ДОГОВІР № […] AIE
постачання природного газу
м. Полтава

«[…]»[…] 20[…] року

ПОСТАЧАЛЬНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю "АстроінвестЕнерджі", що належним чином зареєстроване згідно законодавства України за адресою:
38100, Україна, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Погрібняка, 5а, к.2, код ЄДРПОУ
35193237, в особі директора Кулібаби Олега Юрійовича, який діє на підставі Статуту,
з однієї сторони, та
СПОЖИВАЧ: […], що належним чином зареєстроване згідно законодавства України за
адресою: […], код ЄДРПОУ […], в особі […], що діє на підставі […], з другої сторони,
далі разом іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона,
уклали цей договір поставки природного газу на наступних умовах.
1.

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ:

1.1.

Визначення:
"Афілійована Особа" – називається компанія, у якій одна сторона прямо або
опосередковано володіє часткою більш ніж п'ятдесят відсотків (50%) в Статутному
фонді або особа, яка прямо або опосередковано володіє часткою більш ніж п'ятдесят
відсотків (50%) в Статутному фонді сторони даного Договору.
"Постачальник" – ТОВ "Астроінвест-Енерджі", код ЄДРПОУ 35193237, EIC-код
56X930000008540V.
"Споживач" – […], код ЄДРПОУ […], ЕІС-код: […].
Споживач придбаває Природний газ за Договором з метою використання для власних
потреб або в якості сировини, а не для перепродажу.
"Природний газ", "Газ" або "Товар" – означає будь-який вуглеводень або суміш
вуглеводнів у газоподібному стані, що складається переважно з метану та негорючих
газів, отриманих із земної кори в їх природному стані, окремо або разом з рідкими
вуглеводнями, і підготовлений для транспортування через газопровід, якість якого
відповідає вимогам діючих стандартів в Україні.
"Договір" – означає даний Договір а також усі додатки до нього, на які є посилання в
цьому Договорі, включно з усіма змінами та доповненнями, що внесені до цих
документів згідно положень викладених в даному Договорі.
"Кубічний метр", "куб.м" або "м³" означає таку кількість сухого газу, яка займає об’єм
одного кубічного метру при 20° Цельсія та абсолютному тиску 101,325 кПа.
"День" означає період протяжністю двадцять чотири (24) години, який починається о
07:00 за київським часом та закінчується о 07:00 за київським часом наступного
календарного дня.
"Місяць Поставки" означає період часу, що починається о 07:00 за київським часом
першого дня звітного місяця та закінчується о 07:00 за київським часом першого дня
наступного місяця.
"Місячний Об’єм Поставки" означає об’єм газу, визначений Сторонами у відповідній
Специфікації.
"Середньодобова Норма Поставки" означає об’єм природного газу, яка визначається
шляхом ділення Місячного об’єму поставки на кількість днів у відповідному місяці.
"Пункт Поставки" означає місце, де право власності, відповідальність, а також усі
витрати

та

ризики

пов’язані

з

доставкою

Природного

газу

переходять

від

Постачальника до Споживача. Пункт Поставки природного газу узгоджується
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Сторонами у відповідній Специфікації.
"Оператор Газотранспортної Системи України" – особа, на яку відповідно до вимог
законодавства України покладено виконання функцій оператора газотранспортної
системи України.
"Специфікація" – окремий документ, підписаний Споживачем та Постачальником,
який визначає обсяги поставки Газу за відповідний період, його ціну, умови поставки та
оплати та інші умови, які Сторони можуть передбачити згідно умов цього Договору. Всі
підписані Сторонами Специфікації становлять невід’ємну частину цього Договору.
1.2.

Всі інші Терміни та Визначення, що вживаються в цьому Договорі, мають значення,
визначене чинним законодавством України.

1.3.

Додатки до цього Договору включаються в Договір і є його невід'ємною частиною.
Якщо будь-які умови цього Договору суперечать яким-небудь пунктам Додатків
(Специфікацій), то Додатки (Специфікації) до цього Договору будуть мати переважну
юридичну силу.

1.4.

Заголовки статей і пунктів приводяться винятково для зручності і посилань, і ні в якому
разі не впливають на значення або тлумачення умов цього Договору.

1.5.

Слова, що передають один рід мають на увазі всі інші роди; слова, що передають
однину, передають множину і навпаки. "Місяць" означає календарний місяць, а
"щомісяця" має те ж значення; "рік" означає календарний рік.

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1.

Постачальник

зобов'язується

на

умовах,

визначених

цим

Договором

та

Специфікаціями, що підписані Сторонами, передавати у власність Споживача
Природний Газ, а Споживач зобов'язується приймати цей Товар та оплачувати його на
умовах, що визначені цим Договором та Специфікаціями до нього.
2.2.

У Специфікаціях, які оформлюються на поставку конкретного об’єму Газу протягом
звітного періоду (Місяця Поставки), зазначається наступне:

(A). Місяць та рік, в якому здійснюється поставка Газу (звітній період);
(B). Кількість Газу, який має бути поставлений у календарному місяці (місяць поставки);
(C). Пункт Поставки та умови поставки;
(D). Ціна за одиницю Газу та загальна вартість поставки;
(E). Дата та місце підписання Специфікації;
(F). Інша додаткова інформація, яку Сторони вважатимуть за необхідне включити в
Специфікацію.
(G). Найменування оператора газорозподільчих мереж/газотранспортної системи, з якими
споживач уклав договір розподілу/транспортування Газу.
2.3.
Всі підписані Сторонами Специфікації є невід’ємною частиною цього Договору, про
що має бути вказано в Специфікації.
2.4.

Звітнім періодом та періодом поставки Сторони в цьому Договорів домовилися
вважати календарний місяць.

3.

ЦІНА ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ

3.1.

Ціна Газу, що поставляється згідно даного Договору, визначається у відповідній
Специфікації на поставку конкретної партії Газу у звітному періоді.

3.2.

Фактична сума даного Договору буде визначена як сума вартостей Газу, який був
переданий Споживачу згідно всіх Специфікацій (Додатків) до даного Договору.

3.3.

Ціна за одиницю Товару визначається на кожний окремий об’єм Газу, що визначений у
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підписаній Сторонами Специфікації, та вказується у відповідній такій Специфікації.
3.4.

Ціна Природного Газу у відповідній Специфікації вказана без врахування витрат на
транспортування, якщо інше не буде прямо вказано в такій Специфікації.

3.5.

Ціна Газу, яка визначена у відповідній Специфікації може бути змінена виключно за
письмовим погодженням Сторін, яке оформлюється додатковою угодою до даного
Договору.

4.

УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

4.1.

Оплата за Товар здійснюється в національній валюті України у безготівковій формі
шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок, який вказаний у
відповідній Специфікацій.

4.2.

Оплата за поставлений Газ здійснюється на умовах 100% попередньої оплати протягом
3 (трьох) банківських днів з моменту підписання Сторонами відповідної Специфікації,
якщо інші умови не будуть визначені відповідною Специфікацією.

4.3.

Розмір оплати за поставлений Газ підлягає коригуванню з врахуванням фактичного
об’єму Газу, який може бути поставлений Постачальником у звітному періоді в межах
обумовленого Сторонами толерансу поставки (допустимого відхилення).
При цьому, протягом 2 (двох) банківських днів з моменту закінчення звітного місяця та
підписання Сторонами актів приймання-передачі Газу за звітній місяць, Постачальник
виставляє рахунок на оплату за додатковий об’єм Газу, який має бути оплачений
Споживачем

не

пізніше

5

(п’яти)

банківських

днів

з

моменту

виставлення

Постачальником такого рахунку.
Постачальник зобов’язаний повернути надмірно сплачену Споживачем суму протягом
5 (п’яти) банківських днів з моменту підписання Сторонами актів приймання-передачі
Газу за звітній період, якщо вартість об’єму фактично поставленого Постачальником
Газу менше, ніж отримана від Споживача сума попередньої оплати за Газ у звітному
місяці.
4.4.

За вимогою будь-якої Сторони цього Договору, Сторони протягом 10 днів зобов’язані
провести

звірку

рахунків

та

підписати

відповідний

Акт.

Звірка

розрахунків

здійснюється на підставі відомостей про фактичну оплату вартості Газу та підписаних
Сторонами актів приймання-передачі газу за відповідні звітні періоди.
5.

КІЛЬКІСТЬ І ЯКІСТЬ ГАЗУ

5.1.

Кількість Газу, що має бути поставлений Постачальником у звітному періоді
визначається відповідною Специфікацією, що є невід’ємною частиною даного
Договору. При цьому, Сторони домовилися встановити толеранс поставки (допустиме
відхилення) конкретного об’єму поставки Газу у розмірі ± 0 %, якщо інше не буде
зазначено у відповідній Специфікації.

5.2.

Розподіл

Газу

у

звітному

періоді

здійснюється

рівномірно,

виходячи

із

середньодобового об’єму.
5.3.

Зміни кількості (об’єму) газу понад встановлений розмір толерансу поставки
здійснюються виключно шляхом підписання Сторонами додаткових угод.

5.4.

За розрахункову одиницю кількості поставленого Газу приймається одна тисяча (1 000)
кубічних метрів, що приведені до стандартних умов (Т=200С, P=101,325 КПа /760 мм.
ртутного стовпчика).

5.5.

Якість Газу має відповідати вимогам: "Гази горючі природні, що подаються з родовищ в
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промислові газопроводи та окремим споживачам" - ГОСТ 5542-87.
Параметри природного Газу повинні відповідати параметрам основного потоку в
газотранспортній системі України.
Порядок та періодичність визначення показників якості Газу обумовлюється чинним
законодавством України.
5.6.

6.

Договірні планові об'єми (обсяги) постачання/споживання природного газу підлягають
перегляду виключно за обопільною згодою Сторін шляхом підписання додаткової
угоди чи додатку до відповідної Специфікації.
ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ГАЗУ. РЕЖИМИ ПОСТАЧАННЯ
ТА СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ПРОТЯГОМ ВІДПОВІДНОГО ПЕРІОДУ.

6.1.

Постачальник здійснює поставку (передачу) Газу в Пункт Поставки, який визначений
відповідною Специфікацією, а Споживач зобов’язаний прийняти поставлений Газ в
Пункті Поставки.

6.2.

Кількість поставленого Постачальником Споживачу Газу визначається за даними
комерційного вузла обліку природного газу в Пункті Поставки згідно з порядком,
визначеним чинним законодавством України.

6.3.

Споживач

протягом

Місяця

Поставки

приймає

Газ

рівномірно

в

межах

Середньодобової Норми Поставки.
6.4.

При перевитратах норми відбору газу Споживачем, Постачальник відповідальності не
несе.

6.5.

Приймання-передача газу, поставленого Постачальником Споживачу протягом Місяця
Поставки,

оформлюється

актами

приймання-передачі

газу,

що

підписуються

уповноваженими представниками Сторін та, у випадках передбачених чинним
законодавство України, представником Оператора Газотранспортної Системи України.
6.6.

Постачальник зобов’язується не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання від
Споживача та/або Оператора ГТС даних (акту) про фактичний об’єм (обсяг)
розподіленого (протранспортованого) Газу протягом Місяця Поставки, підготувати та
відправити Споживачу два оригінали акту приймання-передачі газу за звітній період
(місяць). Споживач зобов’язується протягом 2 (двох) днів розглянути такий акт,
підписати та один оригінальний примірних повернути Постачальнику.
У випадку виникнення між Постачальником та Споживачем спорів про кількість
переданого (поставленого) Газу, вартість поставленого Газу визначається за даними
Постачальника.
При цьому, поставці (передачі) підлягає лише та кількість Газу, який фактично
оплачений Споживачем на момент підписання відповідного акту приймання-передачі,
з врахуванням того, що Постачальник має незаперечне право утримати (вирахувати) з
суми отриманої від Споживача попередньої оплати нараховані Постачальником санкції
та збитки (зокрема, включаючи але не обмежуючись, пенею, відсотками за
користуванням кредитом, витратами на спуск/підняття газу в/з підземні(их) сховища
газу, компенсації згідно з п. 8.5 Договору, тощо), про що Постачальник зобов’язаний в
письмовій формі (з додаванням розрахунку суми утримання) повідомити Споживача
до моменту підписання акту приймання-передачі газу.

6.7.

Акти приймання-передачі газу є підставою для здійснення остаточних розрахунків між
Сторонами.

6.8.

В іншому при приймання-передачі Газу, Сторони керуються чинним законодавством
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України.
6.9.
6.9.1.

6.9.2.

6.9.3.

Визначення
(звіряння)
фактичного
обсягу
поставленого
(спожитого)
природного газу між Сторонами здійснюється в наступному порядку:
За підсумками розрахункового періоду до 05 числа місяця, наступного за
розрахунковим, Споживач зобов'язаний надати Постачальнику копію відповідного
акта про фактичний обсяг протранспортованого природного газу, що складений між
Оператором ГРМ та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГРМ.
На підставі отриманих від Споживача даних та\або даних Оператора ГРМ
Постачальник протягом трьох робочих днів готує два примірники акта прийманняпередач природного газу за розрахунковий період, підписаних уповноваженим
представником Постачальника.
Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі газу
зобов'язується повернути

Постачальнику

один

примірник

оригіналу

приймання-передачі газу, підписаний уповноваженим представником

акта

Споживача

та скріплений печаткою Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану та
обгрунтовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу.
7.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН:

7.1.

Постачальник має право:
• Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов Договору.
• Безперешкодного доступу на територію об’єктів Споживача, а також до
комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача,
для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється
працівниками (представниками) Постачальника за пред'явленням службового
посвідчення (довіреності).
• Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів
споживання природного газу.
• Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з
умовами Договору та Правил постачання природного газу.
• Надавати доручення Оператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання
газу Споживачеві згідно з умовами Договору та відповідно до порядку,
встановленого законодавством.

7.2.

Постачальник зобов'язується:
• Забезпечувати постачання газу до пунктів поставки на умовах та в обсягах,
визначених Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору газу
та розрахунків за його постачання.
• 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.
• В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань
постачання природного газу за Договором.
• Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника
або визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право
постачання природного газу (крім випадків змін до законодавства, що виключають
необхідність отримання ліцензії на даний вид господарської діяльності). У разі
настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо своєчасного
повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення)
відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі
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Інтернет згідно вимог чинного законодавства.
• Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному
Договором.
7.3.

Споживач має право:
• Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених Договором.
• Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з
дотриманням вимог чинного законодавства.
• Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку
після усунення порушень і компенсації оплати вартості послуг за відключення та
підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання Договору.
• На зміну постачальника у порядку передбаченому Договором та нормативноправовими актами з цього питання.
• На отримання інформації, визначеної Законом України "Про особливості доступу до
інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого
питного водопостачання та водовідведення".

7.4.

Споживач зобов'язується:
• Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної Договором, а також
Правилами постачання природного газу.
• Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах та в обсягах, визначених
Договором.
• Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози
життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних
екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення
(обмеження) постачання газу.
• Забезпечити допуск працівників (представників) Постачальника за пред'явленням
службового посвідчення (довіреності) на територію власних об’єктів, а також до
комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах Споживача,
для звірки даних фактичного споживання природного газу.
• Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках: порушення строків розрахунків за Договором; - відсутності або недостатності
підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу; - перевитрат
добового та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з
Постачальником; - припинення або розірвання Договору; - в інших випадках,
передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства.
• У разі відчуження об’єкту (або частини об’єкту) Споживача, звільнення займаного
Споживачем об’єкту (або його частини), у разі вчинення будь-яких інших дій,
внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу:
• - повідомити Постачальника не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня такого
відчуження, звільнення та/або остаточного припинення споживання природного
газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору;
• - здійснити остаточний розрахунок та оплату всіх платежів, що передбачені цим
Договором, до вказаного споживачем дня відчуження (звільнення) об’єкту (його
частини), приміщення та/або остаточного споживання газу включно.
• Компенсувати
Постачальнику
вартість
послуг
за
відключення
(обмеження/припинення) та підключення газопостачання, якщо такі послуги
Оператора ГРМ здійснювались внаслідок винних дій (бездіяльності) Споживача та
оплачувались Постачальником.
• Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі
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комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність,
пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо
про такі недоліки.
• У разі необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більше ніж на 50% від
середньодобового обсягу) Споживач зобов’язаний повідомити про це
Постачальника та Оператора ГРМ не пізніше ніж за три доби до такої зміни.
8.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1.

Сторони зобов’язуються виконувати свої зобов’язання, передбачені цим Договором,
своєчасно та належним чином.

8.2.

У разі нездійснення Споживачем оплати у погоджений цим Договором строк
Споживач зобов’язаний за вимогою Постачальника сплатити останньому пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ на суму заборгованості за весь період затримки.

8.3.

У разі нездійснення поставки Постачальником Газу у погоджений цим Договором строк
Постачальник зобов’язаний за вимогою Споживача сплатити останньому пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ на вартість непоставленого об’єму Газу за весь
період затримки.

8.4.

Сторона, що порушила умови Договору, зобов'язна відшкодувати іншій Стороні збитки
у випадках та порядку, передбачених розділом VI Правил постачання природного газу.

8.5.

Тимчасове припинення поставки Газу:
Додатково до будь-яких інших прав або засобів захисту, наявних у Сторони (“Сторона,
яка Виконує Зобов’язання”), якщо Сторона (“Сторона, яка не Виконує Зобов’язання”)
не здійснює будь-який платіж, належний до сплати згідно з умовами Договору,
Сторона, яка Виконує Зобов’язання, має право письмово повідомивши Стороні, яка не
Виконує Зобов’язання, негайно призупинити (припинити) постачання Газу згідно з
усіма

підписаними

Специфікаціями,

включаючи,

але

не

обмежуючись

Специфікаціями, по яким допущено прострочення оплати, (та бути звільненою від
зобов’язання виконувати такі поставки (не тимчасово, а остаточно), в тому числі
звільненою від обов’язку підписання актів приймання-передачі газу), аж поки Сторона,
яка виконує зобов’язання, отримає повну оплату всіх затриманих сум, належних
Стороні, яка Виконує Зобов’язання, включаючи відшкодування збитків, пені, штрафів,
що передбачені цим Договором та/або законодавством України.
8.6.

Непряма шкода та обмеження відповідальності:
Відповідальність Сторони згідно з цим Договором або у зв’язку з ним:

(А).

не включає відповідальність за будь-яку непряму та/або опосередковану шкоду,
включаючи,

крім

іншого,

неотриманий

дохід,

ділову

репутацію,

комерційну

можливість або очікувану економію; і
(В).

обмежується сумою, яка дорівнює сумам, що підлягають сплаті, за Газ, поставлений або
такий, що повинен бути поставлений Стороною згідно з умовами відповідної
Специфікації, за умови, що таке обмеження не застосовується до платежів згідно
пунктів 8.2.-8.4. цього Договору.

8.7.

Навмисне невиконання зобов’язань, обман та основні права:
Ніщо в цьому Договорі не спрямоване на скасування чи обмеження відповідальності
Сторони за:

(А).

навмисне невиконання зобов’язань;
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(В).

обман.

8.8.

Обов’язок зменшувати втрати:
Задля уникнення неоднозначного тлумачення та згідно з застосовуваним правом, кожна
Сторона погоджується з тим, що вона має обов’язок зменшувати свою шкоду і
зобов’язується докладати всіх розумних зусиль, згідно з усталеною комерційною
практикою, щоб звести до мінімуму будь-яку шкоду, яку вона може зазнати відповідно
до Договору чи у зв’язку з ним.

9.

ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1.

Цей Договір регулюється правом та тлумачиться відповідно до законодавства України.

9.2.

Спори між споживачем і постачальником, в тому числі відповідно до пункту 9 розділу
VI Правил постачання природного газу, вирішуються шляхом досудового врегулювання
спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник розгляне всі
звернення, скарги, отримані від Споживача, і протягом одного місяця повідомить про
результати їх розгляду.
У випадку виникнення спорів/розбіжностей між Постачальником та Споживачем, всі
розбіжності сторони будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів.
Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору
відповідно до чинного законодавства України.

10.

ФОРС-МАЖОР

10.1.

"Форс-Мажорні Обставини" означає подію, що обґрунтовано знаходиться поза
контролем Сторони, яка заявляє про настання Форс-Мажорних Обставин ("СторонаЗаявник"), яких вона не могла, доклавши розумних зусиль, уникнути чи подолати і, які
унеможливлюють виконання Стороною-Заявником своїх зобов’язань з поставки чи
прийому, включаючи, окрім іншого, одну чи більше наступних обставин:

(А). відмова

систем

зв’язку

або

комп’ютерних

систем

відповідного

оператора

газотранспортних систем, що не дозволяє Стороні-Заявнику виконувати свої обов’язки
з поставки чи прийому; або
(B). тимчасове припинення відповідним оператором газотранспортних систем поставки чи
прийому Газу, або нехтування ним обов’язками перед Стороною-Заявником щодо
включення в баланс поставки об’єму Газу згідно підписаної Сторонами Специфікації.
10.2.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за Договором, якщо це явилося наслідком дії "Форс-Мажорних Обставин".
Строк виконання зобов'язань відкладається відповідно до часу, на протязі якого будуть
діяти такі обставини.

10.3.

Сторона-Заявник, дізнавшись про настання Форс-Мажорних Обставин, у найкоротший
можливий термін повідомляє іншу Сторону про настання Форс-Мажорних Обставин,
наскільки це можливо, надає їй приблизну оцінку щодо міри та очікуваної тривалості
неможливості виконувати свої зобов’язання. Сторона-Заявник докладає всіх розумних
зусиль для зменшення наслідків Форс-Мажорних Обставин і протягом періоду дії ФорсМажорних Обставин надає іншій Стороні скориговані в розумних межах відомості, як
тільки це можливо, щодо міри та очікуваної тривалості неможливості виконувати свої
зобов’язання.
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11.

ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ

11.1.

Кожна із Сторін цим заявляє і гарантує іншій Стороні при укладанні цього Договору та
щоразу, коли вона підписує відповідну Специфікацію, наступне:

(А).

вона є Особою, належним чином створеною, діючою на законних підставах та
належним чином зареєстрованою згідно з законами її юрисдикції, що стосуються
реєстрації або створення;

(B).

підписання та укладення нею цього Договору та кожної Специфікації та здійснення
операцій, передбачених ними, не порушує жодних положень її установчих документів;

(С).

вона має право та повноваження брати на себе та виконувати свої зобов’язання
відповідно до цього Договору та вжила всіх необхідних заходів для надання згоди на
таке прийняття та виконання і укладання нею Договору; а прийняття на себе
зобов’язань та виконання нею Договору не порушує жодних інших умов та положень
будь-якого договору, стороною якого вона є, або будь-якого установчого документу,
правила, закону чи постанови, застосовуваних до неї, та не суперечить їм;

(D).

вона має всі урядові та регуляторні дозволи, схвалення та погодження, необхідні для
правомірного виконання нею своїх зобов’язань згідно з Договором;

(E).

вона провела переговори, уклала та оформила Договір і діє від власного імені (а не
виступає в якості агента чи в будь-якій іншій якості, чи як довірена особа, чи якимось
іншим чином);

(F).

вона регулярно укладає договори торгівлі газом, як передбачено Договором, і робить це
на професійній основі відповідно до свого основного напрямку економічної діяльності, і
може бути обґрунтовано визнана як професійний учасник ринку;

(G).

вона діє за свій власний рахунок (а не як радник, агент, посередник чи в будь-якій іншій
якості, як довірена особа чи іншим чином), незалежно прийняла власне рішення
укласти Договір та кожну Специфікацію, а також відносно того, що цей Договір або
кожна така Специфікація є такими, що відповідають її вимогам, виходячи з власного
судження, а не покладаючись на поради чи рекомендації іншої Сторони в таких діях, і
здатна оцінити сутність положень, умов та ризиків Договору, розуміє та приймає їх;

(H).

інша сторона не діє як її довірена особа чи радник;

(I).

вона не покладається на будь-які заяви, зроблені іншою Стороною, окрім тих, які прямо
викладені в Договорі;

(J).

стосовно Сторони, що вона не є неплатоспроможною, і що немає жодних триваючих чи
потенційних судових або адміністративних проваджень, в яких вона бере участь, які,
наскільки їй відомо, можуть настільки несприятливо вплинути на її здатність
виконувати будь-яку Специфікацію відповідно до Договору чи Документу про
Кредитну

Підтримку,

стороною

якого

вона

є,

що

вона

могла

б

стати

неплатоспроможною.
11.2.

Додатково до визначених вище гарантій, Споживач гарантує:

(А).

Споживач на дату укладання цього Договору та кожної Специфікації, а також протягом
всього строку їх дії має укладені та буде підтримувати чинність договору на
транспортування Газу з Оператором ГТС та договору на розподіл Газу з Оператором
ГРМ.

(B).

у Споживача на дату укладання цього Договору та кожної Специфікації відсутня
прострочена заборгованість по оплаті Газу перед іншими постачальникам.
9

12.

ІНШІ УМОВИ

12.1.

Цей Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до […][…] 20[…] року, а в
частині здійснення розрахунку – до повного виконання.

12.2.

Договір може бути продовжений, розірваний (припинений) в будь-який час за
взаємною згодою Сторін, шляхом підписання додаткової угоди в якій визначаються
майнові вимоги Сторін (якщо такі мали місце) та розрахунки за ними. Одностороннє
розірвання

Договору

не

допускається,

окрім

випадків

прямо

передбачених

законодавством України та цим Договором.
12.3.

У відповідності до чинного законодавства України Споживач має право на зміну
постачальника. Зміна постачальника має відбуватися в порядку, визначеному
Правилами постачання природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП № 2496
від 30.09.2015 року.
Сторони погодили суму компенсації, яку має виплатити Споживач Постачальнику до
моменту розірвання цього Договору чи будь-якої Специфікації, у розмірі 50 % вартості
Газу, що не буде прийнятий Споживачем у розрахунковому періоді, в якому Споживач
прийняв рішення про зміну постачальника та розірвання такої Специфікації.

12.4.

12.5.

Відносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються Законом України
"Про ринок природного газу", Правилами постачання природного газу, Кодексом
газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, затвердженими в
установленому законом порядку.
Усякі зміни та доповнення до цього Договору вважаються дійсними, якщо вони
здійснені в письмовій формі та підписані уповноваженими на це представниками
Сторін.

12.6.

Вся інформація, що стосується цього Договору, виконання зобов’язань, прийнятих
Сторонами, їх діяльності, та інша інформація і дані щодо відносин між Сторонами є
конфіденційними і не можуть у будь-який спосіб передаватися чи розголошуватися
будь-якій третій стороні, за винятком випадків, передбачених законодавством, або за
письмової згоди іншої Сторони.

12.7.

Цей Договір складено у двох примірниках, що мають рівну юридичну силу, перший з
яких зберігається у Споживача, другий – у Постачальника.

12.8.

Даний Договір складений українською мовою.

12.9.

Сторони мають право передати виконання цього Договору будь-якій із своїх
Афілійованих осіб, письмово повідомивши про це не пізніше ніж за 60 днів до дати
відступлення. Сторони не мають права передавати виконання цього Договору іншим
особам без письмової згоди на це другої Сторони.

12.10. Договір, а також усі додатки до нього, підписані та надіслані по факсимільному зв'язку,
мають юридичну силу і повинні бути підтверджені оригіналом протягом 10 (десяти)
днів.
12.11. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну у випадку прийняття
рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не
пізніше 3-х календарних днів із дати прийняття такого рішення. У ті ж терміни Сторони
повідомляють одна одну про зміну поштової, юридичної адреси або банківських
реквізитів.
13.

ПОДАТКОВИЙ СТАТУС СТОРІН

13.1.

ПОСТАЧАЛЬНИК – ТОВ "Астроінвест-Енерджі" є:
10

✓

платником податку на прибуток в Україні на загальних підставах та сплачує його за
ставкою, що зазначена у п. 136.1. ст.136 Податкового кодексу України;

✓

платником

податку

на

додану

вартість

–

індивідуальний

податковий

номер

351932316112.
13.2.

СПОЖИВАЧ – […] року є:

✓

платником податку на прибуток в Україні на загальних підставах та сплачує його за
ставкою, що зазначена у п. 136.1. ст.136 Податкового кодексу України;

✓

платником податку на додану вартість – індивідуальний податковий номер […].

14.

ЗАСОБИ СПІЛКУВАННЯ ТА/АБО ПУБЛІЧНОГО ОГОЛОШЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ:
Сайт Постачальника - http://www.astroinvest-energy.com.ua/en/

15.

Контактна особа щодо умов постачання – Юрій Бучаков
Yuriy.Buchakov@cadoganpetroleum.com
Телефон для зв’язку: +38 098 980-88-81
Контактна особа щодо вирішення спорів – Інна Кальченко
inna.kalchenko@cadoganpetroleum.com
Телефон для зв’язку: +38 (0532) 50-30-79
РЕКВІЗИТИ СТОРІН:

15.1.

ПОСТАЧАЛЬНИК:
ТОВ "Астроінвест-Енерджі"

15.2.

Місцезнаходження згідно реєстрації:
38100, Україна, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Погрібняка, 5а, к.2
Поштова адреса: 36000, Україна, м. Полтава, вул. Миру, 3
Тел./факс +38 (0532) 50-30-60, +38(0532) 50-30-80
Код ЄДРПОУ 35193237
Банківські реквізити:
р/р 26000305252400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005
Індивідуальний податковий код 351932316112
СПОЖИВАЧ:
[…]
Місцезнаходження згідно реєстрації:
[…]
Поштова адреса: […]
Тел./факс […]
Код ЄДРПОУ […]
Банківські реквізити:
[…]

Індивідуальний податковий код […]
Підписано зі сторони та від імені
ПОСТАЧАЛЬНИКА ТОВ "Астроінвест-Енерджі"

____________________________________
Олег Юрійович Кулібаба, Директор

Підписано зі сторони та від імені
СПОЖИВАЧА […]

___________________________________
[…],[…]
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СПЕЦИФІКАЦІЯ № […]
до Договору № […] постачання природного
газу від «[…]» […] 20[…] року
м. Полтава

«[…]»[…] 20[…] року

ПОСТАЧАЛЬНИК: Товариство з обмеженою відповідальністю "АстроінвестЕнерджі", що належним чином зареєстроване згідно законодавства України за адресою:
38100, Україна, Полтавська обл., м. Зіньків, вул. Погрібняка, 5а, к.2, код ЄДРПОУ
35193237, в особі директора Кулібаби Олега Юрійовича, який діє на підставі Статуту,
з однієї сторони, та
СПОЖИВАЧ: […], що належним чином зареєстроване згідно законодавства України за
адресою: […], код ЄДРПОУ […], в особі […], що діє на підставі […], з другої сторони,
далі разом іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона,
уклали цю Специфікацію, якою погодили кількість, ціну та інші умови постачання
Природнього Газу, що має бути здійснена згідно Договору № […] постачання
природного газу від «[…]» […] 20[…] року з ресурсу […] 20[…] року:

№
п/п
1
1.

Найменування продукції

К-ть,
1 000 м3.

Ціна за 1 000 м ,
гривень, без ПДВ

3

4

Загальна
вартість,
гривень, без
ПДВ
5

[…]

[…]

[…]

2
Природний газ (Т=20oС, P=101,325
кПа)

3

крім того ПДВ 20 %
Загальна вартість, гривень, з ПДВ

1.

ПЕРІОД (РЕСУРС) ПОСТАВКИ (МІСЯЦЬ ПОСТАВКИ): […] 20[…] року.

2.

EIC-код СПОЖИВАЧА: […].
НАЙМЕНУВАННЯ ОПЕРАТОРА ГРМ/ГТС З ЯКИМ СПОЖИВАЧ УКЛАВ ДОГОВІР
РОЗПОДІЛУ/ТРАНСПОРТУВАННЯ ГАЗУ:
[…].

3.

EIC-КОД ПОСТАЧАЛЬНИКА: 56X930000008540V.

4.

ПУНКТ ПОСТАВКИ:
ЕІС-код точки/точок комерційного обліку Споживача, по яких буде здійснюватися
постачання природного газу Постачальником:
[…].
Вартість транспортування в ціну Газу не включена.
Споживач компенсує Постачальнику витрати на транспортування природного Газу до
Пункту Поставки на підставі окремого рахунку.

1

5.

УМОВИ ОПЛАТИ:
• […].
Підставою оплати за Природний Газ є ця Специфікація та Постачальник не
зобов’язаний додатково виставляти Споживачу рахунки на здійснення оплати.

6.

ТОЛЕРАНС ПОСТАВКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ (ДОБОВИЙ ТА МІСЯЧНИЙ): ± 0%.

7.

РОЗРАХУНКОВІ
РОЗРАХУНКІВ:

РЕКВІЗИТИ

ПОСТАЧАЛЬНИКА

ДЛЯ

ЗДІЙСНЕННЯ

р/р 26000305252400 в ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005.
8.

9.

10.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ОПЛАТИ:
Додатково до відшкодування збитків, передбаченого умовами Договору, у випадку
прострочення здійснення будь-якого платежу, передбаченого цією Специфікаціє,
Споживач зобов’язаний сплати на користь Постачальника штраф у розмірі 5 % від
розміру простроченого платежу.
У випадку, якщо прострочення складе більше 10 (десяти) календарних днів, Споживач
зобов’язаний сплатити на користь Постачальника додатково штраф у розмірі 10 % від
розміру простроченого платежу.
Постачальник має незаперечне право, письмово повідомивши про це Споживача,
утримати розмір нарахованого штрафу із будь-якої суми оплати, отриманої від
Споживача за Договором.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ УМОВ ЩОДО КІЛЬКОСТІ ВІДБОРУ ГАЗУ:
У випадку перевищення Споживачем добової та місячної норми відбору Газу понад
встановлений розмір Толерансу, Споживач за вимогою Постачальник зобов’язаний
сплатити штраф у розмірі 50 % від вартості Газу, який був відібраний понаднормово.
ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ ТА КОРИГУВАННЯ ДОГОВІРНИХ ПЛАНОВИХ ОБ’ЄМІВ
(ОБСЯГІВ) ПОСТАЧАННЯ/СПОЖИВАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ:
На підставі письмового запиту Споживача, завіреного газотранспортною організацією
та наданого Постачальнику не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до 5 та/або 10 та/або 15 та/або
25 числа Місяця Поставки, в якому буде вказано бажані обсяги збільшення/зменшення
поставки Газу, Постачальник може здійснити коригування обсягів поставки протягом
Місяця Поставки у Оператора Єдиної Газотранспортної Системи України. Сторони
погоджуються, що таке коригування здійснюється Постачальником виключно за умови
його згоди на коригування, про що він повідомить Споживача.

11.

Ця Специфікація є невід’ємною частиною Договору № […] постачання природного газу
від «[…]» […] 20[…] року.

Підписано зі сторони та від імені
ПОСТАЧАЛЬНИКА ТОВ "Астроінвест-Енерджі"

____________________________________
Олег Юрійович Кулібаба, Директор

Підписано зі сторони та від імені
СПОЖИВАЧА […]

___________________________________
[…],[…]

2

