ПОЗИКА №8064-UA

Гарантійна угода
(Проект з енергоефективності)
між
УКРАЇНОЮ
та
МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ
ТА РОЗВИТКУ

Від 10 червня 2011 року

ПОЗИКА №8064-UA
ГАРАНТІЙНА УГОДА
УГОДА від
10 червня 2011 року між УКРАЇНОЮ («Гарант») та
МІЖНАРОДНИМ БАНКОМ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ («Банк»).
ОСКІЛЬКИ (А) Гарант і публічне акціонерне товариство «Державний
експортно-імпортний банк України» («Позичальник»), будучи впевненими в
обґрунтованості та пріоритетності Проекту, описаного у Доповненні 2 до Угоди
про позику, звернулися до Банку з проханням про допомогу у фінансуванні
Проекту;
(B)
згідно з Угодою про позику від тієї самої дати, що й цей документ,
між Банком та Позичальником, Банк погодився надати Позичальникові позику в
розмірі,
що
дорівнює
двомстам
мільйонам
доларів
США
(200 000 000 доларів США) на умовах, визначених Угодою про позику, але
виключно за умови згоди Гаранта гарантувати зобов'язання Позичальника за цією
позикою відповідно до положень цієї Угоди; та
ОСКІЛЬКИ Гарант, беручи до уваги укладення Банком Угоди про позику з
Позичальником, погодився таким чином гарантувати відповідні зобов'язання
Позичальника;
Сторони цієї Гарантійної угоди цим домовляються про таке:
СТАТТЯ I
Загальні умови; Визначення
Розділ 1.01. «Загальні умови надання позик» Банку від 31 липня 2010 року
зі змінами, викладеними нижче («Загальні Умови») є невід’ємною частиною цієї
Угоди.
Розділ 1.02. Якщо контекст не вимагає іншого тлумачення, то кілька
термінів, визначених у Загальних умовах та в Додаткових положеннях Угоди про
позику, мають значення, відповідно визначені в них.
Розділ 1.03. Усі товари, роботи та послуги (крім послуг консультантів),
закупівля яких здійснюється за Угодою про позику, закуповуються відповідно до
положень Розділу 1 «Настанов з питань закупівель в рамках позик МБРР та
кредитів МАР» від травня 2004 року зі змінами, внесеними в 2006 та 2010 роках
(«Настанови із закупівель»), та положень Угоди про позику; а всі послуги
консультантів, закупівля яких здійснюється за Угодою про позику, закуповуються
згідно з Розділами I та IV «Настанов з відбору та найму консультантів

-2Позичальниками Світового банку» від травня 2004 року зі змінами, внесеними в
2006 та 2010 роках («Настанови із відбору консультантів»), та відповідно до
положень Угоди про позику.
СТАТТЯ ІІ.
Гарантія
Розділ 2.01. Без визначення граничних термінів або обмежень щодо будьяких зобов’язань, передбачених Гарантійною угодою, Гарант цим безумовно
гарантує як основна відповідальна особа, а не лише як поручитель, належну та
вчасну виплату основної суми Позики, процентів та інших зборів за нею, а також
премії за дострокове погашення Позики згідно з положеннями Угоди про позику.

СТАТТЯ ІІІ.
Представник Гаранта. Адреси
Розділ 3.01. Міністр фінансів Гаранта призначається представником
Гаранта в цілях Розділу 10.02 Загальних умов.
Розділ 3.02. Наведені нижче адреси зазначаються в цілях Розділу 10.01
Загальних умов:
Для Гаранта:
Міністр фінансів
вул. Грушевського 12/2,
м. Київ, 01008
Україна
Телекс:

Факс:

131450

(380-44) 201-56-85
(380-44) 201-56-84

Для Банку:
Міжнародний банк
реконструкції та розвитку
1818 H Street, N.W.
Washington, D.C. 20433
Сполучені Штати Америки
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Телеграфна адреса:
INTBAFRAD
Washington, D.C.

Телекс:

Факс:

248423 (MCI) або
64145 (MCI)

(202) 477-6391

НА ЗАСВІДЧЕННЯ ЧОГО сторони, діючи через своїх належним чином
уповноважених представників, забезпечили підписання цієї Угоди від свого імені в
місті Києві, Україна, в день і рік, зазначені на початку угоди.

УКРАЇНА

Уповноважений представник

МІЖНАРОДНИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

Уповноважений представник

