ДОГОВІР № _________
НА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
(надалі «Договір»)
м. Київ

«_____» _______ 2017 р.

_________________ "_________________", (надалі – "Постачальник", ЕІС-код:
_________________), в особі Генерального директора Малькова Олексія Ілліча, що діє на
підставі Статуту, з однієї сторони, та
_________________
"_________________"
(надалі
–
"Споживач",
ЕІСкод: _________________________), в особі _________________, що діє на підставі
_________________, з іншої сторони, в подальшому Постачальник та Споживач
разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір про
наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 За цим Договором Постачальник зобов’язується постачати природний газ
Споживачу, а Споживач зобов'язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість
природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.
1.2. Споживач може використовувати природний газ виключно на власні потреби.
1.3. Якість природного газу має відповідати вимогам визначеним Кодексі
газотранспортної системи (далі – "Кодекс ГТС") та нормативно-правових актах і відповідних
стандартах, на які Кодекс ГТС містить посилання.
1.4. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого
підключений до газорозподільної системи, є наявність у Споживача укладеного в
установленому порядку договору розподілу природного газу з Оператором ГРМ до газових
мереж якого підключений об’єкт Споживача, на підставі якого Споживач набуває право
правомірно відбирати газ із газорозподільної системи.
Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого
підключений до газотранспортної системи, є наявність у Споживача укладеного в
установленому порядку з Оператором ГТС договору транспортування природного газу, на
підставі якого Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газотранспортної системи.
1.5. 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 ГТС, Кодексом газорозподільних систем (далі – Кодекс ГРМ).
2. ОБСЯГ ГАЗУ
2.1. Планові об’єми (обсяги) постачання/споживання природного газу за Договором у
2017 році, становлять:
Період

місячний об’єм, тис. куб. м.

Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
ВСЬОГО
1
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добовий об’єм, тис. куб. м.

2.2. Об'єми (обсяги) та періоди поставки природного газу, які є обов’язковими для Сторін
за даним Договором встановлюються Сторонами у додаткових угодах до даного Договору.
2.3. На відповідний період поставки природного газу, Споживач замовляє у
Постачальника весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний Споживачу, або
його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС-код.
2.4. Обсяг споживання природного газу Споживачем у відповідному періоді не повинен
перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання
обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5 % від підтвердженого
обсягу природного газу.
2.5. Споживач, замовляючи у Постачальника обсяг природного газу на відповідний
період поставки, підтверджує відсутність простроченої заборгованості за поставлений
природний газ перед іншим постачальником (за його наявності), що підтверджується
письмовою довідкою іншого постачальника або складеним з ним актом звірки
взаєморозрахунків.
3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
3.1. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до
газорозподільної системи, в точках виходу газотранспортної системи до відповідної
газорозподільної системи.
Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений до
газотранспортної системи в точках виходу з газотранспортної системи.
3.2. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з
Оператором ГРМ та витрати з розподілу природного газу, що передається за цим Договором
Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи. Споживач несе всі витрати
за розподіл природного газу мережами відповідного Оператора ГРМ.
На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з Оператором
ГТС та витрати з транспортування природного газу, що передається за цим Договором
Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної системи. Споживач несе всі
витрати на транспортування природного газу мережами Оператора ГТС.
3.3. Споживач, до п’ятнадцятого числа поточного місяця направляє Постачальнику
заявку на постачання планових обсягів природного газу у наступному місяці.
3.4. Сторони до дев’ятнадцятого числа поточного місяця укладають додаткову угоду до
Договору щодо постачання природного газу у наступному місяці, в якій встановлюють обсяг
природного газу, ціну постачання та графік розрахунків за нього.
3.5. Відповідно до укладеної додаткової угоди на відповідний період поставки,
Постачальник до двадцятого числа поточного місяця подає Оператору ГТС номінацію з
обсягами газу, які будуть подані до газотранспортної системи для потреб Споживача у
наступному місяці.
3.6. Коригування договірних планових об’ємів постачання/споживання природного газу
протягом місяця поставки здійснюється в порядку процедури надання реномінації,
передбаченої Кодексом ГТС.
4. ЦІНА, ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ОПЛАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
4.1. Ціна постачання природного газу за Договором та графік розрахунків за нього,
встановлюються Сторонами у додаткових угодах до даного Договору.
4.2. За підсумками розрахункового періоду, Споживач до 05 числа місяця, наступного за
розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний
об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за
розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до
вимог Кодексу ГТС/ГРМ.
4.3. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС
Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акта
приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим
представником Постачальника.
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4.4. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі
природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта
приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача,
або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі
природного газу.
У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності
підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку.
До прийняття рішення судом, вартість поставленого природного газу встановлюється
відповідно до даних Постачальника.
4.5. Сума, яка була сплачена Споживачем понад вартість фактично отриманого газу за
місяцем поставки газу, зараховується Постачальником як авансовий платіж на наступний
розрахунковий місяць або перераховується на розрахунковий рахунок Споживача протягом 5
(п’яти) банківських днів з дати отримання письмової вимоги Споживача.
4.6. Загальна сума Договору складається із загальної вартості газу, поставленого
Споживачу за весь період дії Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА
5.1. Споживач має право:
1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;
2) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
3) за умови відсутності простроченої заборгованості за цим Договором перед
Постачальником, перейти на постачання природного газу до іншого постачальника та/або
достроково призупинити чи розірвати цей Договір у встановленому цим Договором та чинним
законодавством порядку;
4) мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
5.2. Споживач зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з
умовами цього Договору;
2) укласти в установленому порядку договір розподілу/транспортування природного
газу з Оператором ГРМ/ГТС для набуття права на правомірний відбір газу із
газорозподільної/газотранспортної системи та фізичну доставку газу до межі балансової
належності об’єкта Споживача;
3) самостійно контролювати власне газоспоживання та не допускати несанкціонованого
відбору природного газу;
4) не допускати перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому
періоді шляхом самостійного і завчасного обмеження (припинення) власного газоспоживання;
5) не пізніше наступного робочого дня після укладення договору постачання з новим
постачальником письмово повідомити про це Постачальника та розрахуватися з ним за
спожитий природний газ у строки, передбачені цим Договором;
6) безперешкодно допускати на свою територію, у приміщення, де розташовані вузли
обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника після
пред'явлення ними службових посвідчень або відповідних довіреностей на вчинення вказаних
дій для звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу;
7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або
неналежним виконанням Споживачем свої зобов'язань перед Постачальником, що покладені
на нього чиним законодавством та/або цим Договором;
8) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або
цим Договором.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
6.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;
2) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на
умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
3) безперешкодного доступу до комерційних вузлів (приладів) обліку природного газу
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Споживача для перевірки показань фактично використаних Споживачем обсягів природного
газу;
4) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у у
зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов'язань перед
Постачальником, що покладені на нього чиним законодавством та/або цим Договором;
5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного
газу з підписанням відповідного акта;
6) мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
6.2. Постачальник зобов’язується:
1) забезпечувати постачання природного газу на умовах (в тому числі по якості) та в
обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору
природного газу та розрахунків за нього та за умови дотримання Оператором ГТС свої
обов'язків щодо забезпечення якості природного газу в точках виходу;
2) забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором
ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні
обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного
газу;
3) своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі
ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі
призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на
провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про
відсутність ресурсу природного газу;
4) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним законодавством
та/або цим Договором.
7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
7.1. За умови порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, у тому числі за
графіком погашення заборгованості та після встановленого цим Договором терміну,
Постачальник має право звернутися до Оператора ГТС/ГРМ з дорученням про припинення
постачання природного газу Споживачу.
7.2. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити
заборгованість Постачальнику за цим Договором.
7.3. Відновлення газопостачання Споживачу може бути здійснено за умови повного
розрахунку Споживача за спожитий природний газ за цим Договором або складання Сторонами
графіка погашення заборгованості на умовах цього Договору та відшкодування витрат
Постачальника на припинення та відновлення газопостачання.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством.
8.2. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) природного
газу, спожитий Споживачем за цим Договором, буде менший від замовленого ним та
підтвердженого Оператором ГТС, Постачальник має право вимагати від Споживача
відшкодування збитків у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від
вартості недовикористаного обсягу природного газу за звітний період.
8.3. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання
природного газу Споживачу буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей
період, Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків за
перевищення об’єму (обсягу) природного газу, що розраховується за формулою:
В = (Vф - Vп) x Ц х K,
де:

Vф - об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений Постачальником
Споживачу протягом розрахункового періоду за договором на постачання
природного газу;
Vп - підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період;
Ц - ціна природного газу за договором постачання природного газу;
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K - коефіцієнт, який дорівнює 0,5.
Якщо перевищення об’єму (обсягу) природного газу стало наслідком відмови в доступі
до об’єкта Споживача, у результаті чого Постачальник не здійснив пломбування запірних
пристроїв на газових приладах споживача, або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження
(припинення) розподілу/транспортування природного газу Споживачу, або коли Споживач не
обмежив (припинив) споживання природного газу на письмову вимогу Постачальника,
коефіцієнт дорівнює 1.
8.4. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику не здійснюється, якщо
фактичний обсяг споживання в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого
обсягу природного газу не більше ніж на ±5 %.
8.5. У разі якщо постачання газу Споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на
виконання неправомірного доручення Постачальника про припинення постачання газу
Споживачу, Постачальник відшкодовує Споживачу вартість або об’єм недовідпущеного
природного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу на
відповідний період з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та
вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного
припинення. Крім того, якщо внаслідок цього Споживачу або його майну завдано шкоди,
Постачальник відшкодовує її в повному обсязі.
8.6. У разі якщо підтверджений обсяг природного газу менше планового об’єму (обсягу),
визначеного Договором, або несвоєчасно погоджений Постачальником з Оператором ГТС на
відповідний період (за умови, що Споживачем не порушувались зобов’язання за цим
Договором), що призвело до припинення розподілу/транспортування природного газу
Оператором ГРМ/ГТС, Споживач має право вимагати від Постачальника відшкодування
вартості або об’єму недовідпущеного природного газу, який обчислюється, виходячи з
планового об’єму (обсягу) постачання природного газу, визначеного цим Договором на
відповідний період, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з
припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення.
Крім того, якщо внаслідок цього Споживачу або його майну завдано матеріальної чи
моральної шкоди, Постачальник відшкодовує її на підставі рішення суду.
8.7. Постачальник не несе будь-якої відповідальності перед Споживачем за непостачання
природного газу, якщо таке непостачання є наслідком виникнення конфліктної ситуації
передбаченої пп. 1 п. 8 Розділу 11 Кодексу ГТС.
8.8. Споживач несе відповідальності перед Постачальником у випадку не підтвердження
номінації Постачальника для Споживача в результаті конфліктної ситуації передбаченої пп. 1
п. 8 Розділу 11 Кодексу ГТС. В такому випадку, Споживач сплачує Постачальнику штраф у
розмірі ціни постачання непідтвердженої номінації.
8.9. У випадку виникнення негативного небалансу з вини Споживача, Споживач
безумовно погоджується відшкодувати Постачальнику документально підтверджену суму, яка
буде сплачена Постачальником Оператору ГТС для врегулювання негативного небалансу
Споживача відповідно до Кодексу ГТС.
8.10. У разі порушення Споживачем строків розрахунків за природний газ, встановлених
цим Договором, Споживач сплачує на користь Постачальника (крім суми заборгованості) пеню
у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми
простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Пеня сплачується Споживачем
протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту отримання Споживачем письмової вимоги
Постачальника.
8.11. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі
природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку
газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості
природного газу, що сталося з вини відповідального системного оператора. Відповідно до
Кодексу ГТС/ГРМ відповідальним за якість природного газу у точках виходу є Оператор
ГТС/ГРМ.
8.12. Сплата штрафних санкцій, передбачених цим Договором, не звільняє від
відшкодування збитків в повному обсязі.
8.13. Постачальник зобов’язаний скласти та надати Споживачу податкову накладну та
розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає збільшення зобов’язань по
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такій податковій накладній в електронному вигляді, зареєстровані в Єдиному Реєстрі
Податкових Накладних згідно вимог Податкового Кодексу України.
У разі зменшення суми компенсації вартості природного газу, Постачальник
зобов’язаний скласти та надати Споживачу в електронному вигляді, згідно вимог законодавства
України, розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зменшення
зобов’язань по такій податковій накладній, не пізніше 10 (десяти) календарних днів з дати
складання розрахунку коригування, а Споживач в термін не більше 5 (п‘яти) календарних днів
зареєструвати такий розрахунок коригування до податкової накладної в Єдиному Реєстрі
Податкових Накладних, але в будь-якому випадку не пізніше кінцевої дати реєстрації
розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством України.
В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Споживачем в
Єдиному Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Споживача, останній
зобов’язаний, на вимогу Постачальника, відшкодувати Постачальнику збитки в сумі такого
зменшення податкового зобов’язання.
8.14. Підписанням цього Договору, Споживач підтверджує та гарантує що в нього
відсутня прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед його діючим
постачальником (за його наявності).
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Спори, що виникли із цього Договору, вирішуються шляхом двосторонніх
переговорів уповноваженими представниками Сторін. У випадку неможливості врегулювання
спорів шляхом переговорів, спори вирішуються в судовому порядку у відповідності з діючим
законодавством України.
10. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне
виконання обов’язків за цим Договором, якщо це було наслідком дії обставин непереборної
сили (форс-мажорних обставин).
10.2. Під обставинами непереборної сили слід розуміти обставини, що виникли після
підписання цього Договору в наслідок непередбачених Сторонами дій надзвичайного
характеру, що включають, зокрема але не виключно: військові дії, блокади, ембарго, дії
державних органів, пожежі, аварії на газотранспортних системах та під час розробки родовищ,
інші стихійні лиха, а також нормативно-правові акти (інші офіційні документи), прийняті
уповноваженими державними органами (або іншими установами), що унеможливлюють
виконання цього Договору.
10.3. До форс-мажорних обставин також відносяться наступні події та обставини:
10.3.1. Прийняття та набрання чинності законодавчими актами, законами, підзаконними
актами, правилами, постановами та/або наказами уряду або урядових органів або дотримання
таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або наказів, які безпосередньо
стосуються Сторони, в тому числі такі, внаслідок яких виконання будь-якою із Сторін її
зобов’язань за цим Договором робиться незаконним або неможливим.
10.3.2. Форс-мажорна обставина, належним чином встановлена за договірними
домовленостями будь-якої із Сторін з Оператором ГТС відносно доступу до газотранспортної
системи України, що стосується поставки і прийняття природного газу за цим Договором.
10.4. Сторона, що не має можливості виконати свої зобов’язання за Договором
внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити про це іншу
Сторону протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання таких обставин та протягом 15
(п’ятнадцяти) календарних днів надати та/або повідомити іншій Стороні докази, які
підтверджують виникнення форс-мажорних обставин та їх наслідки або причинно-наслідковий
зв’язок між зазначеними обставинами та можливими наслідками для Сторони. Аналогічні
умови застосовуються щодо повідомлення про припинення дії форс-мажорних обставин та/або
їх наслідків.
10.5. Порушення строку на повідомлення, зазначеного в п. 10.4. цього Договору,
позбавляє Сторону права посилатись на форс-мажорні обставини як на підставу від звільнення
від відповідальності за повне чи часткове порушення своїх зобов’язань за цим Договором.
10.6. Належним доказом існування та дії форс-мажорних обставин є належним чином
оформлений документ, виданий Торгово-промисловою палатою України, за виключенням
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форс-мажорних обставин, перелічених у п.п. 10.3.1. п. 10.3. цього Договору.
10.7. Якщо форс-мажорні обставини та/або їх наслідки тимчасово перешкоджають
відповідній Стороні виконувати свої обов’язки за цим Договором, то строк виконання
зобов’язань продовжується на строк, протягом якого діють форс-мажорні обставини та/або їх
наслідки.
10.8. Якщо форс-мажорні обставини та/або їх наслідки триватимуть довше, ніж 1 (один)
місяць, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір, повідомивши про таке розірвання
іншу Сторону у письмовій формі не менше, ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до
моменту розірвання. При цьому Сторони зобов’язані до моменту розірвання Договору
провести взаєморозрахунки за фактично поставлений та прийнятий газ за цим Договором.
11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
11.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання та діє в частині зобов’язань
щодо приймання/передачі природного газу до 31.12.2017 року, а в частині грошових
зобов’язань – до їх повного виконання.
Сторони домовились, що підписані Сторонами та скріплені печатками скан-копії
договору, додаткових угод до договору, акти прийому-передачі газу, листи Сторін, що
стосуються договору, мають юридичну силу до заміни їх оригіналами. В разі наявності
розбіжностей між скан-копіями та оригіналами документів, Сторони керуються оригіналами
підписаних та скріплених печатками документами.
11.2. Всі додаткові угоди, доповнення, зміни та додатки до цього Договору, які
викладені у письмовому вигляді, підписані уповноваженими представниками Сторін та
скріплені печатками Сторін, є невід’ємною частиною цього Договору.
11.3. Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними
документами і не підлягають розголошенню Стороною без згоди іншої Сторони протягом
всього строку дії Договору.
11.4. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних умовах у відповідності
до ст. 136 п. 136.1 Податкового Кодексу України.
11.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність зазначених ними у цьому
Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону
про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих
наслідків.
11.6. Жодна зі Сторін не має права передавати, переуступати або іншим чином
делегувати свої права та обов’язки третім особам за цим Договором без письмової згоди на це
іншої Сторони.
11.7. Терміни, що не визначені в цьому Договорі, мають значення, передбачені Законом
України «Про ринок природного газу» та Правилами постачання природного газу,
затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496.
11.8. Постачальник зобов’язується забезпечити вчасне та повне інформування
Споживача про умови постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних послуг,
роз’яснення значення актів законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення
точних та прозорих розрахунків зі Споживачем, а також можливість вирішення спірних питань
шляхом досудового врегулювання.
11.9. Постачальник та Споживач підтверджують, що їх представники, уповноважені на
підписання цього Договору від імені Сторін, не відстороненні від виконання своїх обов’язків,
і їх повноваження підтвердженні належним чином.
11.10. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською мовою у 2-х автентичних примірниках.
11.11. Будь-які положення, які не врегульовані цим Договором, але стосуються його
укладення, тлумачення, виконання, порушення, припинення або чинності, регулюються
чинним законодавством України.
11.12. Сторони направляють повідомлення за цим Договором виключно за допомогою
Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта» рекомендованим
листом з оголошеною цінністю на адреси сторін, які зазначені в цьому Договорі. Будь-яке
Повідомлення за Договором вважається отриманим стороною на третій день з дати його
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надходження до поштового відділення відповідної сторони включно, що може бути
документально підтверджено УДППЗ «Укрпошта».
12. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
Постачальник:
_________________
«_________________»

Споживач:
_________________
«_________________»

Місцезнаходження: _________________,
_________________
р/р: № _________________ в
_________________
МФО: _________________,
Код ЄДРПОУ: _________________
ІПН: _________________,
Свід. ПДВ № _________________
Телефон_________________
Факс: _________________

Місцезнаходження: _________________,
_________________
р/р: № _________________ в
_________________
МФО: _________________,
Код ЄДРПОУ: _________________
ІПН: _________________,
Свід. ПДВ № _________________
Телефон_________________
Факс: _________________
_________________

_________________
__________________
__________________

_____________
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_____________

