ДОГОВІР № ____________
на постачання природного газу
м. Київ

«__»___________ 2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРІНТ ІНЖІНІРІНГ», надалі іменоване
«Постачальник», ЕІС-код суб’єкта ринку природного газу_________, Ліцензія на постачання
природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом серія __
№______ від ________________, в особі генерального директора Ясківця Олега Михайловича,
який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
Товариство з обмеженою відповідальністю «______________», надалі іменоване
«Споживач», ЕІС-код суб’єкта ринку природного газу
____________, в особі
___________________, який/яка діє на підставі _____________, з іншої сторони, разом надалі
іменовані Сторони, а кожна окремо - Сторона, керуючись Законом України «Про ринок
природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII, Постановами НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496
«Про затвердження Правил постачання природного газу» та від 30.09.2015 № 2493 «Про
затвердження Кодексу газотранспортної системи», а також іншими нормативними
документами, що регламентують поставку та розподіл природного газу, уклали даний договір
на постачання природного газу (надалі - Договір) про наступне:
1. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов’язується передавати (поставляти) у власність Споживачу
природний газ (надалі – газ), а Споживач зобов’язується приймати та оплачувати газ на умовах
цього Договору.
1.2. Споживач є кінцевим споживачем газу, що поставляється за цим Договором.
1.3. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, а також
терміни, визначення та поняття що застосовуються в даному Договорі, визначаються та
регулюються відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року
№329-VIII (надалі – ЗУ «Про ринок природного газу»), Постанов НКРЕКП від 30.09.2015 №
2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу», від 30.09.2015 № 2493 «Про
затвердження Кодексу газотранспортної системи» від 30.09.2015 року № 2494 «Про
затвердження Кодексу газорозподільних систем» (надалі – Правила постачання, Кодекс ГТС,
Кодекс ГРМ відповідно).
За даним Договором:
Оператором ГРМ є – _____________;
Оператором ГТС є – ______________.
1.4. Транспортування та розподіл природного газу здійснюється за кошти Споживача на
підставі укладених Споживачем договорів з Оператором ГТС та Оператором ГРМ.
2. Кількість та якість газу
2.1 Обсяг газу, що планується поставити за даним Договором протягом 2018 року складає:
Календарний
місяць
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень

Місячний
обсяг, тис.м.3

Добовий
обсяг, тис.м.3

Календарний
місяць
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад

Місячний
обсяг, тис.м.3

Добовий
обсяг, тис.м.3
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Червень

Грудень

Загальний обсяг газу, що планується поставити за даним Договором протягом 2018 року
становить __________________ тис. м.3
2.2. Обсяги газу, вказані в п. 2.1. цього Договору, є орієнтовними та можуть змінюватись
як в більшу, так і в меншу сторону. Плановий щомісячний обсяг природного газу визначається
на підставі письмових заявок (номінацій) Споживача у порядку, передбаченому цим Договором.
2.3. За розрахункову одиницю проданого газу приймається один кубічний метр,
приведений до стандартних умов температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760
мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
2.4. Якість газу, що передається, повинна відповідати вимогам ТУ У 320.001.58764 007-95
та ТУ У 320.001.58764- 008-95, або ГОСТу 5542-87. Порядок та періодичність визначення
показників якості газу здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства.
3. Порядок та умови постачання, приймання газу
3.1. Постачальник передає газ Споживачу на комерційних вузлах обліку газу (надалі «Пункти приймання-передачі»), що знаходяться на межі балансової належності Споживача / в
загальному потоці газу на газовимірювальних станціях (ГВС) на кордоні України, в яких
знаходяться пункти приймання-передачі газу в газотранспортну систему ПАТ “
УКРТРАНСГАЗ ” / в пунктах виміру витрат газу підземних сховищ газу (ПСГ) ПАТ
“УКРТРАНСГАЗ”, та/або в пунктах виміру газу (ПВГ), що розміщені в пунктах
приймання-передавання газу із промислу в газотранспортну систему, у віртуальних торгових
точках (далі – “Пункти приймання-передачі”), або в пунктах ПСГ ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», в
точці приєднання до розподільчих газових мереж Підприємства з розподілу газу, а саме EIC-код: ______________.
3.2. Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється рівномірно з допустимим
відхиленням добових обсягів від середньодобового не більше ніж±5,0 (п’ять) відсотків. Режими
постачання та споживання газу протягом відповідного періоду визначаються Сторонами у
відповідних Додаткових угодах до цього Договору.
3.3. Фактична кількість газу, поставленого Споживачу, визначається актами
приймання-передачі газу, в яких відображається фактичний обсяг спожитого газу і які
підписуються повноважними представниками Постачальника і Споживача щомісяця відповідно
до умов, зазначених у п. 3.4. цього Договору, та додаткового звіряння не потребує.
Підставою для підписання акту приймання-передачі газу між Постачальником та
Споживачем є підписаний акт прийому-передачі послуг з транспортування газу повноваженими
особами Споживача та підприємства, що здійснювало транспортування та облік газу для
Споживача.
3.4. За підсумками розрахункового (звітного) періоду (місяця) Споживач до 5 (п’ятого)
числа місяця, наступного за розрахунковим (звітним), зобов’язаний надати Постачальнику
копію відповідного акту 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 газотранспортної системи/Кодексу
газорозподільних систем.
На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС
Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акту
приймання-передачі природного газу за розрахунковий (звітний) період, підписані
уповноваженим представником Постачальника.
Споживач протягом двох календарних днів з дати одержання акту приймання-передачі
природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту
приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача,
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або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі
природного газу.
У разі неповернення Споживачем акту приймання-передачі та відсутності мотивованої
відмови від його підписання після закінчення строку, зазначеного в цьому пункті, такий акт
приймання-передачі вважається погодженим Споживачем та є підставою для розрахунків між
Сторонами.
4. Права та обов’язки Сторін
4.1. Постачальник зобов’язується:
4.1.1.
Здійснити передачу Газу Споживачу відповідно до умов цього Договору.
4.1.2.
Постачальник зобов’язується з дотриманням діючого законодавства скласти
зведену податкову накладну не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено дві і більше
поставки на весь обсяг поставки Газу Споживачу протягом місяця, виходячи з того, що
поставка буде мати безперервний та ритмічний характер.
Постачальник зобов’язується в термін 5-ти календарних днів з моменту складання
зведеної податкової накладної здійснити реєстрацію у Єдиному реєстрі податкових накладних
та направити її Покупцеві в електронній формі.
Якщо за наслідками місяця сума отриманої передоплати від Покупця перевищує обсяг
здійснених протягом такого місяця ритмічних постачань Газу (на які виписано зведену
податкову накладну), то Постачальник має скласти на залишок передоплати окрему податкову
накладну, яка, хоч і складається не пізніше останнього дня місяця, але статусу зведеної не має.
4.1.3.
Постачальник забезпечує Покупця всією необхідною інформацією про загальні
умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача,
зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і
споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом її
розміщення на офіційному веб-сайті Продавця;
4.1.4.
Постачальник забезпечує Покупця інформацією про обсяги та інші показники
споживання природного газу Покупцем на безоплатній основі, за умови наявності такої
інформації у Продавця;
4.2.
Споживач зобов’язується:
4.2.1.
Укласти договір на транспортування Газу магістральними трубопроводами по
території України та на транспортування Газу розподільними газопроводами до комерційного
вузла/вузлів обліку Газу Споживача.
4.2.2.
Забезпечити на нести повну відповідальність за відповідність його комерційного
вузла (лічильника) обліку природного газу вимогам Закону України “Про метрологію та
метрологічну діяльність”, державним будівельним нормам (В.2.5-20-2001 “Газопостачання”),
Правилам обліку природного 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.
4.2.3.
Допускати уповноважених представників Продавця та/або Газотранспортного
підприємства у порядку, встановленому законодавством для:
- зняття показань засобів вимірювальної техніки, перевірки приладів обліку природного
газу, встановлених на його комерційному вузлі обліку природного газу;
- проведення огляду газопроводу і газоспоживаючого обладнання;
- припинення (обмеження) постачання природного газу у разі відбору природного газу,
ліміт якого перевищує обумовлений плановий обсяг постачання.
4.2.4.
Негайно (у день виявлення несправності) письмово та/або з використанням
засобів факсимільного зв’язку повідомити Газотранспортне підприємство про несправність
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приладів обліку природного газу, заміру температури та тиску газу, що встановлені на його
комерційному вузлі обліку природного газу.
4.2.6.
Прийняти Газ в обсягах та на умовах, передбачених цим Договором. У строки,
передбачені цим договором, повідомляти Продавця про зміну кількості Газу, який підлягає
постачанню.
4.2.7.
Сплатити Продавцю вартість Газу згідно з умовами цього Договору.
4.2.8.
Надавати Постачальнику заявки про плановий обсяг Газу, який підлягає
постачанню, та коригуючі заявки про плановий обсяг Газу у передбачені цим Договором
строки.
4.2.9. Споживач зобов’язується з дотриманням діючого законодавства здійснити
реєстрацію у Єдиному реєстрі розрахунка/ів коригування до зведеної податкової накладної на
всю суму коригування, що виникла у Постачальника у зв’язку iз зменшенням податкових
зобов’язань по ПДВ в термін 5-ти календарних днів, наступних за датою його /їх складання та
протягом 15 календарних днів , наступних за датою її/ їх складання, направити його /їх
Постачальнику в електронній формі.
4.2.10. Своєчасно перевіряти та лагодити контрольно-вимірювальні прилади обліку витрат
газу, забезпечити їх справність, метрологічні характеристики та цілісність пломб. На час
ремонту та перевірки встановлювати резервний прилад.
4.3. Постачальник має право:
4.3.1. У разі невиконання Споживачем зобов’язань, зазначених в п. 4.2. цього Договору,
Постачальник має право припинити (обмежити) постачання природного газу у випадках та
порядку визначених законодавством та цим Договором. Про припинення (обмеження)
постачання природного газу Постачальник повідомляє Споживача шляхом надсилання
відповідного письмового повідомлення.
4.4. Споживач має право:
4.4.1. У разі виникнення необхідності та у відповідності до умов положень Кодексу
газотранспортних систем Споживач має право змінити заявлені обсяги споживання газу
(провести реномінації) у наступному порядку:
Споживач повідомляє Постачальника про бажання змінити заявлені обсяги споживання
(провести реномінації) в поточному (звітному) періоді постачання газу не пізніше 10 (десятого)
та 20 (двадцятого) числа місяця передачі(поставки) газу у власність.
У випадку наявності у Постачальника можливості змінити заявлені обсяги споживання
газу (провести реномінації), Постачальник протягом одного робочого дня з моменту отримання
повідомлення від Споживача погоджує Споживачу таку зміну (проведення реномінації), або
направляє обґрунтовану відмову у проведенні змін обсягів постачання газу (реномінації).
Після отримання погодження Постачальника на зміну обсягів постачання газу Споживач
зобов’язується узгодити такі з міни з Оператором ГРМ/ГТС та надати відповідну копію
узгодження Постачальнику.
Зміни обсягів постачання газу (реномінації) вважаються остаточно узгодженими лише
після отримання Постачальником відповідної копії узгодження змін з Оператором ГРМ/ГТС.
4.4.2. Змінити постачальника газу, розірвавши договір з Постачальником, повідомивши
останнього не пізніше ніж за три тижні до дня розірвання Договору, за умови дотримання
правил зміни постачальника, встановлених в Розділі IV Правил постачання природного газу, у
тому числі обов’язку щодо здійснення повного остаточного розрахунку з Постачальником.
5. Порядок обліку газу
5.1. Облік обсягів газу, що постачається на умовах Договору, здійснюється згідно з
Кодексом газотранспортної системи.
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5.2. Кількість газу, що поставляється Споживачу, визначається шляхом складання добових
обсягів, визначених на підставі показників комерційного вузла обліку, що встановлений на межі
балансової належності Споживача, у відповідності до вимог чинного законодавства та
закріплюється щомісячними актами приймання-передачі газу, в яких зазначається фактичний
обсяг спожитого газу і які підписуються уповноважними представниками Сторін.
5.3. При використанні Споживачем лічильника газу, обсяг спожитого ним газу
визначається за значеннями вимірювань в діапазоні об'ємних витрат від Qmin до Qmax (в межах
роботи лічильника з нормованими похибками вимірювання). При роботі лічильника в діапазоні
витрат газу менших за Qmin, до розрахунків приймається значення, що дорівнює Qmin.
5.4. Газотранспортні підприємства забезпечують транспортування природного газу в
обсягах, визначених Сторонами, відповідно до договорів, котрі безпосередньо укладаються між
газотранспортним підприємством та Споживачем природного газу.
6. Ціна газу, загальна сума Договору
6.1. Ціна на Газ, який підлягає постачанню у відповідному місяці поставки, визначається
Сторонами у додаткових угодах до Договору, що підписуються Сторонами щомісячно.
6.2.
Загальна сума Договору дорівнює сумі вартості Газу, поставленого за весь строк
дії Договору згідно актів приймання-передачі Газу.
7. Порядок та умови проведення розрахунків
7.1. Оплата за газ проводиться Споживачем у безготівковій формі в національній валюті
України - гривнях, у порядку та у строки, визначені у відповідних Додаткових угодах до цього
Договору.
7.2. В 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 згідно п. 7.1. Договору,
як погашення заборгованості за газ, поставлений в минулі періоди по даному Договору,
незалежно від вказаного в платіжному дорученні призначення платежу.
7.3. Кошти, які надлишково надійшли від Споживача, зараховуються Постачальником як
передоплата, за умови відсутності заборгованості по даному Договору.
7.4. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну
оплату вартості спожитого газу Споживачем та акту приймання-передачі газу протягом 10 днів
з моменту вимоги однієї із сторін. Вказана звірка оформлюється Актом звірки.
7.5. При відхиленні фактичного обсягу споживання природного газу Споживачем від
узгодженого Сторонами в порядку, передбаченому даним Договором більш ніж на 5% у бік
збільшення, Споживач зобов'язується до 5 числа місяця, наступного за місяцем поставки
сплатити вартість природного газу спожитого понад узгоджений обсяг.
8. Відповідальність Сторін
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по даному Договору
Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.
8.2. В разі несплати, або несвоєчасної оплати за спожитий газ у строки, зазначені у п. 7.1.,
7.5. даного Договору, Споживач сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від заборгованості за кожний день прострочення виконання зобов’язання
по оплаті, та додатково сплачує три відсотки річних за весь час прострочення.
8.3. В разі наявності заборгованості Споживача за даним договором більше двох місяців,
Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір. При цьому
Споживач здійснює повний розрахунок за спожитий газ, відшкодовує всі понесені
Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного Договору. Про
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розірвання даного договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з
повідомленням про вручення за 10 календарних днів до дати розірвання даного Договору.
8.4. В разі невиконання вимог п. 4.4.1. даного Договору, або перевищення Споживачем
підтверджених обсягів газу за відповідний період, Споживач сплачує Постачальнику штраф у
розмірі 5% від різниці вартості Фактичного обсягу Споживання і Планового обсягу поставки
природного газу. Сплата штрафу не звільняє Споживача від оплати фактично спожитого обсягу
природного газу. Споживач зобов'язаний здійснити оплату Газу, протягом 5 (п'ять) банківських
днів з моменту отримання письмової вимоги Постачальника.
8.5. Постачальник в разі затримки постачання газу з його вини, сплачує на користь
Споживача пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який
сплачується пеня, від вартості несвоєчасно поставленого газу, за кожен день затримки.
8.6. Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних
станціях.
8.7. У випадку невиконання Оператором Єдиної газотранспортної системи України
власних зобов’язань, передбачених чинним законодавством України, Постачальник не несе
відповідальність за несвоєчасне заведення планових обсягів споживання газу Споживачу на
поточний місяць.
9. Форс – мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
обов'язків по даному договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили
(форс-мажорних обставин).
9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після
підписання договору внаслідок непередбачених сторонами подій надзвичайного і
невідворотного характеру, включаючи вибухи та аварії на газопроводі, пожежі, землетруси,
повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії а також рішення органів влади, які
роблять неможливим виконання умов цього Договору. Строк виконання зобов'язань
відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
9.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий
Торгово-промисловою палатою України. Термін для повідомлення між сторонами про такі
обставини - негайно. Надання доказових документів - протягом 14 днів з моменту їх
виникнення.
9.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати
Постачальнику за газ, який був поставлений до їх виникнення.
10. Порядок вирішення спорів
10.1. Усі розбіжності, що виникають у Сторін за даним Договором, або пов’язані з ним,
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
10.2. У випадку неможливості вирішення відповідного спору шляхом переговорів, він
вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору
відповідно до чинного законодавства України.
11.Інші умови
11.1. Даний договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які
мають однакову юридичну силу.
11.2. З укладенням даного договору попереднє листування та документація щодо предмету
Договору втрачають юридичну силу.
11.3. Всі зміни і доповнення до даного договору повинні бути зроблені в письмовій формі і
підписані повноважними представниками сторін.
11.4. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних
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реквізитів, юридичних адрес, номерів телефонів, телефаксів у 5-ти денний термін з дня
виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.
11.5. Сторони домовились, що всі фінансові зобов’язання Постачальника вирішуються
шляхом надання лімітів природного газу Споживачу.
11.6. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах за базовою
основною ставкою згідно Податкового Кодексу України та пільгами не користуються.
Сторони даного Договору є платниками податку на додану вартість.
В разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов'язані повідомити одна
одну в термін трьох робочих днів з моменту їх виникнення.
11.7. Сторони домовились, що строк позовної давності по даному договору та стягненню
неустойки встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства.
11.8. Сторони домовились, що копії даного договору, а також усіх супроводжувальних
документів (акти, додаткові угоди, заявки, тощо), що надаються за допомогою засобів
електронної пошти, факсимільного зв’язку, мають силу оригіналу до моменту отримання
оригіналів документів, за умови, якщо такі документи надіслано за наступними
адресами/телефаксами:
- для Постачальника __________________________
- для Споживача ______________________________
11.9. Зміст Договору та його додатків є комерційною таємницею і не підлягає
розголошенню без згоди іншої Сторони.
11.10.Споживач підписанням цього Договору гарантує Постачальнику, що у Споживача
станом на дату укладення цього Договору відсутня заборгованість перед іншим
газопостачальним підприємством (іншими газопостачальними підприємствами) за поставлений
природний газ (як за регульованим, так і за нерегульованим тарифом).
11.11. Підписавши даний Договір Споживач надає свою згоду на те, що інформація про
нього, персональні дані керівників та інших співробітників (прізвище, ім'я, по батькові, адреса,
адреса електронної пошти, номер телефону, серія номер паспорту, ким та коли виданий), буде
внесена до персональних баз даних Постачальника.
11.12. Податкові зобов’язання Сторін:
11.12.1. Постачальник зобов'язаний складати всі податкові накладні в електронній формі,
незалежно від суми ПДВ, з дотриманням умови щодо їх реєстрації у Єдиному реєстрі
податкових накладних у порядку, визначеному законодавством України. Податкові накладні
мають містити електронні підписи уповноваженої платником особи, яка й склала податкову
накладну (розрахунок коригування) з дотриманням умови щодо реєстрації цих підписів у
порядку, визначеному законодавством, та електронну печатку.
З метою отримання податкової накладної/розрахунку коригування, зареєстрованих в Єдиному
реєстрі податкових накладних, Споживач надсилає в електронному вигляді запит до Єдиного
реєстру податкових накладних, за яким отримує в електронному вигляді повідомлення про
реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових
накладних та податкову накладну/розрахунок коригування в електронному вигляді. Така
податкова накладна/розрахунок коригування вважаються зареєстрованою в Єдиному реєстрі
податкових накладних та отримана Споживачем.
11.12.2. У випадку, якщо Постачальник виписує розрахунок коригування, що зменшує
податкові зобов'язання Постачальника, то Споживач зобов'язаний зареєструвати таке
коригування в ЄРПН згідно зі строками встановленими Податковим кодексом України. У разі
невиконання даного зобов'язання, що позбавляє Постачальника права на зменшення
податкового зобов'язання, Споживач зобов'язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів
відшкодувати суму такого коригування в частині ПДВ. Ця сума ПДВ може бути повернута
Споживачу за його вимогою при умові реєстрації в ЄРПН не пізніше ніж через 365 календарних
днів з дати складання такого корегування.
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12. Строк дії Договору
12.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання і діє в частині поставки газу з
моменту підписання до 31.12.2018 року, а в частині проведення розрахунків за газ - до їх
повного виконання.
12.2. Договір може бути пролонговано, розірвано, до нього можуть бути внесено зміни та
доповнення лише за взаємною згодою Сторін, окрім випадку наявності заборгованості
Споживача за даним договором більше двох місяців. В даному випадку договір може бути
розірваний Постачальником в односторонньому порядку.
12.3. У випадку зміни ціни на газ, або будь-яких інших умов договору Постачальник готує
проект відповідної додаткової угоди до Договору та повідомлення про зміну умов Договору, і
направляє їх належним чином оформлені Споживачу (засобами електронної пошти,
факсимільного зв’язку, кур’єром тощо). Споживач зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих
днів з моменту отримання від Постачальника відповідного проекту додаткової угоди підписати,
скріпити печаткою додаткову угоду та один її примірник повернути Постачальнику (засобами
електронної пошти, факсимільного зв’язку, кур’єром тощо), або надати мотивовану відмову від
підписання.
В разі надання вмотивованої відмови від підписання, Споживач має право розірвати даний
Договір та зобов’язується разом з відмовою надати Постачальнику листа, погодженого з
Оператором ГРМ/ГТС про зняття природного газу в місяці постачання, та додаткову угоду про
розірвання даного Договору.
У разі, якщо Споживач не підписав, додаткову угоду в строки, встановлені цим пунктом та
не надав відмову та листа погодженого з Оператором ГРМ/ГТС про зняття обсягів, розрахунки
за вже спожитий газ в періоді (місяці) постачання (споживання) здійснюються, виходячи із
зміненої ціни, або інших умов зазначених в додатковій угоді, з моменту ведення її в дію.
13. Заключні положення
13.1. Сторони домовились з усіх питань, що не врегульовані цим договором, керуватись
законодавством України чинним на момент виникнення таких питань.
13.2. Жодна із сторін не має права передавати права та обов’язки за даним договором
третій особі без письмової згоди на те іншої сторони.
13.3. Сторони зобов’язані забезпечувати конфіденційність одержаної одна від одної
будь-якої технічної, фінансової, комерційної чи іншої інформації та вживати всіх необхідних
заходів до її не розголошення. У разі порушення будь-якою із Сторін умов конфіденційності,
Сторона, права якої порушені, має право на відшкодування збитків винною Стороною, не є
порушенням умов даного пункту Договору розголошення чи передача такої інформації на
правомірну вимогу компетентного державного органу.
14.Адреси та реквізити сторін
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