ДОДАТОК №1
ДО ПРОТОКОЛУ ЗЗА ВІД 07.04.2020 Р. №21
ПРОЕКТ
ДОГОВІР ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН №9 ДО ДОВОРУ ЗАСТАВИ,
посвідченого Чуєвою Т.Т., приватним нотаріусом Бердянського міського
нотаріального округу Запорізької області 10 лютого 2012 року за реєстровим № 241
Місто Бердянськ Запорізької області, ______ дві тисячі двадцятого року
Приватне акціонерне товариство «Завод Південгідромаш», місцезнаходження
за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд. 77 (надалі –
Заставодавець), дата проведення державної реєстрації – 13.10.1998р., номер запису в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну
свідоцтва про державну реєстрацію - 1 099 105 0014 000063, податковий номер 00218012,
Статут (нова редакція) зареєстрований 08.04.2019 року, в особі голови правління Грищенко
Марини Володимирівни, 18 квітня 1962 року народження, реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2275311968, зареєстрована за адресою: Запорізька область,
місто Запоріжжя, проспект Леніна, 146, квартира 13, паспорт СА 266427, виданий
Жовтневим РВ УМВС України в Запорізькій області 20.08.1996 року, що діє на підставі
Статуту, Протоколу засідання наглядової ради ПрАТ «Завод Південгідромаш» від
09.02.2018 року, наказу №4 від 07.04.2017 року, протоколу №20 загальних зборів
акціонерів ПрАТ «Завод Південгідромаш» від 04.04.2019 року,
та є майновим поручителем юридичної особи – Товариство з обмеженою
відповідальністю «Південний завод гідравлічних машин», Свідоцтво про державну
реєстрацію юридичної особи, видане Виконавчим комітетом Бердянської міської ради
Запорізької області дата проведення державної реєстрації – 13.03.2003р., номер запису в
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про
проведення державної реєстрації – 1 099 120 0000 000062, податковий номер 32440612,
місцезнаходження за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, буд.
77 (надалі – Боржник), з одного боку, та
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СБЕРБАНК», яке діє на підставі Свідоцтва
А01 № 306138 про державну реєстрацію юридичної особи, виданого Шевченківською
районною у м. Києві державною адміністрацією, дата проведення державної реєстрації –
03.02.2009, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних
осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію – № 1 074 105 0001
032659, Статут(нова редакція) погоджений НБУ 08.05.2018 року, податковий номер
25959784, місцезнаходження за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46 (надалі –
Заставодержатель), в особі Ботвиновської Марини Анатоліївни, 26 травня 1972 року
народження, реєстраційний номер облікової картки платників податків 2644413540, місце
проживання (реєстрації) за адресою: Запорізька обл.., м. Бердянськ, вулиця Димитрова,
будинок №109, квартира №102, паспорт: СА 634255, виданий Бердянським МВ УМВС
України в Запорізькій області 09.01.1998 року, що діє на підставі довіреності, посвідченої
Кобою Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 12 червня
2019 року, та зареєстрованої в реєстрі за №1063, з іншого боку, які є Сторонами Договору
застави, посвідченого Чуєвою Т.Т., приватним нотаріусом Бердянського міського
нотаріального округу Запорізької області, 10.02.2012 р. та зареєстрованого в реєстрі за
номером 241 (надалі – Договір застави), уклали цей Договір про внесення змін №9 (далі –
Договір про внесення змін) про наступне:
1.
Сторони домовились викласти Статті 1 Договору застави в наступній
редакції:
« Стаття 1. Предмет договору
У відповідності до цього договору в забезпечення виконання зобов'язань Боржника, які
випливають із Договору про відкриття кредитної лінії номер 06-В/12/85/ЮО/КL,
укладеного між Боржником і Заставодержателем «10» лютого 2012 року, з усіма змінами і
доповненнями до нього, укладеними протягом терміну дії цього договору, у тому числі з
Договором про внесення змін № 1 від 09.11.2012р., Договором про внесення змін №2 від
11.06.2013р., Договором про внесення змін № 3 від 10.12.2013р., Договором про внесення

змін №4 від 18.06.2014р., Договором про внесення змін №5 від 16.10.2014р., Договором
про внесення змін №6 від 07.08.2015р., Договором про внесення змін №7 від 17.11.2015р.,
Договором про внесення змін №8 від 07.04.2016р., Договором про внесення змін №9 від
29.08.2016р., Договором про внесення змін №10 від 10.04.2017р., Договором про внесення
змін №11 від 06.04.2018р., Договором про внесення змін №12 від 05.07.2019р., Договором
про внесення змін №13 від ___ 2020 року укладеними протягом строку його дії (надалі Основний договір), які (зобов’язання) зокрема, але не обмежуючись, перелічені у статті 2
цього договору та можуть виникнути в майбутньому за чинним Основним договором,
Заставодавець передає Заставодержателю в заставу майно, зазначене в п.3.1. цього
договору (надалі - Предмет застави).»
2. Сторони домовились викласти п. 2.1. Статті 2 та п. 4.11. Статті 4 Договору
застави в наступній редакції:
«2.1. У відповідності до цього договору забезпечуються виконання наступних
зобов'язань Боржника, які випливають з Основного договору і можуть виникнути в
майбутньому за Основним договором, зокрема, але не обмежуючись:
- зобов’язання повернути Заставодержателю кредит, наданий в гривні в межах
кредитної лінії, відкритої строком до «09» квітня 2021 року за Основним договором з
граничним лімітом кредитування* в сумі 70 000,00 (сімдесят тисяч) гривень 00 копійок (з
урахуванням індексу інфляції у разі прострочення повернення кредиту, наданого в межах
ліміту кредитної лінії в національній валюті України), в строк/и який/і зазначений/ються в
Основному договорі, а у випадках, передбачених законодавством України та/або
Основним договором та/або цим договором – достроково;
*В цьому договорі під терміном «граничний ліміт кредитування» розуміється
найбільша сума ліміту кредитної лінії, яка зазначається в Основному договорі.
- зобов'язання в строк/и та в порядку, які передбачені в ст.6. Основного договору, а
у випадках, передбачених законодавством України та/або Основним договором та/або цим
договором, - до настання
строків, зазначених в ст.6 Основного договору сплатити/чувати Заставодержателю проценти за користування кредитом за Основним
договором, які розраховуються за наступною формулою:
по кредиту наданому в національній валюті України: R = UIRD 3M+ М,
Наведені в цьому пункті Договору визначення розуміються Сторонами в такому
значенні:
«R» - розмір змінюваної процентної ставки за користування Кредитом у відсотках
річних.
«UIRD 3M- Базова процентна ставка.
«М» – маржа Заставодержателя.
Порядок визначення та встановлення Базової процентної ставки, порядок та строки
зміни змінюваної процентної ставки, а також розмір маржі Заставодержателя та
максимальний розмір збільшення змінюваної процентної ставки і максимальний розмір
змінюваної процентної ставки зазначені в Основному договорі та Заставодавець
ознайомлений з ними до моменту укладення цього Договору.
При цьому, на момент укладання цього договору з урахуванням вимог п. 1.3.1. –
1.3.7. Основного договору розмір процентної ставки складає 22,5% (Двадцять дві цілих
п’ять процентів) річних за користування кредитом в гривні та може змінюватися в
подальшому в порядку і в строки, передбачені Основним договором, (з використанням
зазначеної вище формули) до максимального розміру змінюваної процентної ставки
(включно), встановленого в Основному договорі та який складає 45,99% (Сорок п’ять
цілих дев’яносто дев’ять сотих відсотків) річних. В зв’язку з цим Сторони погоджують,
що зміна розміру змінюваної процентної ставки внаслідок її перегляду на умовах та в
порядку, зазначеному в п. 1.3., п. 6.6 Основного договору відбувається автоматично і не
потребує укладання між Сторонами будь-якої додаткової угоди/договору про внесення
змін до цього Договору та така зміна зобов’язання є погодженою Заставодавцем;
- зобов’язання в строк/и, який/і зазначений/ються в Основному договорі, а у
випадках, передбачених законодавством України та/або Основним договором та/або цим
договором, – до настання строку/ів, який/і зазначений/ються в Основному договорі –
сплатити/чувати Кредитору:
• комісію за відкриття та ведення позичкового рахунку в розмірі 0,5% (нуль
цілих п’ять десятих відсотки) від суми, яка зазначається в Основному договорі;

• комісію за збільшення ліміту кредитування в розмірі 0,5% (нуль цілих п’ять
десятих відсотки) від суми, яка зазначається в Основному договорі;
• комісію за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення
змін до Кредитного договору, в розмірі 8000,00 (вісім тисяч) гривень 00 копійок;
• комісію за управління коштами кредитної заборгованості в частині внесення
змін до Кредитного договору, в розмірі 5000,00 (п’ять тисяч) гривень 00 копійок;
- зобов’язання відшкодувати документально підтверджені збитки, завдані
Заставодержателю невиконанням та/або неналежним виконанням зобов’язань по
Основному договору;
- зобов’язання сплатити Заставодержателю штрафні санкції, неустойки (пені, штрафи)
за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань по Основному договору у строки
та у розмірах, які зазначаються в Основному договорі;
- зобов’язання сплатити Заставодержателю будь-які інші платежі (якщо такі платежі
передбачені умовами Основного договору) в строки і в порядку, встановлені в Основному
договорі;
- зобов’язання відшкодувати витрати Заставодержателя по здійсненню
(задоволенню) його вимог, забезпечених заставою, в тому числі витрати, які понесені ним
внаслідок звернення стягнення на Предмет застави (включаючи сплачені чи такі, що
підлягають сплаті, податки, збори, інші платежі) та будь-які інші витрати
Заставодержателя, які виникли внаслідок невиконання або неналежного виконання
зобов’язань по Основному договору чи цьому договору, та будь-які інші витрати,
передбачені чинним законодавством України.
Також заставою за цим Договором забезпечуються зобов’язання Заставодавця, які
випливають з Договору поруки, укладеного між Заставодавцем і Заставодержателем
«10» лютого 2012 року, з усіма змінами і доповненнями до нього, укладеними протягом
строку його дії (надалі – Договір поруки), які (зобов’язання) перелічені у статті 2
Договору поруки, а також які можуть виникнути в майбутньому за чинним Договором
поруки.».
« 4.4.11. В день укладення цього договору за власний рахунок застрахувати на
користь Заставодержателя Предмет застави від усіх можливих ризиків випадкового
знищення, пошкодження або псування Предмету застави, які визначені в правилах
страхування майна фізичних/юридичних осіб страхової компанії, яка перевірена
Заставодержателем та відповідає вимогам Заставодержателя, відповідно до вимог
Заставодержателя до страхування Предмету застави на строк до “09” травня 2021 року на
суму не меншу заставної вартості Предмету застави, зазначеної в ст.3. цього договору, з
оформленням трьохстороннього договору страхування, однією із сторін якого повинен
бути Заставодержатель як вигодонабувач страхового відшкодування.».
2. Цей договір про внесення змін складено українською мовою у трьох оригінальних
примірниках, один з яких залишається у справах приватного нотаріуса, а два інших –
видаються Сторонам.
3. Цей Договір про внесення змін набуває чинності з моменту його нотаріального
посвідчення та є дійсним до припинення дії Основного договору.
4. Решта положень Договору застави, що не змінені цим Договором змін,
продовжують діяти без змін.
5. Реквізити та підписи Сторін
ЗАСТАВОДАВЕЦЬ:
Приватне акціонерне товариство
«Завод Південгідромаш»
Місце реєстрації: Запорізька обл.,
м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, 77
податковий номер: 00218012
Тел. (06153) 2-28-39
М.В. Грищенко
____________________________________

ЗАСТАВОДЕРЖАТЕЛЬ:
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СБЕРБАНК»
01601 , м.Київ, вул.Володимирська,46
МФО 320627
податковий номер: 25959784
Бердянське відділення №1
Тел. № ( 06153) 4-89-42
М.А. Ботвиновська
______________________________________
( за довіреністю)

Місто Бердянськ, область Запорізька, Україна _____ дві тисячі двадцятого року.
Цей договір посвідчено мною, Чуєвою Т.Т., приватним нотаріусом Бердянського
міського нотаріального округу Запорізької області.
Договір підписано сторонами у моїй присутності.
Особу громадян, які підписали договір, встановлено, їх дієздатність, а також
правоздатність та дієздатність
Приватного акціонерного товариства «Завод
Південгідромаш» та АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СБЕРБАНК» і повноваження
їх представників, перевірено.
Зареєстровано в реєстрі за № _
Стягнуто плати відповідно до вимог ст.31
Закону України „Про нотаріат”.
Приватний нотаріус

Т.Т. Чуєва

