язується:
1.1 подати Асоціації у встановленому цією Додатковою угодою порядку протягом строку її дії не менше
250 Заявок на присвоєння Номерів GS1 та сплатити відповідні цьому обсягу Заявок річні періодичні членські
внески у розмірі, встановленому п.2. цієї Додаткової угоди;
1.2 у разі невиконання пп.1.1 цієї Додаткової угоди стосовно кількості поданих Заявок сплатити
протягом одного місяця після закінчення дії Додаткової угоди різницю між сплаченими у зв’язку з присвоєнням
(перереєстрацією) Номерів GS1 річними періодичними членськими внесками, встановленими цією Додатковою
угодою, та відповідними внесками, встановленими укладеними додатковими угодами за формою 1 чи 2 та за
формами 4-МП, або 4-ПП чи 4-ПП Укоопспілка.
2. Учасник протягом строку дії цієї Додаткової угоди сплачує річні періодичні членські внески при
присвоєнні Номерів GS1 у розмірі, еквівалентному 4 (чотирьом), а при перереєстрації Номерів GS1 – 2 (двом)
доларам США у розрахунку на один Номер GS1. 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: «Річний періодичний членський внесок згідно з Договором
№_____ від «___» _______ ___ р., без ПДВ».
3. Цією Додатковою угодою Сторони за взаємною згодою встановлюють такий порядок присвоєння
(перереєстрації) Номерів GS1.
3.1 Обмін документами чи інформаційними повідомленнями між Асоціацією та Учасником здійснюється
через Систему інтерактивної взаємодії з Асоціацією "ДжіЕс1 Україна" відповідно до технічного регламенту
Асоціації “Правила передачі інформації через Систему інтерактивної взаємодії з Асоціацією "ДжіЕс1 Україна”
(далі – Правила).
3.2 Асоціація присвоює Номери GS1 об’єктам обліку Учасника на підставі інформації відповідних
Заявок, отриманої від Учасника згідно з Правилами, які застосовуються Сторонами після укладення ними
додаткової угоди про порядок обміну інформацією, пов’язаною із реалізацією асоційованим членом Асоціації
права на участь у Системі GS1, з використанням Системи інтерактивної взаємодії з Асоціацією "ДжіЕс1 Україна"
(форма 9) та виконання Учасником її умов.
3.3 Датою реєстрації Заявки вважається дата отримання Асоціацією інформації Заявки, переданої в
електронній формі згідно з Правилами.
3.4 Асоціація розпочинає опрацювання зареєстрованої Заявки на присвоєння Номера GS1 структури
GTIN-8 тільки після отримання письмового обґрунтування необхідності застосування такого Номера GS1.
3.5 Учасник згідно з Правилами отримує інформацію про присвоєні (перереєстровані) Номери GS1.
3.6 Асоціація засвідчує присвоєння (перереєстрацію) Номерів GS1 Свідоцтвами встановленої форми.
4. У разі невиконання Учасником пп.1.1 цієї Додаткової угоди Асоціація має право відмовитись від
укладення такої Додаткової угоди на черговий річний строк.
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5. У разі невиконання Учасником пп.1.2 цієї Додаткової угоди його участь в Асоціації може бути
припинена на підставі п.8.4. Договору про асоційоване членство в Асоціації Товарної Нумерації України «ДжіЕс1
Україна» та участь у всесвітній системі товарної нумерації GS1 №_______ від «___» ______________ ______ р.
(далі – Договір).
6. Права та обов’язки Сторін за цією Додатковою угодою настають з моменту виконання Учасником всіх
його зобов’язань перед Асоціацією, що існували на момент укладення Додаткової угоди, за умови дотримання
Сторонами типової письмової форми Додаткової угоди.
7. Ця Додаткова угода набирає чинності з моменту укладення, діє протягом року, але не довше строку
дії Договору, і є невід’ємною частиною Договору.
8. Учасник може відмовитись від цієї Додаткової угоди, письмово повідомивши про це Асоціацію не
пізніше ніж за 30 календарних днів до очікуваної дати її розірвання.
9. Протягом строку дії цієї Додаткової угоди умови Договору застосовуються у частині, що не
суперечить цій Додатковій угоді. В усьому іншому, що не передбачено цією Додатковою угодою, відносини
Сторін регулюються умовами Договору.
ПІДПИСИ СТОРІН:
За Асоціацію:
________________
(підпис)

(В.В. Оскольський)

За Учасника:
_____________
(підпис)

М. П.

М. П.
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(_____________________)

