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Про надання інформації

Фонд державного майна України на Ваш запит надає копії документів 
зазначених у запиті, а саме:

• Біржовий контракт № 152 від 27.01.1999 року на купівлю-продаж пакета 
акцій ВАТ «Нафтопереробний комплекс «Галичина» (код за ЄДРПОУ 
152388) розміром 1,04 % статутного капіталу укладений на Українській 
міжбанківській валютній біржі (м. Київ);

• Біржовий контракт № 00186/00424 від 04.08.1999 року на купівлю- 
продаж пакета акцій ВАТ «Проектно-конструкторський інститут 
конвеєробудування» (код за ЄДРПОУ 04601819) розміром 22,43 % 
статутного капіталу укладений на Львівській філії УМВБ;

• Біржовий контракт № 00230/00000 від 21.06.2000 року на купівлю- 
продаж пакета акцій ВАТ «Львівській завод «Автонавантажувач» (код за 
ЄДРПОУ 5808758) розміром 6,54 % статутного капіталу укладений на 
Львівській філії УМВБ;

• Договір КПП-55 купівлі-продажу пакета акцій ВАТ «Нафтопереробний 
комплекс «Галичина» розміром 30 % статутного капіталу укладений 
21.08.1995 року за комерційним конкурсом.

Інформація по іншим підприємствам відсутня.
Додатки: на 5 аркушах в 1 примірнику.

В. о. директора 
Департаменту приватизації С. Дзюбенко

Зубаті на О.М. 200-35-84



Львівська філія УМВБ 
Біржовий контракт № 00230/00000 

на купівлю - продаж цінних паперів

м.Львів Дата 21 червня 2000р.
• !*гг '

Брокерська контора N 1,

Час 12:08:00

чр
■ЧИ*

Фонд державного майна України,
що іменується в подальшому Продавець, в особі Представника Горлач Наталі! Юріївни 
яка діє на підставі довіреності № 23 від 12 січня 2000р., з однієї сторони, і ' 
ЗАТ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КАРПАТИ**ІНВЕСТ"" ,
що іменується в подальшому Покупець* представлений уповноваженою особою 
СТОЛМОВИМ ЄВГЕНОМ МИХАЙЛОВИЧЕМ, який(яка) Діє на підставі 
Довіреності №353 від 20 червня 2000£.,
паспорт серія КВ № 431652 виданий ЛИЧАКІВСЬКИМ РВ УМВС України у Львівській 
обл.09.об.2000р., ;
з другої сторони, у відповідності' з Положенням про порядок продажу на фоі|щ 
біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі 
цей Контракт про таке:

■і*1. Продавець передає, а Покупець спучує і приймає: 
акції прості іменні і

N позиції біржового 
бюлетня Ціна за одиницю, грн. Кількість акцій, ая. Загальна вартість придбанім!; |і

акЦ'й, фн. Ш  і!
7 0 ,09 903533 8 1 3 1 М

Всього: 903533 8131.7197
Б. ВАТ "ЛЬВІВСЬКЕ АТП №24662" (ДОД) ,, (код ЄДРПОУ 3117719) у кількості 888007 за :і[| 
ціною: [І

I I
І!  і

N позиції біржового 
бюлетня Ціна за одиницю, грн. Кількість акцій, шт. Загальна вартість придбаних! і1 і| ■!! 

акцій, грн.
12 0,09 888007 79920 ,63

Всього: * 888007 79920,63
В. ВАТ «ЛЬВІВСЬКИЙ ЗАВОД «АВТОНАВАНТАЖУВАЧ»» (ДОД) (код ЄДРПОУ 5808758) у кілько 
4000000 за ціною: ,.Ц ;

с т їі пі
N позиції біржового 
бюлетня

11- 1̂'* Ціна за одиницю, фн. Кількість акцій, шт. Загальна вартість придбанні)! 
акцій, грн. |і11 г

19 'і 0 ,18 4 000000 7 2 0 0 0 0 ,0 0 1
Всього: 4 000000 720000 ОДІ!,

У

2.Сума контракту становить 881238,60(Вісімсот вісімдесят одна тисяча двісті трйдіШ 
вісім грн.- 60 коп.) . , |Л;||й
З.Зобов1 язання за Контрактом виконуються протягом п'яти робочих днів від| 
проведення торгів (день проведення торгів не враховується).
4.Право власності на придбаний паке!т акцій виникає з моменту повної оплати біржЗвотй 
Контракту. ^ | |||і{.
5.При підписанні цього Контракту сторони обмінюються гарантіями щодо доставки і: 
паперів та їх оплати. и
Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені додат 
зобов'язаннями.
Гарантії Покупця: ■ Сплачена застава у розмірі 10 % від стартової ціни пакету а1 
на рахунок №29017040198004 УМВБ в сумі
89915,40 (Вісімдесят дев'ять тисяч ;,дев' ятсот п'ятнадцять грн. 40 коп.), платіжні | 
доручення № 584 від 20.06.2000р.
6.Покупець сплачує на розрахунковий рахунок біржі №29017040198004 УМВБ, МФО 3(1(6 
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ‘22877057 у термін, обумовлений в п.З данб'Іч
Кон гракту:

, 4  . . .  • ІІІ! Жсуму і укладеної угоди, що становк-ть і» 881238, 60 (Вісімсот вісімдесят одна тисяча двіста| 
тк-Д^ять вісім грн. 60 коп.) за вирахуванням сплаченого гарантійного внеску |

: 89915,40 (Вісімдесят дев'яті тисяч дев'ятсот п'ятнадцять грн. 40 коп.),; і 
також: ^
а) біржовий збір у розмірі 1 % від^суми укладеної угоди, що становить 8 812, 39;', 
тисяч вісімсот дванадцять грн. 39 коп.);
б) податок на добавлену вартість в розмірі % від суми біржового збору, що йтаіііі 
(00 коп.); ц ;
в)державне мито в розмірі % від суми угоди, що становить (00 коп.).
Всього до сплати: 800135, 59 (Вісімсот тисяч сто тридцять п'ять грн. 59 коп.). :|М: І



7.Сторони погоджуються з тим, що в-разі порушення Покупцем терміну оплати приі
акцій згідно з пунктом 3 цього "Контракту, Контракт розривається за ініці^тйЩ
Продавця, про що він має повідо\ійти Покупця не пізніше ніж через 5 днів ' гіісл;

№  « . „ ^ • і і і ‘ прийняття відповідного рішення. В цьому разі сплачений гарантіинии внесок відпав!
до пункту 3.4 Положення про порядок продажу на фондових біржах пакетів
відкритих акціонерних товариств, що належать державі, Покупцю не повертається,
сплачує на розрахунковий рахунок Біржі неустойку в розмірі 20 % суми укд,
угоди, з урахуванням сплаченого гарантійного внеску
8.Покупець проінформований, що коли на придбання пакета акцій потрібна згода о] 
Антимонопольного комітету України, то у випадках та у терміни, перед' 
законодавством, він зобов'язаний звернутися для отримання зазначеної згоди, 
законодавством передбачено подання повідомлення про придбання акцій 
повідомлення до органу Антимонопольного комітету України.
9.Контракт набуває чинності з моменту його підписання та реєстрації на біржі.

10.Реквізити сторін:

Продавець І Покупець

Представництво*- Фонду 
державного майна України,, 
тел.72-20-34, факс 72-37-76, ^
р/р 35605300101 в
Головдержказначейство України, „
ОПЕРУ НБУ м. Київ, МФО 300001, ■<'
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 20055032

ЗАТ "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ 
«КАРПАТИ-ІНВЕСТ»»,
79008, м.Львів, пл.Ринок,12 
р/р 26009012257 
в Першій філії АТ ЗУКБ 
МФО 325365 
ідентифікаційний 
код ЄДРПОУ 2233475

іііКерівник реєстраційного бюро ,біржі , у.-- ^



0 6 5 0 9 2

УМВБ
БІРЖОВИЙ КОНТРАКТ № 152 

1 НА КУПІВЛЮ - ПРОДАЖ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

м. Київ Дата 27.01.99 час 15:00:41
Фонд Державного Майгіа України, що іменується в подальшому Продавець, в 
особі Представника Луценко Валерій Володимирович, який діє на підставі 
довіреності № 580 від 22.12.98, з однієї сторони і ТОВ "Воод енд 
Компані", що іменується в подальшому Покупець, представлений 
уповноваженою особою Маслюк Ігор Анатолійович, який (яка) діє на 
підставі довіреності № 26.01.99 від 30.12.99, з другої сторони, у 
відповідності з положенням про порядок продажу нафондових біржах пакетів 
акцій відкритих акціонерних товариств, що належать державі, уклали цей 
Контракт про таке:
1. Продавець передає, а Покупець сплачує і приймає
Акції прості іменні ВАТ "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС "ГАЛИЧИНА"" (код 
ЄДРПОУ 152388) у кількості 9095000 шт.

І № позиції І Ціна за одиницю |Кількість акцій |Загальна вартість |
І біржового 1 грн. шт. | придбаних акцій |
І бюлетеня 1 грн. |

1 3 1 0. 02 | 5000 | 100.00|
1 3 1 0. 02 | 50001 100.00|
1 3 1 0. 02 | 50001 100.001
1 3 1 0. 02 | 9080000] 181,600.00|
| Всьога | | 90950001 181,900.001

Акції прості іменні' ВАТ "НАФТОПЕРЕРОБНИЙ КОМПЛЕКС "ГАЛИЧИНА"" (код 
ЄДРПОУ 152388) у кількості 3455 шт.

| № позиції |Ціна за одиницю |Кількість акцій |Загальна вартість |
І біржового | грн. | шт. | придбаних акцій |
І бюлетеня | | | грн. |

І 4 | 0.02! 34551 69.10|

| Всього | | 3455| 69.10|

2. Сума угоди становить 181,969.10 грн. (сто вісімдесят одна 
тисяча дев'ятьсот шістьдесят дев'ять грн. 10 коп.).
3. Забов'язання за Контрактом виконуються протягом п'яти робочих 
днів від дати проведення торгів (день проведення торгів не
4. Право власності йа придбаний пакет акцій виникає з моменту 
повної оплати біржового Контракту.
5. При підписанні цього Контракту сторони обмінюються гарантіями 
щодо доставки цінних паперів та їх оплати.
Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені 
додатковими зобов'язаннями.
Гарантії Покупця: сплаченний гарантійний внесок в розмірі 10% від 
стартової ціни пакету акцій на рахунок № 2901308512 у АБ 
"Клірінговий дім", що складає 18,196.91 грн. (вісімнадцять тисяч



сто дев'яносто шість грн. 91 коп.). Платіжне доручення № №3 від 
26.01.99 від від 26.01.99.
6. Покупець•сплачує на рахунок № 2901608632 у АБ "Клірінговий 
дім", МФО 300647, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21665382, у 
термін, обумовлений в'п.З даного Контракту суму укладеної угоди, 
що становить 181,969.10 грн. (сто вісімдесят одна тисяча 
дев'ятьсот шістьдесят дев'ять грн. 10 коп.) за вирахуванням 
сплаченого гарантійного внеску в сумі: 18,196.91 грн.
(вісімнадцять тисяч сто дев'яносто шість грн. 91 коп.), а також:
а) біржовий сбір у розмірі 1% від суми укладеної угоди, що 
становить 1,81£.-69 грн. (одна тисяча вісімсот дев'ятнадцять грн.
69 коп.),
б) державне мито у розмірі 0.1% від суми укладеної угоди, що 
становить 181.97 грн. (сто вісімдесят одна грн. 97 коп.),
Всього до сплати 165,773.85 грн. (сто шістьдесят п'ять тисяч 
сімсот сімдесят три грн. 85 коп.).
7. Сторони погоджуються з тим, що в разі порушення Покупцем 
терміну оплати придбаних акцій згідно з пунктом 3 цього 
Контракту, Контракт розривається за ініціативою Продавця, про що 
він має повідомити Покупця не пізніше, ніж через 5 днів після 
прийняття відповідного рішення. В цьому разі гарантійний внесок 
відповідно до пункту 3.4 Положення про порядок продажу на фондових 
біржах пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що належать 
державі, Покупцю не повертається.
8. Покупець проінформований, що коли на придбання пакета акцій 
потрібна згода органів Антимонопольного комітету України, то у 
випадках та у терміни, предбаченні законодавством, він
забов'язаний звернутися для отримання зазначенної згоди, а якщо 
законодавством предбачено подання повідомлення про придбання акцій 
- надати повідомлення до органу Антимонопольного комітету України.
9. Контракт набуває чинності з моменту його підписання та 
реєстрації на УМВБ.
10.Реквізіти сторін:
Продавець Покупець
Фонд Державного Майна України ТОВ "Воод енд Компані"
р/р 000090101 в м. Київ,вул. Володимирська,6,
в КБ "Фінанси та кредит" р/р 26006003001199 в
МФО 300131 КБ "ІНГ Україна"
Код ЄДРПОУ 00032945 МФО 300539

Код ЄДРПОУ 24580806



Львівська філія УМВБ 
Біржовий контракт № 00186/00424 
на купівлю - продаж цінних паперів

м.Львів Дата 04 серпня 1999р. Час 15:13:44

Брокерська контора N і__ ,
Фонд державного майна України,
що іменується в подальшому Продавець, в особі Представника Доманська 
Ірина Богданівна, який діє на підставі довіреності № 169 від 09 червня 
1999р., з однієї сторони, і ЗАТ ІК"Карпати-інвест", що іменується в 
подальшому Покупець, представлений уповноваженою особою Столмов Євген 
Михайлович, який(яка) діє на підставі паспорт серія У-СГ №577316 від 
09 квітня 1979р., з другої сторони, у відповідності з Положенням про 
порядок прод*ажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих акціонерних 
товариств, що належать державі, уклали цей Контракт про таке:

1.Продавець передає, а Покупець сплачує і приймає:
акції прості іменні "Проектно-контсрукторський інститут конвеєробудув- 
ання" (код ЄДРПОУ 04601819) у кількості 290000 за ціною:

І № позиції|Ціна за одиницю, 
|біржового|
|бюлетня |

грн.І Кількість | 
| акцій, | 
| шт. |

Загальна вартість | 
придбаних акцій, | 

грн. |

100013 | 
100013 |

0.07
0.07

| 100001 
| 2800001

700.00| 
19, 600 .00|

І Всього: | " - | 290000! 20,300.00|

акції прості іменні "Проектно-конструкторський інститут конвеєробу, 
ання" (код ЄДРПОУ 04601819) у кількості 1400 за ціною:

І № позиції|Ціна за одиницю, 
І біржового|
|бюлетня |

грн.І Кількість | 
1 акцій, | 
| шт. |

Загальна вартість | 
придбаних акцій, | 

грн. |

100014 | 0.07 | 1400| 98.001

| Всього: | | 1400| 98.001

2.Сума контракту становить 20, 398 .00 (Двадцять тисяч триста дев'яносто 
вісім грн. 00 коп.) .
З.Зобов1язання за Контрактом виконуються протягом п'яти робочих днів 
від дати проведення торгів (день проведення торгів не враховується).
4.Право власності на придбаний пакет акцій виникає з моменту повної 
оплати біржового Контракту.
5.При підписанні цього Контракту сторони обмінюються гарантіями щодо 
доставки цінних паперів та їх оплати.
Гарантії Продавця: акції не є предметом застави і не обтяжені додатко
вими зобов'язаннями.
Гарантії Покупця: Сплачена застава у розмірі 10 % від стартової ціни 
пакету акцій на рахунок №2901166 у Львівській філії УМВБ в сумі 
2,039.80(Дві тисячі тридцять дев'ять грн. 80 коп.), платіжне доручення 
№ 0000000628 від 03.08.99р.
6.Покупець сплачує на розрахунковий рахунок біржі №2901267 в 
Львівській філії УМВБ, МФО 325860, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
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20856594 у термін, обумовлений в п.З даного Контракту: 
суму укладеної угоди, що становить: 20,398.00(Двадцять тисяч триста 
дев'яносто вісім грн. 00 коп.) за вирахуванням сплаченого гарантійного 
внеску в сумі: 2,039.80(Дві тисячі тридцять дев'ять грн. 80 коп.), а 
також:
а)біржовий збір у.розмірі 1 % від суми укладеної угоди, що становить 
203.98(Двісті три грн. 98 коп.);
б)податок на добавлену вартість в розмірі % від суми біржового збору, 
що становить (00 коп.);
в)державне мито в розмірі % від суми угоди, що становить (00 коп.). 
Всього до сплати: 18,562.18(Вісімнадцять тисяч п'ятсот шістдесят дві 
грн. 18 коп.]..-
7.Сторони погоджуються з тим, що в разі порушення Покупцем терміну оп
лати придбаних акцій згідно з пунктом 3 цього Контракту, Контракт роз
ривається за ініціативою Продавця, про що він має повідомити Покупця 
не пізніше ніж через 5 днів після прийняття відповідного рішення. В 
цьому разі сплачений гарантійний внесок відповідно до пункту 3.4 Поло
ження про порядок продажу на фондових біржах пакетів акцій відкритих 
акціонерних товариств, що належать державі, Покупцю не повертається, і 
він сплачує на розрахунковий рахунок Біржі неустойку в розмірі 20 % 
суми укладеної угоди, з урахуванням сплаченого гарантійного внеску.

8.Покупець проінформований, що коли на придбання пакета акцій потрібна 
згода органів Антимонопольного комітету України, то у випадках та у 
терміни, передбачені законодавством, він зобов'язаний звернутися для 
отримання зазначеної згоди, а якщо законодавством передбачено подання 
повідомлення про придбання акцій - надати повідомлення до органу Анти
монопольного комітету України.
9.Контракт набуває чинності з моменту його підписання та реєстрації на 
біржі.
10.Реквізити сторін:

Продавець
Представництво Фонду 
державного майна України, , 
тел.72-20-34, факс 72-37-76, 
р/р 25601062024980 в КБ 
"Фінанси і кредит" м.Київ, 
МФО 300131, ідентифікаційний 
код ЄДРПОУ 00032!

ПЯвЛЙЕЦІЦ*
/ V і \ - '

Покупець
ЗАТ "Інвестеційна компанія 
"Карпати-інвест", м.Львів, 
пл.Ринок, 12,. тел.74-22-17, 
факс 72-66-41, р/р 
260090122.57 в Першій філії АТ 
"ЗУКБ" м.Львів, МФО 325365, 
.^ідентифікаційний код ЄДРПОУ

ШКУПЕХ&у
«КАРПАТИ*\ї|
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Д О Г О В І Р № КПП-55
купівлі - продажу пакету акцій 

за некомерційним курсом.

м.Київ, 2 ІС Є р П Н Я  1 9 9 5  р о к у  ~і-6 серпня 199Гг{г.

Ми. що нижче підписалися, з одного боку Фонд державного майна України, 
який знаходиться за адресою: Україна, 252133, м.Київ,вул.Кутузова, 18/9, в особі 
Першого заступника Голови Фонду Григоренка Євгена Миколайовича, який діє на 
підставі Тимчасового Положення про Фонд державного майна України(надалі 
Продавець) та з другого боку товариство покупців ВАТ "Нафтопереробний комплекс - 
Галичина ", яке знаходиться за адресою : Україна, 293720,м.Дрогобич,Львівської 
обл.,вул.Бори-славська,82 в особі голови товариства Бойка Володимира Михайловича, 
який діє на підставі свідоцтва №214 від27Л2.94р., виданого регіональним відділенням 
Фонду державного майна України по Львівській області, (надалі Покупець). уклали 
Договір про нижчевикладене :

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Продавець зобов'язується відповідно до умов некомерційного* конкурсу 
передати у власність Покупцеві пакет акцій в кількості 10448099 штук на суму 
261202475 тисяч карбованців, що становить 30% Статутного фонду (надалі - пакет 
акцій) - державну частку в майні відкритого акціонерного товариства "Нафтопере
робний комплекс - Галичина" м.Дрогобич, яке знаходиться за адресою : 293720 , 
Україна,Львівська обл., м.Дрогобич,вул.Бориславська,82.

1.2. П о к у п є і г ь  зобов’язується прийняти пакет акцій і сплатити за нього ціну 
відповідно до умов некомерційного конкурсу.та пункту 1.3.

1.3. Вартість державної частки становить 261202475 (двісті шістдесять один 
мільярд двісті два мільйони чотириста сімдесять п’ять) тисяч карбованців.

2.ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Оплата вартості пакету акцій проводиться Покупцем таким чином: згідно 
ст.25 “Закону України “Про приватизацію майна державних підприємств:

10%-26120248000 (двадцять шість мільярдів сто двадцять мільйонів, двісті сорок вісім 
тисяч) карбованців внесенням застави відповідно до умов конкурсу;

20%-52240495000 (п'ятдесять два мільярди двісті сорок мільйонів чотириста дев'яносто 
п’ять тисяч ) карбованців - протягом 15 календарних днів з моменту укладання цього 
договору;

наступні 35%-91420867000 (дев’яносто один мільярд чотириста двадцять мільйонів 
вісімсот шістдесять сім тисяч) карбованців не пізніше одного року від дати підписання 
цього договору, з урахуванням п.6 Методики вартості об’єктів приватизації, 
затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.95р. N36;



решта 35%-91420865000 (дев’яносто один мільярд чотириста двадцять мільйонів 
вісімсот шістдесять п’ять тисяч) карбованців - не пізніше двох років від дати підпи
сання цього договору, з урахуванням п.6 Методики оцінки вартості об’єктів прива
тизації затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.95 р. N 36.

2.2. Розрахунки за придбаний пакет акцій здійснюються Покуппем шляхом 
безготівкового перерахування грошових сум зі свого рахунку на рахунок Пропавтгя

3. ПЕРЕДАЧА ПАКЕТУ АКЦІЙ

3.1. Передача пакету акцій Продавцем Покупцеві здійснюється протягом трьох 
днів після повної сплати Покупцем вартості пакету акцій.

*

3.2. Передача пакету акцій Продавцем і прийняття пакету акцій Покуппем 
засвідчується актом передачі, що підписується сторонами, а також виданням 
Продавцем розпорядження голові правління акціонерного товариства про внесення 
відповідних відомостей в реєстр акціонерів акціонерного товариства.

4.0Б0В'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ:

4.1. Покупець зобов'язаний сплатити у встановлений термін вартість пакету
акцій.

4.2. Відповідно до умов некомерційного конкурсу, поданого бізнес-плану та 
зобов'язань щодо роботи відкритого акціонерного товариства "Нафтопереробний 
комплекс -Галичина" Покупєнь зобов'язується забезпечити:

1. Збереження спеціалізації підприємства протягом 20 років.
2. Проведення реконструкції підприємства:

- будівництво паливного комплексу в складі п'яти основних та шести допоміжних 
установок;
- доведення глибини переробки нафти до 70%;
- збільшення автомобільного бензину в 2 рази без збільшення обсягу переробки 
нафти;
- доведення якості продукції до рівня світових стандартів.

3. Розвиток соціальної сфери та житлового будівництва.
4. Створення мережі по реалізації нафтопродуктів в регіоні в 1995 - 1996 р.р.:

- будівництво установки "ЕЬШ" по наливу нафтопродуктів у автоцистерни;
- будівництво не менш як трьох нових заправочних станцій;
- придбання не менш як трьох заправочних станцій.

5. Здійснення заходів щодо захисту навколишнього середовища.
6. Забезпечення підприємствва сировиною на основі укладання довгостроко

вих угод. *
7. Покупєпь зобов'язується забезпечити загальну суму інвестицій 256,5 млн. 

доларів СІЛА, з них валютна частина складає 202,73 млн. доларів СІЛА.

4.3. Покупець не має права відчужувати пакет третім особам без збереження 
умов, на яких був придбаний пакет, протягом двох років з моменту набуття права 
властності. . ’



5.0Б0ВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

5.1. Продавець зобов'язується передати Покупцеві пакет акцій відповідно до 
п.3.1. цього Договору.

5.2. Продавець зобов’язується повідомляти П о к у п ц я  про несвоєчасне внесення 
платежів за пакет акцій

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
%

6.1. Якщо протягом вказаних у пункті 2.1 цього Договору термінів оплати вар
тості пакету акцій та після одержання письмового повідомлення П окупєтгь не внесе 
30% платежів, та відмовиться від сплати вартості пакету акцій, Пропавелгь має право в 
односторонньому порядку розірвати Договір. У такому випадку:

Покупець сплачує органу приватизації неустойку в розмірі 20% від вартості 
пакету акцій.

6:2. Відповідальність за збереження майна від моменту підписання протоколу 
засідання конкурсної комісії до підписання акту передачі майна несе Пролавеїгь.

6.3. У разі порушення зобов’язань передбачених п.2.1. цього Договору 
П о к у п є т г ь  виплачує на рахунок Про лаві гя штраф у розмірі 0,5% вартості пакету акцій 
за кожний день прострочення.

6.4. У разі порушення Покупнем зобов’язань^ передбачених п. 4.2, Продавець 
має право розірвати договір у встановленому законодавством порядку.

7.ГАРАНТІЇ І ПРЕТЕНЗІЇ

7.1. Пролавеїгь гарантує, що відкрите акціонерне товариство "Нафтопере
робний комплекс - Галичина" не входить до переліку об’єктів, що не підлягають 
приватизації, не є проданим, переданим, заставленим: під арештом не знаходиться, 
судових справ щодо нього не має.

7.2. Якщо будь-які умови цього Договору стають незаконними за будь-яких 
обставин, то це не впливає на чинність та силу інших умов цього Договору.

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

Всі спори, що виникають із цього Договору, вирішуються шляхом переговорів. 
Якщо сторони протягом десяти днів не досягнуть домовленості, то спір передається 
на розгляд арбітражного суду, відповідно до чинного законодавства.

9.ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

Зміна умов Договору можлива тільки за згодою сторін і оформляється в 
нотаріальному порядку.

10.В И Т Р А Т И

Всі витрати, пов'язані з укладанням цього Договору, його нотаріальним 
засвідченням, реєстрацією та виконанням, бере на себе Покупеїгь.



11. ДОДАТКОВІ ВИМОГИ

Цей Договір підлягає реєстрації у встановленому порядку протягом місяця з 
дня його нотаріального засвідчення.

Договір складено в чотирьох примірниках , один з яких зберігається у справах, 
а інші видаються сторонам. •- * '

Назва нотаріальної контори: 2-

Повні юридичні адреси сторін :


