Додаток
до засідання наглядової ради Відкритого
акціонерного товариства по
газопостачанню та газифікації
“Кіровоградгаз” шляхом заочного
голосування (опитування)
від 05.08.2020, протокол № 7/20
ДОГОВІР № ___________
постачання природного газу
м. Кропивницький (Кіровоград)

«___»___________ 2020 р.

_________________________________________ (код ЕІС-____________________________), далі –
Постачальник, в особі _____________________________, що діє на підставі __________________, з однієї
сторони, та
Відкрите акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Кіровоградгаз» (код ЕІС56Х2000000000016), далі – Споживач, в особі Голови правління Осінського Сергія Олександровича, який діє
на підставі Статуту, з іншої Сторони, далі разом – Сторони, а кожна окремо – Сторона, уклали цей Договір про
наступне:
Терміни та визначення
Терміни і визначення, що наведені в цьому Договорі, використовуються у значеннях, встановлених у
Законі України «Про ринок природного газу», Кодексі газорозподільних систем, Кодексі газотранспортної
системи, та інших нормативних актах, які регулюють діяльність на ринку природного газу.
1. Предмет Договору
1.1. За умовами цього Договору Постачальник передає Споживачу природний газ, а Споживач приймає
та оплачує газ на умовах даного Договору. Газ, що передається за цим Договором, використовується
Споживачем виключно для покриття об’ємів (обсягів) фактичних втрат та виробничо–технологічних витрат
природного газу в газорозподільній мережі (далі – ГРМ) для забезпечення фізичного балансування ГРМ та
власної господарської діяльності Споживача.
1.2. Постачальник зобов’язується передавати у власність Споживача протягом 5-ти (п’яти) місяців
2020 року «Газове паливо (Природний газ») (далі – газ, Товар) в обсязі (далі – Плановий обсяг)
______________куб.м, у тому числі по місяцях (далі – Газовий місяць):
Газовий місяць
Обсяг
Газовий місяць
Обсяг, куб.м.
Січень
Липень
Лютий
Серпень
Березень
Вересень
Квітень
Жовтень
Травень
Листопад
Червень
Грудень
1.2.1. Добові Планові обсяги постачання газу визначаються шляхом ділення Планового обсягу на
Газовий місяць на кількість Газових діб відповідного Газового місяця.
1.2.2. Плановий обсяг розподілу потужностей співпадає з Плановими обсягами, визначеними п. 1.2.
Договору.
1.3. Істотні умови даного Договору не можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов'язань Сторонами в повному обсязі, крім випадків:
1.3.1. Зменшення обсягів закупівлі Товару, зокрема, з урахуванням фактичного обсягу видатків
Споживача. Допускається відхилення місячного обсягу переданого газу в розмірі не більше ніж на 5% (п’ять
відсотків) від узгодженого Сторонами згідно з пунктом 1.2 Договору обсягу газу шляхом укладання Сторонами
Додаткових угод до цього Договору, не пізніше, ніж за 7 (сім) робочих днів до початку відповідного Газового
місяця
1.3.2. Збільшення Договірної ціни за одиницю Товару до 10% (десяти відсотків) пропорційно
збільшенню ціни такого Товару на ринку у разі коливання ціни такого Товару на ринку за умови, що така зміна
не призведе до збільшення суми, визначеної в Договорі;
1.3.3. Продовження строку дії цього Договору та виконання зобов’язань щодо передачі Товару у разі
виникнення документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому
числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат Споживача, за умови, що такі зміни не
призведуть до збільшення суми, визначеної в Договорі;
1.3.4. Погодження зміни Договірної ціни в Договорі у бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та
якості товару), у тому числі у разі коливання ціни Товару на ринку;
1.3.5. Зміни Договірної ціни в Договорі у зв’язку зі зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов
щодо надання пільг з оподаткування - пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування;
1.3.6. Зміни умов у зв’язку із застосуванням положень п. 9.6. цього Договору.
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1.4. Сторонами погоджено, що у випадку зміни Договірної ціни за одиницю Товару з підстав,
визначених в п. 1.3.2. даного Договору, Постачальник зобов’язаний надати Споживачу підтверджуючі
документи (довідка, експертний висновок тощо), видані компетентними органами, зокрема, Торговопромисловою палатою України або її регіонального підрозділу щодо підвищення цін на ринках відповідного
Товару. Для підтвердження коливання ціни Товару, визначеного в п. 1.1. Договору, в документі (-ах), який (-і)
видається (-ються) компетентними органами, повинна бути зазначена діюча ринкова ціна на Товар і її
порівняння з ринковою ціною на дату, з якої відбулося збільшення ціни на ринку, а також інформація про
відсоток зростання ринкової ціни на Товар на дату звернення Постачальника з пропозицією зміни ціни за
одиницю Товару.
1.5. Сторонами погоджено, що у випадку зміни Договірної ціни за одиницю Товару з підстав,
визначених в п. 1.3.4. даного Договору, Споживач зобов’язаний надати Постачальнику підтверджуючі
документи (довідка, експертний висновок тощо), видані компетентними органами, зокрема, Торговопромисловою палатою України або її регіонального підрозділу щодо зменшення цін на ринках відповідного
Товару. Для підтвердження коливання ціни Товару, визначеного в п. 1.1. Договору, в документі (-ах), який (-і)
видається (-ються) компетентними органами, повинна бути зазначена діюча ринкова ціна на Товар і її
порівняння з ринковою ціною на дату, з якої відбулося зменшення ціни на ринку.
1.6. Споживач підтверджує та гарантує, що на момент підписання цього Договору у Споживача є в
наявності укладений договір транспортування природного газу між Споживачем та Оператором
газотранспортної системи (надалі - Оператор ГТС) та присвоєний Оператором ГТС персональний EIC-код.
2. Кількість та якість газу
2.1. Загальна кількість природного газу, що передається Постачальником Споживачу на виконання
цього Договору, складає _______________куб.м,
2.2. За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається один кубічний метр
природного газу (куб.м), приведений до стандартних умов. Стандартними умовами є: тиск - 760 мм рт. ст.
(101,325кПа) і температура - 20°С.
2.3. Фізико-хімічні показники газу, який передається Споживачу, повинні відповідати вимогам,
визначеним розділом ІІІ Кодексу ГТС.
3. Порядок та умови приймання - передачі газу та облік газу
3.1. Право власності на природний газ, що передається за цим Договором, переходить від
Постачальника до споживача після підписання Акту приймання – передачі природного газу (далі – Акт, Акт
приймання – передачі) відповідно до вимог Кодексу ГТС та Договору.
3.2. Постачальник передає Споживачу природний газ у загальному потоці газу. Передача природного
газу від Постачальника до Споживача оформлюється Актом приймання-передачі відповідно до вимог Кодексу
ГТС, Кодексу ГРМ та цього Договору.
3.3. Обсяг замовленої потужності та обсяг (об’єм) постачання газу на Газову добу (D) визначається на
підставі Заявок Споживача в межах Планового обсягу постачання/споживання газу, визначеного в п. 1.2.
Договору. Заявки подаються Споживачем на відповідну Газову добу (D) на електронну пошту Постачальника,
визначену в цьому Договорі.
3.4. Постачальник не пізніше ніж за 25 (двадцять п’ять) календарних днів до початку Періоду
постачання включає Споживача до Інформаційної платформи Оператора ГТС у власний реєстр споживачів на
відповідний Період постачання.
3.5. Споживач самостійно визначає обсяги замовленої потужності та обсяг (об’єм) постачання газу на
Газову добу (D) і несе відповідальність за правильність їх визначення.
3.6. Споживач зобов’язується щоденно до 12:00 Газової доби (D-1) направляти Постачальнику Заявку
на електронну пошту, визначену в цьому Договорі. На підставі отриманої Заявки Постачальник не пізніше ніж
до 15:00 Газової доби (D-1) подає Оператору ГТС номінацію з обсягами замовленої потужності, обсяг якої
відповідає обсягам газу, які будуть подані Постачальником до газотранспортної системи для потреб Споживача
протягом відповідної Газової доби (D) Періоду постачання. Відповідна підтверджена Оператором ГТС
номінація, є підтвердженням розподілу потужності для Споживача.
3.6.1. У разі необхідності коригування обсягів, підтверджених Оператором ГТС, природного газу у
Газовій добі (D), Споживач має право надіслати скориговану Заявку про збільшення або зменшення
підтвердженого Оператором ГТС обсягу газу на Газову добу не пізніше ніж до 17-00 Газової доби (D).
3.6.2. У випадку відсутності Заявки від Споживача на відповідну Газову добу (D) обсяг газу
відповідатиме обсягу, який встановлений відповідно п. 1.2. Договору.
3.7. На підставі отриманої Заявки Постачальник для забезпечення постачання газу Споживачу,
замовляє потужність віртуальної точки входу/виходу газотранспортної системи відповідно до вимог Кодексу
ГТС. Величина використаного обсягу потужності точки виходу дорівнює величинам остаточних алокацій
щодобових подач та відборів Споживача газу у відповідній точці виходу. Відповідальність за перевищення
замовлених потужностей несе Споживач відповідно до умов Договору.
3.8. Доступ до потужностей точки входу/виходу на добу наперед надається на підставі номінації,
підтвердженої Оператором ГТС, відповідно до вимог Кодексу ГТС.
3.9. Споживач несе всі ризики, пов’язані з ненаданням Заявки на відповідну Газову добу (D), на яку
було розподілено потужність.
3.10. На підставі даних Інформаційної платформи Оператора ГТС Постачальник не пізніше 12-го
(дванадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим періодом (Газовим місяцем), готує та надає
Споживачу два примірники Акту приймання - передачі за розрахунковий період, підписані уповноваженим
представником Постачальника та скріплені його печаткою та рахунок на оплату за спожитий газ та, у випадку
необхідності, рахунок на оплату добового небалансу та/або на сплату тарифу на послуги транспортування, що
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може включати в себе суму додаткової плати, яка виникла в результаті від`ємного значення між обсягом, який
був зазначений в Заявці Споживача, та фактично відібраним обсягом природного газу Споживачем за Газову
добу (D), зазначеного в інформаційній платформі Оператора ГТС за відповідну Газову добу (D).
3.11. Споживач протягом 2-х (двох) робочих днів з дати одержання Акту приймання – передачі
зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акту, підписаний уповноваженим
представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від його підписання.
3.12. У випадку неповернення Споживачем підписаного оригіналу Акту приймання - передачі,
ненадання письмової обґрунтованої відмови проти підписання такого акту, обсяг (об’єм) спожитого газу
вважається встановленим, узгодженим відповідно до даних Інформаційної платформи Оператора ГТС та
переданим у власність Споживачу.
3.13. Звірка фактичного об’єму спожитого газу за Договором на певну дату чи протягом відповідного
періоду постачання, ведеться Сторонами на підставі інформації про фактично поставлений Споживачу об’єм
газу згідно з даними Інформаційної платформи Оператора ГТС, на підставі яких оформлюються Акти
приймання - передачі.
4. Ціна та порядок розрахунків
4.1. Розрахунки за отриманий газ здійснюються Споживачем за Договірною ціною, що погоджується
Сторонами.
4.2. Договірна ціна газу складає _______грн. за 1000 куб.м, крім того ПДВ_______, всього з ПДВ:
_____________грн. та включає в себе: вартість природного газу, тариф на послуги транспортування та
коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу.
4.3. Договірна ціна, зазначена в п. 4.2. Договору може змінюватися протягом дії Договору з
урахуванням усіх його умов та вимог Закону України «Про публічні закупівлі». Зміна Договірної ціни
узгоджується шляхом підписання Сторонами Додаткової угоди до Договору не пізніше ніж за ________
банківських днів до початку Газового місяця, в якому здійснюватиметься закупівля газу.
4.4. Договірна ціна газу, погоджена Сторонами відповідно до п. п.4.2. та 4.3. Договору, застосовується
Сторонами при складанні Актів приймання – передачі газу та розрахунків за цим Договором.
Загальна вартість цього Договору складається із сум Договірних вартостей газу, закупленого
Споживачем протягом усіх Газових місяців, та на дату укладання Договору складає _________________ грн. з
ПДВ. Договірна вартість Газового місяця обчислюється як добуток Договірної ціни та Планового обсягу
протягом відповідного Газового місяця.
4.5. Оплата за газ здійснюється Споживачем шляхом перерахування грошових коштів на рахунок
Постачальника на підставі Актів приймання-передачі природного газу за відповідний Газовий місяць, протягом
365 календарних днів після підписання Сторонами кожного такого Акту.
4.6. У випадку, якщо обсяг фактично відібраного газу Споживачем за відповідну Газову добу (D) згідно
даних Оператора ГТС відрізняється від Планового обсягу газу на Газову добу (D), визначеного згідно пп. 1.2.1.
цього Договору з урахуванням Заявок, поданих Споживачем у відповідності з п. 3.6. та пп. 3.6.1. Договору, то у
Споживача виникає небаланс за відповідну Газову добу і Постачальник нараховує плату за добовий небаланс.
4.7. Плата за добовий небаланс розраховується наступним чином:
4.7.1. Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є позитивним (обсяг відібраного газу
менше, ніж в підтвердженій Оператором ГТС номінації/реномінації з урахуванням змін відповідно до пп. 3.6.
Договору), то плата за позитивний небаланс розраховується за формулою:
ДПН = Vп/н * (ДЦ – МЦПрод.), де
ДПН – сума плати за добовий позитивний небаланс, грн. без ПДВ;
Vп/н – обсяг позитивного небалансу за Газову добу (D), тис.куб.м.;
ДЦ – Договірна ціна, визначена Договором, грн. без ПДВ за одну тис.куб.м;
МЦПрод. – Маржинальна ціна продажу газу Оператором ГТС, яка визначається шляхом
зменшення на 10% “Базової ціни (без ПДВ)”, яка опублікована на Інформаційній платформі Оператора ГТС для
відповідної Газової доби (D), грн. без ПДВ за одну тис.куб.м.
При цьому, якщо (ДЦ – МЦПрод.) ≤ 0, то Плата за добовий позитивний небаланс не застосовується.
На суму плати за добовий позитивний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою,
передбаченою Податковим кодексом України.
4.7.2. Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є негативним (обсяг відібраного газу
більше ніж в підтвердженій номінації/реномінації з урахуванням змін відповідно до пп. 3.6. Договору), то плата
за негативний небаланс розраховується за формулою:
ДНН = Vн/н * (МЦПрид – ДЦ), де
ДНН – сума плати за добовий негативний небаланс, грн. без ПДВ;
Vн/н – обсяг негативного небалансу за Газову добу (D), тис.куб.м.;
ДЦ – Договірна ціна, визначена Договором, грн. без ПДВ за одну тис.куб.м;
МЦПрид – Маржинальна ціна придбання газу Оператором ГТС, яка визначається шляхом
збільшення на 10% “Базової ціни (без ПДВ)”, яка опублікована на Інформаційній платформі Оператора ГТС для
відповідної Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну тис.куб.м.
При цьому, якщо (МЦПрид – ДЦ) ≤ 0, то Плата за добовий негативний небаланс не застосовується.
На суму плати за добовий негативний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою,
передбаченою Податковим кодексом України.
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Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику вартість перевищення розміру замовленої
(договірної) потужності протягом строку, передбаченого п. 4.5. цього Договору, з моменту отримання від
Постачальника вимоги щодо компенсації.
4.8. У порядку, передбаченому Податковим Кодексом України, Постачальник зобов'язаний складати
податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (далі – податкові документи) у
електронній формі, а також реєструвати їх в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) у порядку і
в строки, встановлені Податковим Кодексом України.
4.9. Споживач, у випадках, коли цей обов’язок покладено на нього Податковим Кодексом України (у
разі коли сума ПДВ за податковою накладною змінюється у бік зменшення), зобов’язаний зареєструвати
податкові документи у ЄРПН після їх отримання від Постачальника у порядку і в строки, встановлені
Податковим Кодексом України.
4.10. Усі операції, згідно з даним Договором, Постачальник зобов'язується достовірно відображати в
податковій звітності та в порядку, передбаченому чинним законодавством, достовірно і відповідно до вимог
нормативних актів України формувати, реєструвати податкові накладні з ПДВ, відповідні коригування, а також
мати чинний електронний ключ, технічні засоби необхідні для виконання вимог щодо складання, реєстрації
податкових накладних у ЄРПН.
4.11. Постачальник не несе відповідальності у випадку, якщо Споживач не здійснив вчасну перевірку
протягом звітного періоду податкових накладних або розрахунків коригування, які надав Постачальник.
4.12. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами даного Договору на підставі відомостей про
фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та Акту приймання – передачі протягом 5-ти (п’яти)
Робочих днів з моменту вимоги однієї із Сторін. Вказана звірка оформляється актом звірки шляхом підписання
його Сторонами.
5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Постачальник має право:
5.1.1. Отримувати від Споживача своєчасну оплату за газ відповідно до умов Договору.
5.1.2. Ініціювати припинення (обмеження) постачання газу Споживачу у порядку та на умовах,
визначених Договором та чинним законодавством, зокрема, але не виключно, у разі:
- проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;
- перевитрати добового та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з Постачальником;
- розірвання або припинення Договору;
- відмови Споживача від підписання Акту за відповідний Період постачання без відповідного
письмового обґрунтування;
- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють
відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на споживачів, що
не є захищеними відповідно до зазначених Правил;
- настання заходів, передбачених Національним планом дій, що розроблений на виконання статті 6
Закону України «Про ринок природного газу»;
- відмови Споживача від підписання Додаткової угоди щодо зміни ціни газу у випадках, передбачених
цим Договором.
5.1.3. Стягувати із Споживача додаткову плату у разі перевищення розміру замовленої (договірної)
потужності в порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.2. Постачальник зобов’язується:
5.2.1. Передати Споживачу через Оператора ГТС газ в обсягах і у порядку, передбаченими Договором.
5.2.2. Забезпечити Споживача прозорими та простими способами досудового вирішення спорів.
5.2.3. Забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС
необхідного Споживачу обсягу газу за умови, що Споживач виконав власні обов'язки перед Постачальником
для замовлення необхідного Споживачу обсягу газу та потужностей.
5.2.4. Своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом
України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення».
5.2.5. Виконувати інші обов’язки, які покладені на Постачальника чинним законодавством та цим
Договором.
5.3. Споживач має право:
5.3.1. На отримання природного газу в обсягах та на умовах, визначених Договором.
5.3.2. На отримання інформації за Договором щодо ціни Постачальника на газ, щодо порядку оплати за
газ, інформації про умови постачання.
5.3.3. Вимагати відшкодування прямих збитків від Постачальника, що нанесені Споживачу у зв’язку з
невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем відповідно
до умов Договору та чинного законодавства України.
5.4. Споживач зобов’язується:
5.4.1. Забезпечувати своєчасну та повну оплату за газ та інших витрат відповідно до умов Договору.
5.4.2. У разі перевищення розміру замовленої потужності здійснити своєчасну та повну оплату
Постачальнику вартості додаткової плати за послуги транспортування, що включають в себе додаткову плату за
перевищення потужностей, в порядку, визначеному чинним законодавством України.
5.4.3. Дотримуватися обсягу споживання газу в межах Планового обсягу поставки на кожну Газову
добу, відповідно до умов цього Договору.
5.4.4. Щомісячно в порядку, передбаченому цим Договором, підписувати отримані від Постачальника
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Акти з обов’язковим поверненням примірників Постачальника в строки та на умовах цього Договору.
5.4.5. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір газу для власних потреб з дотриманням вимог
чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб'єктів ринку природного газу, з якими
укладено відповідні договори.
5.4.6. Виконувати інші обов’язки, які покладені на Споживача чинним законодавством та цим
Договором.
6. Відповідальність
6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується "порушення
Договору"), Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством
України.
6.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з
порушенням умов, визначених змістом цього Договору.
6.2. За невиконання або неналежне виконання умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з
чинним законодавством України та Договором.
6.3. У випадку повної або часткової відмови Споживача від прийняття замовленого обсягу (об’єму) газу
Постачальник має право:
6.3.1. закачати невикористаний Споживачем обсяг (об’єм) газу в Підземні сховища газу Оператора
підземних газосховищ по факту Газового місяця для відбору такого газу в наступному Газовому місяці за
Договірною ціною, узгодженою Сторонами в Договорі та/або додатковій угоді до нього. В такому випадку
Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику вартість послуг закачування /відбору/ зберігання
невикористаного Споживачем обсягу (об’єму) газу протягом строку, передбаченого п. 4.5. цього Договору, з
моменту отримання від Постачальника вимоги щодо компенсації понесених витрат.
7. Форс-мажорні обставини
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання своїх
зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення даного Договору, і які Сторони не
могли передбачити в момент його укладення. Форс-мажорними обставинами є події, які об'єктивно не залежать
від волі і дій Сторін і роблять неможливим для будь-якої із Сторін виконання зобов'язань за даним Договором,
а саме, в тому числі, але не виключно: стихійні лиха, вибухи та аварії в тому числі на газопроводах, пожежі,
землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війна або військові дії, блокада, а також суспільні безлади,
страйки, інші обставини, що виникли не з вини Сторін та перешкоджають належному виконанню зобов'язань за
даним Договором.
7.2. Строк виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором відкладається на час дії Форсмажорних обставин.
7.3. Настання Форс-мажорних обставин підтверджується у порядку, встановленому чинним
законодавством.
7.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача
від сплати
Постачальнику за газ, який був поставлений до їх виникнення.
8. Вирішення спорів
8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів
між Сторонами.
8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні
законодавства.
9. Дія Договору
9.1. Цей Договір укладено у двох примірниках – по одному примірнику для кожної із Сторін, які мають
однакову юридичну силу.
9.2. Цей Договір набуває чинності з моменту скріплення його підписами та печатками Сторін та діє в
частині здійснення розрахунків між Сторонами до їх повного та належного здійснення, а в частині передачі газу
Споживачу до «31» грудня 2020 року (включно).
9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке
мало місце під час дії цього Договору.
9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни до
цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до
цього Договору.
9.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому
Договорі або у чинному законодавстві України.
9.6. Дія цього Договору може бути продовжена на строк, достатній для проведення процедури
закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 (двадцять) відсотків
суми, визначеної в цьому Договорі про закупівлю, укладеному у попередньому році, якщо видатки на
досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.
10. Антикорупційне застереження
10.1. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники не
виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей,
прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати якінебудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.
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10.2. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники не
здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як
дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства та
міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
10.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників
іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу
послуг (робіт) та іншими, не перерахованими у цьому пункті способами, що ставлять працівника в певну
залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої
його Сторони.
11. Санкційне застереження
11.1. Споживач має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку, якщо:
 Постачальник та/або учасник Постачальника та/або кінцевий бенефіціар Постачальника внесений до
списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (переліку осіб, до яких застосовані санкції, що
визначається The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury);
 Постачальник та/або учасник Постачальника та/або кінцевий бенефіціар Постачальника внесений до
списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial
sanctions).
11.2. Споживач має право в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку, якщо:
 Постачальник та/або учасник Постачальника та/або кінцевий бенефіціар Постачальника внесений до
списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (переліку осіб, до яких Радою національної
безпеки і оборони України застосовані персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи
(санкції), відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції" рішеннями, які введені в дію Указами Президента
України), у випадку, якщо виконання Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і
оборони України.
12. Прикінцеві положення
12.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із
дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням дії цього Договору, тлумаченням його умов,
визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними
нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового
обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.
12.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори щодо Договору, листування,
попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що
так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть враховуватися при
тлумаченні умов цього Договору.
12.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних 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.
12.4. Споживач є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах.
Постачальник____________________________________________________________________________________
12.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до
третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
12.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну
силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та
скріплені печатками (за наявності) Сторін.
12.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу та можуть враховуватися
виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами уповноваженими
представниками Сторін та скріплені печатками (за наявності) Сторін.
12.8. Уповноважені представники Сторін надають згоду Сторонам на обробку їх персональних даних з
метою укладення та виконання даного Договору і для реалізації ділових відносин між Сторонами та
підписанням даного Договору підтверджують , що повідомлені про володільця персональних даних, склад та
зміст зібраних персональних даних, права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від
01.06.2010 року №2297 – VI, мету збору та осіб яким передаються їх персональні дані.
12.9. Сторони погодилися, що інформація та відомості, які стосуються виконання цього Договору, є
конфіденційними та не можуть передаватися третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони
Договору, крім випадків, коли така передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для
виконання Договору або сплати податків, інших обов'язкових платежів, а також у випадках, передбачених
чинним законодавством України, яке регулює зобов'язання Сторін Договору.
12.10. Сторони погоджуються, що у випадку зміни місцезнаходження, банківських реквізитів Сторін,
Сторона, у якої відбулися такі зміни, письмово повідомляє про таке іншу Сторону письмово протягом 3 (трьох)
Робочих днів. Укладання окремої додаткової угоди щодо зміни місцезнаходження або банківських реквізитів не
вимагається (така угода вважається укладеною у спрощений спосіб відповідно до ст. ч. 1 ст. 181
Господарського кодексу України).
12.11. Враховуючи, що відповідно до умов даного Договору передача Постачальником газу Споживачу
носить безперервний характер, Постачальник, керуючись п. 201.4 Податкового Кодексу України, не пізніше
останнього дня місяця, в якому здійснено таку передачу газу, складає зведену податкову накладну, з
урахуванням всього обсягу постачання газу протягом Газового місяця.

6

12.12. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології
українською мовою, у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для
кожної із Сторін.
Місцезнаходження та реквізити Сторін
Споживач:
Постачальник:
_________________________
ВАТ «Кіровоградгаз»
Адреса: 25006, м. Кропивницький (Кіровоград),
вул. Арсенія Тарковського (вул. Володарського), 67
код ЕІС__________________________________
код ЄДРПОУ 03365222
р/р № UA _________________________________
в _________________________________________
ІПН 033652211237
Тел.______________________________________
e-mail:____________________________________

_______________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

__________________ С.О. Осінський

________________

_________________
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