РАМКОВА УГОДА
МIЖ УРЯДОМ УКРАIНИ ТА УРЯДОМ СПОЛУЧЕНОГО
КОРОЛIВСТВА ввликог ьгитхнп ТА швнтчнот IРЛАНДII

ЩОДО оещшнот кгкдитно! ПIДТРИМКИ РОЗВИТКУ
СПРОМОЖНОСТЕЙВIЙСЬКОВО-МОРСЬКИХСИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАIНИ
Уряд Украши (далi - Украшська Сторона) та Уряд Сполученого
Королiвства Великот Британи та Пiвнiчно"i Iрландi"i (далi - Британська
Сторона, а разом з Украшською Стороною - Сторони),
прагнучи сприяння та поглиблення спiвробiтництва мiж Украгною та
Сполученим Королiвством Великот Британи та Пiвнiчно"iТрландй у сферах,
що становлять спiльний штерес,
ураховуючи заявлену Укратнською Стороною потребу в ефективному
забезпеченнi захисту територiально"i шшсносп та суверенггету Украши,
захисту вiльного судноплавства, територiальних вод у Чорному та
Азовському морях,
ураховуючи намтр Украши розвивати спроможностi Вiйськово-Морських
Сил Збройних Сил Украши,
визнаючи спроможнiсть iз боку Британськот Сторони надати пiдтримку у
розвитку спроможностей Вiйськово-Морських Сил Збройних Сил Украши у
формi експортного кредиту для фiнансування реалiзацi"i державного
iнвестицiйного проекту з постачання двох протимiнних кораблiв (ПМК), Ух
доставки та обслуговування, спiльного будiвництва восьми ракетних кагергв,
доставки та встановлення систем озбросння на iснуючi кораблi, спiльного
будiвництва фрегату, а також консульташйнот та технiчно"i пiдтримки
будiвництва вгйсъково-морськог iнфраструктури, включаючи доставку
обладнання,
тпдтверджуючи
результати попереднiх обговорень, закршлених
гпдписаппям 07 жовтня 2020 року Меморандуму про намтри мгж
Мппсгерсгвом оборони Украгни та Мгнютерсгвом оборони Сполученого
Королiвства Великот Британи та Пiвнiчно"i [рландй щодо розвитку
спроможностей Вiйськово-Морських Сил Збройних Сил Украгни,
домовилися про таке:
СТАТТЯ 1 - ТЕРМIНИ
Термiни, що використовуються в цiй Рамковiй угодi, мають так! значення:
Банкiвська позика - позика, що надаетъся Позичальнику банком або
консоршумом банкiв, гарантом за якою виступа€ UКEF;

· Позичальник - Украша в особi Мцпстра фiнансiв Украши або Голови
Боргового агентства Украши (у випадку останнього - за належним чином
оформленим дорученням Мцпстра фiнансiв Украши), залежно вiд обставин;
Контракт - кожний комерцiйний контракт для реалiзацi! Проекту(iв), що
укладаються мiж Покупцем та Британськими постачальниками;
Кредитний договiр - кожний кредитний договiр, який керуеться
законодавством Велико! Британй, i яким визначаються умови використання
та погашення Банкгвсько] позики (позик) та/або Позик (и) UКEF;
Кредити - одна або декiлька Банкiвських позик та Позик UКEP;
Кредитор (и) - Британська Сторона в особi UКEF та банк або консоршум
банкiв, що надас Банкiвську позику;
Банк-агент - АТ «Укрекстмбанк»,
Кредитiв вiд [мен! Позичальника;

що здiйснюе контроль за вибiркою
~

Угода ОБСР - угода ОБСР щодо офiцiйно шдтримуваних
кредипв;

експортних

Проект (и) - державний (i) iнвестицiйний (i) проект (и) iз закупiвлi
Покупцем у Британських постачальникiв двох протимiнних кораблiв (ПМК),
!х доставки та обслуговування, спiльного будiвництва восьми ракетних
катер!в, доставки та встановлення систем озброення на iснуючi кораблi,
спiльного будiвництва фрегату, а також консульташйног та технтчнот
пiдтримки будiвництва вгйськово-морськог iнфраструктури,
включаючи
доставку обладнання, в межах пiдтримки Британськот Сторони у формi
Кредитiв на розвиток спроможностей Вiйськово-Морських Сил Збройних Сил
Украши;
Покупець - Мппстерсгво оборони Украши;
Британськi
постачальники
Мтнютерство
оборони Сполученого
Королiвства Велико! Британи та Пiвнiчно! lрландi! (яке дiе через Орган з
продажу обороиног технiки Мппстерства оборони Велико! Британй),
компанiя Babcock lnternational Group Plc (та П асоцiйованi шдприсмства,
включаючи Rosyth Royal Dockyard Limited) та MBDA UK Limited;
Позика UКEP - пряма позика, що надаетъся Позичальнику UКEF;
Премiя за ризик UКEP - плата, яка сплачуеться UКБF за надання Позики
UКEF або гаранта Банкгвсъког позики; та
UКEP - Державний Секретар гi Британськог Величностi, що дгс через
Департамент з гарантування - експортних кредитiв (дiючий як Агенцiя
експортного фiнансування Сполученого Королiвства Велико! Британи та
Пiвнiчно! Трландп), що дiе вiд гмент та в штересах Британськот Сторони.
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СТАТТЯ 2 - СУМА ТА МЕТА ФIНАНСУВАННЯ
Британська Сторона мае намгр надати офiцiйну пiдтримку Украгнськгй
Сторон! у формi Кредитiв для реашзацй Проекпв, при умов! узгодження
задовiльних поло жень Кредитного договору вiдповiдними сторонами.
Загальна сума Кредитiв не перевишуе 1,7 млрд (один мiльярд сгмсот
мiльйонiв) фунтiв стерлiнгiв, або еквiвалент у доларах США чи свро, до яко)
може бути додана сума Премй за ризик UКEP.
реалiзацi1 Проекпв Британськi постачальники та Покупець укладають
Контракти, необхiднi для "ix реалтзацп. Позичальник гпдтверджуе, що готовий
скористатися Кредитами, наданими Кредиторами, для фiнансування таких
Контракпв.
ДЛЯ

Цi Кредити мають бути використанi на фiнансування Контракпв,
укладених з Британськими постачальниками, якi будуть включати товари та
послуги Британського походження у розмiрi I!e менш нiж 50% вiд загальнот
вартосп вiдповiдного Контракту, та для фiнансування Премп за ризик UКEF.

Комгсп Банку-агенту сплачуватиме Покупець.
Покупець здiйснюе загальний нагляд та координацiю Проекту(iв).

СТАТТЯ 3 - СТРУКТУРА ФIНАНСУВАННЯ
Офiцiйна шдтримка,
складаеться з:

що

надаетъся

для

фiнансування

Проекпв,

- Позик UКEP, сума яких не перевищус 750 млн (сгмсот п'ятдесят
мiльйонiв) фунтiв стерлiнгiв або еквiвалент у доларах США чи свро; та
- Банкiвських позик, сума яких не перевищуе 950 млн (дев'ятсот п'ятдесят
мiльйонiв) фунтiв стерлiнгiв або еквiвалент у доларах США чи евро.
Премiя за ризик UКEP щодо Кредитiв покриваеться Позичальником. На
прохання Позичальника та за згодою UKEF такт Премп за ризик UКEF
можуть бути профiнансованi Кредиторами. У такому випадку загальна сума
Кредитiв збгльшуетъся на суму Премй за ризик UКEF.

СТАТТЯ 4 - УМОВИ ФIНАНСУВАННЯ
Для реалiзацi"i Проекту(iв) Покупець мае намтр закупити у Британських
постачальникiв товари та/або п_?слуги (згiдно з вiдповiдним Контрактом), якi
можуть бути профiнансованi за рахунок Кредитiв, що надаються на умовах та
в спосiб, передбаченi Статтею 5 цiе"i Рамковш угоди.

I
. Розмiр Кредитiв по кожному Контракту покривае вартiсть Контракту,
який фшансустъся вiдповiдно до цiеl Рамковш угоди, а також, за
необхiдностi, Премй за ризик UКEF, якщо Позичальник звернеться iз запитом
Ух профiнансувати i якщо таке звернення буде прийнято UКEF.
Вибiрка коштiв по кожному Кредитному договору, эдгйснюстъся на
користь Британських постачальникiв (та UКEP, у випадку фiнансування
Премп за ризик UКEP) на пiдставi документiв, наданих Британським
постачальником, згiдно з вiдповiдним Контрактом та вiдповiдним Кредитним
договором.

СТАТТЯ 5 - УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ФIНАНСОВОI
ПIДТРИМКИ
А) Кожен вiдповiдний Контракт фгнансуеться за рахунок пiдтримки,
зазначеног у Статтi 2 цiеl Рамковш угоди. Строк погашення кожного Кредиту
визначаеться UКEP та не перевищуе 1 О (десять) рокгв. Основна сума Кредитiв
.
.
.
погашаеться ргвними та посшдовними шестимгсячними платежами, причому
перший платiж щллягае сплатi через б (шiсть) мiсяцiв пiсля початковот дати
погашення, яка визначастъся згiдно з положениями вiдповiдного Контракту,
або гншог дати, погодженог UКEF. Борговi зобов' язання Позичальника за
кожним Кредитним договором е окремими та незалежними вiд виконання
вiдповiдного Контракту.
В) ДЛЯ будь-якого Кредиту, Кредитний договiр мае бути пiдписаний мiж
вiдповiдним(и) Кредитором(ами)
та Позичальником. Кожен Кредитний
договiр передбачае прийняття до виконання Контрактгв вiдповiдно до
Статтi 7 цiеl Рамковот угоди. Кожний Кредитний договiр визначае загальнi
умови фiнансування, включаючи умови вибiрки коштiв та погашення
Кредитiв, узгодженi вiдповiдними сторонами.
С) Процентною ставкою за будь-якою Позикою UKEF е вiдповiдна ставка
C.I.R.R. (Довiдкова комерцiйна процентна ставка), установлена UКEP
вiдповiдно до правил Угоди ОЕСР, що дiють на дату пiдписання такого
Кредитного договору.
Процентною ставкою за будь-якою Банкiвською позикою е ставка C.I.R.R.
(Довiдкова комерцiйна процентна ставка), установлена UКEP вiдповiдно до
правил Угоди ОЕСР, щО дiють на дату пiдписання такого Кредитного
договору, та збiльшена на маржу, яка не перевищуе 2,5% рiчних, або
еталонний показник нартосп Банкгвськог позики у вiдповiднiй валютi, для
доларiв США б-мiсячна Лондонська мiжбанкiвська
ставка пропозицп
(LIBOR), дЛЯ фунтiв стерлiнгiв Середньозважений iндекс ставок овернайт у
стерлiнгах (SONIA) розрахований на вiдповiдний перiод, для евро б-мiсячна
€вропейська мiжбанкiвська ставка пропозицц (EURIBOR), або ставка, що 11
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замIНЮ€ у кожному випадку, та збiльшена на маржу, яка не перевищу€ 3%
ргчних.

Вiдсотки за кожним Кредитом нараховуються на непогашену основну
суму Кредиту з дати кожног вибiрки i виплачуються кожнi пiвроку. Будь-яка
несплата основнот суми або вiдсоткiв У встановлений термгн тягне за собою
нарахування вiдсоткiв за простроченi платежi з дня, коли такий платiж мав
бути здiйснений, до дати здiйснення платежу.
D) Будь-якi обгрунтовано понесенi та належним чином документально
пiдтвердженi витрати, збори та винагороди будь-яко го виду, що стосуються
цi€'i Рамковш угоди, та будь-яких заходiв, якi виникають у зв'язку iз нею,
зокрема витрати та оплата послуг юристiв, а також будь-якi витрати, якi
понесенi пiд час розгляду справ або для пiдготовки до них У зв' язку з дiями
чи бездiяльнiстю Украшськог Сторони у рамках цi€i' Рамковш угоди,
покриваються Украшською Стороною.

СТАТТЯ 6 - ВАЛЮТА РОЗРАХУНКIВ ТА ПЛАТЕЖIВ
Фунти стерлiнгiв, €BPO, або долари США е валютою розрахункiв
платежiв за Кредитами, передбаченими шею Рамковою угодою.

та

СТАТТЯ 7 - ПРИЙНЯТТЯ KOHTPAKTIB ДО ВИКОНАННЯ
Прийняттю до виконання Контракту, який буде фiнансуватись у рамках
Кредитiв, зазначених у Статп 2 цi€! Рамковот угоди, переду€ виконання
наступних умов:
(i)
узгодження
мiж Украшською
Стороною
та Британською
Стороною, що цей Контракт пiдляга€ фiнансуванню у рамках вiдповiдного
Кредитного договору;
(ii)
виконання будь-яких необхiдних умов, передбачених вiдповiдним
Кредитним договором;
(iii)

пiдтвердження UКEP факту вiдсутностi на вiдповiдний момент
неттогашеног у встановлений термгн заборгованостi У крашськот Сторони; та
(iv)
угоди.

виконання

зобов'язань,

передбачених

Статтею 8 цi€! Рамковш

Пiсля перевiрки UКEP належного виконання вищезазначених умов,
кожний вiдповiдний Контракт :giдляга€ фiнансуванню за рахунок пiдтримки,
визначенот у Статтi 2 цi€! Рамковш угоди, згiдно з Кредитним договором.
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· СТАТТЯ 8 - ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ЩОДО БОРОТЬБИ 3 КОРУПЦI€Ю

в

кожному Кредитному договор! вiдповiднi сторони зазначатимуть
положення щодо зобов' язань з боротьбi з корупшсю у мiжнародних
комерцiйних операцiях.
Сторони Контракту, прийнятого до виконання за шею Рамковою угодою,
не можуть пропонувати або надавати третiй сторонг, просити, приймати або
общяти прямо чи опосередковано, для себе чи для будь-яко) iншо'i сторони,
будь-яких неналежних грошових чи iнших переваг, якi становлять або
можуть становити незаконну i корупцiйну практику.
Украшська Сторона зобов'язуетъся вжити встх необхiдних заходiв з метою
недопущення корупцiйних дiй пiд час реалiзацi'i Проекту. Окргм як У
випадках, коли таке повiдомлення становитиме (або як може обгрунтовано
стверджуватись становитиме ) еквiвалент злочину "незаконного розкриття
iнформацii'" за вiдповiдним законодавством будь-яко'( зi Стортн, Сторон и
зобов'язуються iнформувати одна одну, як пльки Ум стане вiдома iнформацiя,
що виклика€ пiдозру в корупцi'i.
У разi недотримання зобов'язань, зазначених вище у цiй статп,
Британська Сторона залиша€ за собою право вiдмовити в прийняттi будь
якого вiдповiдного Контракту до виконання та/або призупинити вибiрку
Кредиту, наданого Позичальнику для вiдповiдного Контракту.

СТАТТЯ 9 - КIНЦЕВI СТРОКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТIВ
Для отримання Кредитiв, передбачених Статтею 2 цi€'i Рамковот угоди,
вiдповiдний Кредитний договiр повинен бути пiдписаний протягом чинностi
зобов' язань UКEF щодо фiнансування, що передан! UКEF Укра'iнськiй
Сторон], якi можуть бути доповненi або подовженi, а кожний Контракт
повинен бути прийнятий до виконання не пiзнiше 31 грудня 2024 року.
Жодно'i вибiрки за будь-яким Кредитом, наданим вiдповiдно до цi€'i
Рамковог угоди, не може бути здiйснено пiсля 6 (шести) рокгв з дати
пiдписання вiдповiдного Кредитного договору.

Цi термiни можуть бути продовжент лише за виняткових обставин за
взаемною згодою Стортн шляхом обмiну листами мiж ними.

СТАТТЯ 10 - ПОДАТКИ ТА ЗБОРИ
Bci товари та по слуги, що постачаються за будь-яким Контрактом
вiдповiдно до цi€'i Рамковот угоди звiльняються вiд сплати будь-яких
податкiв, зборiв, митних та будь-яких iнших обов'язкових платежiв, що
стягуються на геритори Укра'iни вiдповiдно до законодавства Укра'iни.
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Операцп з ввезення на митну територiю Украши у будь-якому митному
режимi товартв, придбаних у Британських постачальникiв, Ух представництв,
Ух пiдрядникiв чи субпiдрядникiв, що фiнансуються в рамках будь-яко го
Контракту вiдповiдно до цi€"i Рамковот угоди, звiльняються вiд будь-яких
податкiв, зборiв, митних та будь-яких iнших обов'язкових платежiв, що
стягуються на територп Украши вiдповiдно до нацiонального законодавства
Украши.
Операцй з постачання товаргв, робiт та послуг на митнiй територп
Украгни (кргм операцiй з ввезення, передбачених абзацом другим статтi 10
шет Рамковот угоди), що здiйснюються безпосередньо Британським
постачальником,
його представництвами,
зареестрованими
на митнiй
територй Украгни, та Ух пiдрядниками, субпiдрядниками, що фiнансуються в
рамках будь-якого
Контракту
вiдповiдно
до шет Рамковш
угоди,
оподатковуються за нульовою ставкою (0%) податку на додану вартiсть та
звiльняються вiд оподаткування будь-якими iншими податками, зборами та
будь-якими iншими обов'язковими платежами, що стягуються на територй
Украши вiдповiдно до нацiонального законодавства Украши.
Доходи, якi виникають у зв'язку з постачанням товартв, робiт та послуг на
митнiй геригорл Украши в результап виконання будь-яко го Контракту
вiдповiдно до шет Рамковш угоди, що отримуються
безпосередньо
Британськими постачальниками, Ух представництвами, Ух пiдрядниками чи
субпiдрядниками, звiльняються вiд будь-яких податкiв, зборiв та будь-яких
iнших обов'язкових платежiв, що стягуються на територп Украши вiдповiдно
до нацiонального законодавства Украши. Звiльнення не застосовуетъся до
податку на доходи фiзичних осiб та iнших iдентичних або подiбних по суп
податкiв та зборiв, зокрема до вiйськового збору, до таких податкiв та зборiв
застосовуються ставки встановленi нацiональним законодавством Украгни.
Кртм того, погашення основнот суми та сплата вiдсоткiв, комiсiйних,
видаткiв та супутнiх платежiв, пов'язаних iз виконанням цi€"i Рамковш угоди,
мають бути здiйсненi без нарахування будь-яких податкiв та зборiв в Украпп,
як це буде визначено у кожному Кредитному договорi.
Ця Рамкова угода не змiню€ положення Конвенца мiж Урядом Украгни i
Урядом Сполученого Королiвства Великот Британи та Пiвнiчно"i Iрландi"i про
усунення подвiйного оподаткування та запобiгання податковим ухиленням
стосовно податкiв на доход i на прирiст вартосп майна, вчиненот 1 О лютого
1993 року (з доповненнями), або будь-яких доповнень до неУ.

СТАТТЯ 11: НАБРАННЯ ЧИННОСТI
ця Рамкова угода набира€ чинностi з дати отримання останнього
письмо вого повщомлення,
переданого дипломатичними
каналами, про
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завершення кожною зi Сторгн внутрiшньодержавних
для набрання чинностi шею Рамковою угодою.

процедур, необхiдних

СТАТТЯ 12 - ВНЕСЕННЯ ЗМIН В РАМКОВУ УГОДУ
За взаемною письмовою згодою Сторгн до цie'i Рамковот угоди може бути
внесено поправки та змiни у формi протоколiв, що становитимуть невiд' смну
частину цiеl Рамковог угоди та набиратимуть чиниосп згiдно з Ух умовами.

СТАТТЯ 13 - ВИРIШЕННЯ СПОРIВ
Будь-якi спори, що виникають у зв' язку з тлумаченням або виконанням
цiеl Рамковот угоди, вирiшуються шляхом консультацiй або переговорiв мiж
Сторонами.
НА ПIДТВЕРДЖЕННЯ
чага, представники обох
вiдповiднi повноваження, пiдписали цю Рамкову угоду.

/1i;;ц~_.

Учинено в м.
____JJ.."""'--"-----(.:.._~----'-----L----Ц'
У двох примiрниках, кожний украшською та англiйською мовами, при цьому
ВСl тексти е автентичними.

За Уряд Сполученого
Королiветва Велико! Британи та
Пiвнiчноi Трландй
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