Договір № _________
на постачання природного газу
м. Київ

01 червня 2017 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергостратегія», далі – ПОСТАЧАЛЬНИК,
уніфікований ЕІС-код _________________________, в особі директора Башенко Валерія Миколайовича, який
діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ________________________________________________
далі – СПОЖИВАЧ, уніфікований ЕІС-код _____________________________, в особі директора
______________________________________________________,
який
діє
на
підставі
___________________________________, з іншої сторони, в подальшому – СТОРОНИ, уклали цей Договір на
постачання природного газу за нерегульованим тарифом (в подальшому – Договір) про наступне:

1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується передати у власність СПОЖИВАЧУ природний газ (в подальшому – Газ),
а СПОЖИВАЧ зобов’язується прийняти та оплатити природний газ на умовах даного Договору.
1.2. Відносини СТОРІН, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються згідно із
Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом
газотранспортної системи і Кодексом газорозподільних систем.

2.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний:
2.1.1. Дотримуватись вимог “Правил постачання природного газу” затверджених постановою НКРЕ КП від
30.09.2015 року №2496.
2.1.2. Забезпечувати постачання Газу на умовах та в об’ємах (обсягах), визначених даним Договором на
постачання Газу, за умови дотримання СПОЖИВАЧЕМ дисципліни відбору (споживання) Газу та розрахунків за
нього.
2.1.3. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного
СПОЖИВАЧУ об’єму (обсягу) Газу за умови, що СПОЖИВАЧ виконав власні обов’язки перед ПОСТАЧАЛЬНИКОМ,
для замовлення необхідного СПОЖИВАЧУ об’єму (обсягу) Газу.
2.1.4. Передавати СПОЖИВАЧУ акти приймання-передачі Газу не раніше останнього дня місяця споживання
Газу та рахунки на його оплату.
2.1.5. На прохання СПОЖИВАЧА, у випадку несвоєчасного повідомлення (з різних причин) ЦДД ПАТ
«Укртрансгаз» газотранспортним та газорозподільним організаціям до 5-го числа місяця поставки Газу,
інформації про забезпечення (заведення) ПОСТАЧАЛЬНИКОМ планового об’єму (обсягу) Газу, надати останнім
листи щодо належного забезпечення (заведення) такого об’єму (обсягу) Газу.
2.1.6. Своєчасно надавати СПОЖИВАЧУ достовірну інформацію.
2.1.7. В установленому порядку розглядати запити СПОЖИВАЧА щодо діяльності, пов'язаної з постачанням
Газу.
2.2. СПОЖИВАЧ зобов’язаний:
2.2.1 Дотримуватись вимог “Правил постачання природного газу” затверджених постановою НКРЕ КП від
30.09.2015 року №2496.
2.2.2. Забезпечувати дотримання дисципліни споживання (відбору) Газу в обсягах та на умовах, визначених
даним Договором.
2.2.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати ПОСТАЧАЛЬНИКУ вартість поставки об’єму (обсягу) Газу згідно
умов даного Договору.
2.2.4. Надавати тільки одному ПОСТАЧАЛЬНИКУ до 15 числа місяця що передує місяцю споживання Газу,
заявку про плановий об’єму (обсягу) Газу, який підлягає постачанню, та коригуючі заявки про плановий об’єму
(обсягу) Газу, надсилаючи їх по факсу (або email) та рекомендованим листом по пошті.
2.2.5. На заявлений період постачання Газу мати тільки одного ПОСТАЧАЛЬНИКА Газу, згідно
вимог “Правил постачання природного газу”.
2.2.6.Самостійно припиняти (обмежувати) споживання Газу у випадках:
- порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;
- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ;
- інших випадках, передбачених цими Правилами та чинним законодавством.
2.2.7. Негайно (у день виявлення несправності) письмово та з використанням засобів факсимільного зв’язку, а
також за допомогою електронної пошти повідомити газотранспортне підприємство про несправність приладів
обліку Газу, заміру температури та тиску Газу, що встановлені на його комерційному вузлі обліку Газу.
2.2.8. Прийняти Газ в обсягах та на умовах, передбачених цим Договором у строки, передбачені цим
договором. Терміново повідомляти ПОСТАЧАЛЬНИКА про зміну кількості Газу, який підлягає постачанню.

______________ Башенко В.М.

___________ ______________

2
2.2.9. По закінченню кожного місяця поставки Газу, в термін до 5-ого числа місяця, наступного за місяцем
споживання Газу надавати ПОСТАЧАЛЬНИКУ оригінали документів (з газотранспортними та газорозподільними
підприємствами), оформлених в установленому порядку, що підтверджують обсяг фактично отриманого Газу.
2.2.10. На вимогу ПОСТАЧАЛЬНИКА підписувати акти звірки взаєморозрахунків.

3.

ОБ’ЄМИ ПОСТАВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

3.1. ПОСТАЧАЛЬНИК поставляє СПОЖИВАЧУ газ в об’ємах (обсягах), вказаних в розподільній таблиці
планового споживання Газу на 2016 рік (тис. куб. м):
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Відповідальний за заявлені ліміти та розрахунки за природний газ:
(ПІБ)_____________________________________________
Підпис відповідального: ________________________
Тел. відповідального________________________ Тел. підприємства_____________________
Факс_____________________

3.2. Фактична кількість поставленого (спожитого) по цьому Договору Газу визначається згідно щомісячних
Актів прийому-передачі природного газу між ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та СПОЖИВАЧЕМ.

4. УМОВИ ПОСТАВКИ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
4.1. Обов’язковою умовою для постачання природного газу СПОЖИВАЧУ є наявність у СПОЖИВАЧА укладеного
в установленому порядку з Оператором ГРМ/ГТС договору розподілу/транспортування природного газу, на
підставі якого СПОЖИВАЧ набуває право санкціоновано відбирати газ з газорозподільної системи.
Найменування Оператора ГРМ______________________ЕІС код:________________(За наявності
укладеного СПОЖИВАЧЕМ договору на розподіл природного газу);
Найменування Оператора ГТС________________________ЕІС код:_________________(За наявності
укладеного СПОЖИВАЧЕМ договору на транспортування природного газу).
4.2. Об’єм (обсяг) поставки Газу від ПОСТАЧАЛЬНИКА на місяць споживання Газу визначається на підставі
письмових заявок СПОЖИВАЧА до 15 числа місяця що передує місяцю споживання Газу.
Збільшення/зменшення планового обсягу Газу у поточному місяці споживання здійснюються на підставі
письмової заявки СПОЖИВАЧА до 8-го та 18-го числа місяця поставки. Зменшення планового обсягу Газу у
поточному місяці здійснюється на підставі листа СПОЖИВАЧА погодженого з газорозподільним підприємством.
У випадку відмови від виділення планового обсягу Газу, або припинення договірних відносин, СПОЖИВАЧУ
необхідно погасити заборгованість та попередити письмово ПОСТАЧАЛЬНИКА за 21 (двадцять один) день до
початку місяця споживання Газу.
4.3. У випадку необхідності збільшення, або, як виключення, зменшення об’єму (обсягу) Газу, ПОСТАЧАЛЬНИК
коригує в ЦДД ПАТ «Укртрансгаз» план поставки кожного 10 та 20 числа місяця на підставі листів СПОЖИВАЧА,
завірених газотранспортною організацією, що надані не пізніше, як за 2 (два) дні до вказаних дат.
4.4. Відшкодування збитків СПОЖИВАЧЕМ, що не є побутовим, ПОСТАЧАЛЬНИКУ не здійснюється, якщо фактичний
обсяг споживання в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого обсягу Газу не більше ніж на ±5 %.
4.5. У випадку повної або часткової відмови СПОЖИВАЧА від прийняття зазначеного у Договорі обсягу Газу на
відповідний місяць передачі, СПОЖИВАЧ зобов’язаний сплатити ПОСТАЧАЛЬНИКУ штраф у розмірі 10% (десять
відсотків) вартості такого обсягу Газу, від прийняття якого відмовився СПОЖИВАЧ.
4.6. Кількість Газу, яка подається СПОЖИВАЧУ, визначається за показниками контрольно-вимірювальних
приладів, що встановлені у СПОЖИВАЧА, атестовані в органах Держспоживстандарту України та відповідають
вимогам Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність”, державним будівельним нормам (В.2.520-2001 “Газопостачання”), Правилам обліку Газу під час його транспортування газорозподільними мережами,
постачання та споживання, затвердженим наказом Мінпаливенерго від 27 грудня 2005р. N 618, державним
стандартам, нормативним та методичним документам Держспоживстандарту та НАК “Нафтогаз України”,
експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки, що входять до складу комерційного вузла
обліку.
Показники цих контрольно-вимірювальних приладів є відправними для оформлення газорозподільною
організацією актів про обсяги фактично спожитих обсягів Газу.
______________ Башенко В.М.

___________ ______________
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4.7. Представники ПОСТАЧАЛЬНИКА, газотранспортного та/або газорозподільного підприємств мають право
на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку Газу, що
встановлені на об'єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання Газу.
4.8. ПОСТАЧАЛЬНИК має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому
порядку постачання природного газу СПОЖИВАЧУ та подальшого відновлення газопостачання відповідно до
“Правил постачання природного газу” затверджених постановою НКРЕ КП від 30.09.2015 року №2496.
4.9. СПОЖИВАЧ зобов’язується надати письмову довідку (лист та/або копію акту звірки) про
відсутність заборгованості перед попереднім ПОСТАЧАЛЬНИКОМ.

5. ЦІНА ГАЗУ
5.1. Ціна на Газ, який постачається за даним Договором, визначається СТОРОНАМИ у Додаткових угодах до цього
Договору які є невід’ємною частиною даного Договору. СТОРОНИ домовились, що ціна на Газ, яка вказана у
Додатковій угоді до даного Договору, може змінюватись нормативними актами уповноважених державних органів,
власниками ресурсу.
5.2. Ціна на Газ встановлюється в національній валюті України.
5.3. Оплату послуг з транспортування та розподіл Газу СПОЖИВАЧ здійснює газотранспортним та
газорозподільним організаціям згідно укладених з ними договорів.
5.4. У випадку зміни ціни чи порядку розрахунків за газ нові ціни чи порядок розрахунків є обов’язковим для
СТОРІН за даним Договором. При цьому ПОСТАЧАЛЬНИК здійснює перерахунок за спожитий Газ за новими
цінами з моменту початку дії відповідного нормативного акту щодо зміни ціни на Газ.
5.5. СТОРОНИ дійшли згоди, що Податкові накладні виписуються та реєструються відповідно до Податкового кодексу
України.

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
6.1. Розрахунок за поставку Газу здійснюється СПОЖИВАЧЕМ виключно грошовими коштами в національній
валюті України (гривнях) шляхом їх перерахування на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА, вказаний у цьому
Договорі, на умовах, що визначаються СТОРОНАМИ у Додаткових угодах до цього Договору які є невід’ємною
частиною даного Договору. У разі не своєчасного виконання умов розрахунку за поставку Газу, ПОСТАЧАЛЬНИК
має право припинити (обмежити) постачання природного газу СПОЖИВАЧУ відповідно до пункту 4.6 даного
договору.
6.2. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) Газу СПОЖИВАЧУ буде
перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, СПОЖИВАЧ зобов’язується компенсувати
ПОСТАЧАЛЬНИКУ вартість різниці між підтвердженим об’ємом (обсягом) Газу та фактичним об’ємом (обсягом)
споживання Газу за подвійною ціною вартості Газу, визначеною даним договором постачання Газу. При цьому
ПОСТАЧАЛЬНИК має право вимагати від СПОЖИВАЧА відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу)
Газу, які розраховуються відповідно до пункту 1 розділу VI “Правил постачання природного газу”
затверджених постановою НКРЕ КП від 30.09.2015 року №2496.
6.3. У випадку, якщо день оплати, встановлений Договором, припадає на небанківський день, СПОЖИВАЧ
здійснює відповідну оплату не пізніше останнього банківського дня, що передує обумовленому у Договорі
терміну оплати.
6.4. У випадку не оплати СПОЖИВАЧЕМ Газу або часткової оплати відповідно до цього Договору,
ПОСТАЧАЛЬНИК має право не здійснювати передачу Газу або передати об’єм (обсяг) Газу, що відповідає сумі
здійсненої оплати.
6.5. СТОРОНИ мають право встановити інший порядок розрахунків за даним Договором (з використанням
договорів, тощо). Такий порядок має бути узгоджений СТОРОНАМИ шляхом підписання відповідної Додаткової
угоди.
6.6. Протягом місяця поставки плановий обсяг поставки вважається підтвердженим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ в
межах фактично здійсненої СПОЖИВАЧЕМ попередньої оплати Газу.
6.7. У платіжних дорученнях СПОЖИВАЧ повинен обов'язково вказувати номер Договору, дату його
підписання, призначення платежу. За наявності заборгованості у СПОЖИВАЧА за даним Договором
ПОСТАЧАЛЬНИК зараховує кошти, що надійшли від СПОЖИВАЧА, як погашення заборгованості за Газ,
поставлений йому в минулі періоди, незалежно від вказаного в платіжному дорученні призначення платежу.
6.8. Кошти, які надійшли від СПОЖИВАЧА за даним Договором, зараховуються як передплата за умови
відсутності заборгованості за даним Договором.
6.9. Звірка розрахунків за Газ за даним Договором здійснюється СТОРОНАМИ в термін до 5 (п’яти) днів з дати
отримання будь-якою із СТОРІН відповідної письмової вимоги іншої СТОРОНИ, на підставі відомостей про фактичну
оплату СПОЖИВАЧЕМ вартості спожитого Газу. Звірка розрахунків оформлюється шляхом підписання СТОРОНАМИ
акту звірки.

7.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим договором СТОРОНИ несуть
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
______________ Башенко В.М.

___________ ______________
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7.2. У разі несплати або несвоєчасної сплати за спожитий Газ у строки, зазначені в пункті 6.1 даного Договору
СПОЖИВАЧ сплачує на користь ПОСТАЧАЛЬНИКА пеню за кожен день прострочення платежу, у розмірі
подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, та додатково – штраф у розмірі
5% (п’ять відсотків) від загальної вартості Газу суми заборгованості у разі прострочення платежу на строк
понад 4 календарних днів, а у разі прострочення платежу на строк понад 10 календарних днів – додатково
штраф у розмірі 7% (сім відсотків) від загальної вартості Газу суми такого простроченого платежу.
7.3. Відшкодування збитків СПОЖИВАЧЕМ, що не є побутовим, ПОСТАЧАЛЬНИКУ здійснюється відповідно до
“Правил постачання природного газу” затверджених постановою НКРЕ КП від 30.09.2015 року №2496 та
є обов’язковими до виконання.
7.4. ПОСТАЧАЛЬНИК звільняється від сплати неустойки, відшкодування збитків та від відповідальності у
випадку порушення СПОЖИВАЧЕМ термінів розрахунків за поставлений Газ у відповідності до пункту 6.1.
даного Договору. В разі, якщо на протязі 3-х календарних днів СПОЖИВАЧ не сплачує вартість поставки Газу
згідно умов договору, ПОСТАЧАЛЬНИК залишає за собою право не передавати Газ СПОЖИВАЧУ, зменшити
обсяг поставки Газу до рівня фактичних платежів або припинити газопостачання у встановленому
законодавством порядку. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний повідомити СПОЖИВАЧА про вжиття таких заходів не
пізніше ніж за 2 (два) дні до початку їх застосування.
7.5. У разі, якщо в зазначені у пункті 6.1. даного Договору строки, СПОЖИВАЧ не сплачує вартість поставки
Газу, ПОСТАЧАЛЬНИК залишає за собою право не узгоджувати об’єму (обсягу) поставки Газу СПОЖИВАЧУ на
наступний місяць поставки.
7.6. У разі наявності заборгованості СПОЖИВАЧА більше 5-ти календарних днів за даним Договором,
ПОСТАЧАЛЬНИК має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір. Про розірвання даного
Договору ПОСТАЧАЛЬНИК повідомляє СПОЖИВАЧА рекомендованим листом з повідомленням за 2 (два) дні до
вжиття таких заходів.
При цьому, СПОЖИВАЧ здійснює повний розрахунок за спожитий Газ, відшкодовує всі понесені
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ реальні збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного Договору.
7.7. У разі відсутності факту постачання Газу відповідно до письмової заявки СПОЖИВАЧА (яка повинна була
надатись у строки відповідно до даного договору), сума попередньої оплати підлягає поверненню СПОЖИВАЧУ
протягом десяти робочих днів з дня пред’явлення письмової вимоги на повернення коштів.
7.8. При виявленні представником ПОСТАЧАЛЬНИКА або газотранспортної організації витоку Газу в газовій
мережі та апаратурі СПОЖИВАЧА, встановленій до замірного обладнання (які знаходяться на балансі
СПОЖИВАЧА), СПОЖИВАЧ повинен сплатити вартість тієї кількості Газу, що була втрачена через витік.
Кількість втраченого через витік Газу визначається розрахунком між СПОЖИВАЧЕМ та газотранспортною
організацією з оформленням відповідних документів.

8.

ФОРС – МАЖОР

8.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов‘язків по даному
Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
8.2. Під форс-мажором розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем СТОРОНИ, що
посилається на форс-мажор, внаслідок або в результаті якої така СТОРОНА не виконує будь-яке або будь-які
зобов’язання за цим Договором, і така СТОРОНА не могла попередити або подолати таке невиконання
розумними зусиллями зі свого боку. Форс-мажор включає наступні події та обставини, які виникли після
підписання Договору внаслідок непередбачених СТОРОНАМИ подій надзвичайного характеру, включаючи:
8.2.1. страйки, локаути та інші виробничі конфлікти;
8.2.2. законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або урядових органів
або їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у власності уряду, або дотримання
таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або наказів, які безпосередньо стосуються СТОРОНИ,
в тому числі такі, внаслідок яких виконання цього Договору однією із СТОРІН стає невигідним або економічно
недоцільним та/або роблять незаконним виконання будь-якою із СТОРІН її зобов’язання за цим Договором;
8.2.3. дії неприятельських держав, війни або військові дії, громадянські та військові заворушення, блокади,
повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження;
8.2.4. стихійні лиха, в тому числі блискавки, пожежі, буревії, штормове попередження, сейсмічні хвилі,
землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, природні катаклізми та несприятливі погодні умови;
8.2.5. вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів/переробного обладнання на газотранспортній
системі або у видобувній системі;
8.3. СТОРОНА не буде вважатись такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим Договором, і не буде
нести відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за невиконання будь-яких своїх зобов’язань за
цим Договором, якщо таке виконання стає неможливим, зазнає перешкод або затримок внаслідок обставин
форс-мажору.
8.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим органом (торговопромисловою палатою України).
8.5. СТОРОНА, стосовно якої мають місце обставини форс-мажору, які перешкоджають їй виконувати свої
зобов’язання за цим Договором, зобов’язується негайно (але в будь-якому випадку, не пізніше 3 (трьох)
календарних днів з дня настання таких обставин) повідомити іншу СТОРОНУ про настання (або припинення)
______________ Башенко В.М.

___________ ______________
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таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє сторони права посилатися на настання
таких обставин.
8.6. Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно на час, протягом якого будуть діяти форс-мажорні
обставини.
8.7. Якщо обставини форс-мажору тривають або, за обґрунтованими розрахунками триватимуть більше ніж 45
(сорок п’ять) послідовних днів, кожна СТОРОНА може припинити дію цього Договору, повідомивши іншу
СТОРОНУ про це в письмовій формі.
8.8. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови СПОЖИВАЧА від сплати ПОСТАЧАЛЬНИКУ
за Газ, який поставлений до виникнення форс-мажорних обставин.

9.

ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Відповідно до “Правил постачання природного газу” затверджених постановою НКРЕ КП від
30.09.2015 року №2496:
Кожен СПОЖИВАЧ має право на вільний вибір ПОСТАЧАЛЬНИКА шляхом укладення з ним договору
постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених Правилами постачання
природного газу.
Зміні ПОСТАЧАЛЬНИКА у відповідному розрахунковому періоді має передувати укладання договору
постачання природного газу з новим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та розірвання договору постачання природного газу
з діючим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ або його призупинення в частині постачання природного газу, а також відсутність
у СПОЖИВАЧА простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ.
Кожен СПОЖИВАЧ, який має намір змінити ПОСТАЧАЛЬНИКА у відповідному розрахунковому періоді,
повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед діючим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ та
підписати з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині
постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий
ПОСТАЧАЛЬНИК, відповідно до пункту 5 розділу ІV “Правил постачання природного газу”.
За умови дотримання вищезазначених умов зміна ПОСТАЧАЛЬНИКА має бути завершена протягом періоду
часу, який не перевищує 21 день з дати отримання діючим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ повідомлення СПОЖИВАЧА про
його намір змінити ПОСТАЧАЛЬНИКА.
Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим ПОСТАЧАЛЬНИКОМ
чи протягом цього періоду у СПОЖИВАЧА виникне прострочена заборгованість за поставлений
природний газ перед попереднім ПОСТАЧАЛЬНИКОМ (через розбіжності між плановим і
фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання
газу новим постачальником тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та
здійснити заходи, передбачені цими Правилами, щодо припинення постачання природного газу
СПОЖИВАЧУ-БОРЖНИКУ, у тому числі через Оператора ГРМ.

10.

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. СТОРОНИ дійшли згоди, що всі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути за цим Договором або у
зв’язку з його виконанням, будуть вирішуватися СТОРОНАМИ шляхом переговорів.
10.2. СТОРОНИ домовились, що, у випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, суперечки передаються
на вирішення в господарські суди України відповідно до підсудності та підвідомчості, встановленої чинним
законодавством України та підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України.

11. СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
11.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання повноважними представниками СТОРІН та діє в
частині поставки Газу до 31 грудня 2017 р., а в частині взаєморозрахунків – до повного їх виконання.
Якщо жодна зі СТОРІН не повідомила іншу СТОРОНУ про намір розірвання Договору або перегляду його умов
принаймні за 30 календарних днів до закінчення терміну його дії, договір вважається пролонгованим на
наступний календарний рік.
11.2. Умови цього Договору можуть бути змінені, доповнені при взаємній згоді СТОРІН шляхом підписання
Додаткових угод до цього Договору. Всі доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною та
набувають чинності, якщо вони підписанні СТОРОНАМИ та завірені їх печатками.
11.3. Жодна із СТОРІН не має права передати права та обов’язки за даним Договором третій особі без
письмової згоди на те іншої СТОРОНИ.
11.4. ПОСТАЧАЛЬНИК не несе відповідальність за дії або бездіяльність з боку структур НАК «Нафтогаз
України», ПАТ «Укртрансгаз» пов’язаних з оформленням поставок Газу.
11.5. Факсимільні копії цього Договору та Додаткових угод до цього Договору, передані електронною поштою
або по факсу, мають юридичну силу до моменту отримання СТОРОНАМИ оригіналів цих документів. СТОРОНИ
домовились вважати офіційними наступні електронні адреси:
Від ПОСТАЧАЛЬНИКА: energo-strategy@ukr.net;
Від СПОЖИВАЧА:________________________;

______________ Башенко В.М.

___________ ______________
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11.6. Жодна СТОРОНА не може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо в неї залишились
невиконані зобов’язання перед іншою СТОРОНОЮ, якщо інше не встановлено цим Договором та/або чинним
законодавством України.
11.7. СТОРОНИ можуть в будь-який час розірвати Договір, якщо на те є письмова згода обох СТОРІН, якщо
інше не передбачено цим Договором та/чи чинним законодавством України, повідомивши про це за 30
календарних днів, при цьому підписавши Додаткову угоду про дострокове розірвання Договору. В такому разі,
СТОРОНИ зобов'язані здійснити остаточні взаєморозрахунки до моменту припинення Договору.
11.8. В разі, якщо СПОЖИВАЧ, розриває Договір в односторонньому порядку, не попередивши
ПОСТАЧАЛЬНИКА відповідно до п.11.7., СПОЖИВАЧ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ штраф у розмірі 10% вартості
такого обсягу Газу, від прийняття якого відмовився СПОЖИВАЧ.
11.9. СТОРОНИ мають статус платників податку на прибуток підприємств на загальних умовах.
11.10. СТОРОНИ гарантують, що вони наділені достатніми повноваженнями для укладення цього Договору.
11.11. СТОРОНИ зобов’язуються протягом 5-ти календарних днів письмово повідомити одна одну про наступне:
зміни адреси (юридичної, фактичної), банківських реквізитів, реквізитів платника ПДВ, телефонів, керівників,
змін форм власності, впровадження справи про банкрутство та реорганізацію.
11.12. Взаємовідношення СТОРІН, не передбачені цим Договором, регулюються діючим законодавством
України.
11.13. Цей Договір складений в двох оригінальних ідентичних примірниках українською мовою (по одному
примірнику для кожної СТОРОНИ), що мають однакову юридичну силу.
11.14. СТОРОНИ мають усі права щодо захисту їх персональних даних, які передбачено чинним законодавством
України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних» та не заперечують проти їх
використання.
11.15. Враховуючи конфіденційність даного Договору, СТОРОНИ вживатимуть заходів для того, щоб зміст
даного Договору не став відомим іншим особам.
11.16. ПОСТАЧАЛЬНИК забезпечує функціонування ТОЧКИ КОНТАКТУ для надання інформації СПОЖИВАЧАМ.
Режим роботи: пн. – пт. з 10.00 до 17.00 години. За номером телефону: (044) 468-51-54.
11.17. Офіційний сайт ПОСТАЧАЛЬНИКА в мережі Інтернет – www.energostrategy.com.ua/index.html.

12.

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Постачальник :
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Енергостратегія"
Місцезнаходження юридичної особи та адреса для
листування ( фактична адреса):
01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23
Банківські реквізити: в ПАТ «УКРСИББАНК»
МФО 351005
р/р 26002594285800
код ЄДРПОУ 38765893.
Замовник має статус: платник податку на прибуток на
загальних умовах
Телефони: (044) 468-51-54

Місцезнаходження юридичної особи та адреса для
листування:
_____________________________________
Банківські
реквізити:____________________________
_____________________________________
_____________________________________
Замовник має статус платника податку на
прибуток на загальних умовах
Телефони:

Директор

Директор

_________________________ /В.М. Башенко/

______________________ /_______________/

______________ Башенко В.М.

Споживач :
_________________

___________ ______________

