ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ*
м.Київ

_______________2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ГРІД УКРАЇНА", (надалі –
“Постачальник”), як суб’єкт ринку природного газу з ЕІС -код ________________, в особі
___________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
___________________, (надалі – “Споживач”) як суб’єкт ринку природного газу, що має
ЕІС-код в особі __________________________ який діє на підставі Статуту, з другої
сторони
(Постачальник та Споживач надалі разом іменуються «Сторони»), уклали цей Договір
постачання природного газу (надалі - «Договір») про таке:
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:
“Додаткова угода” означає додаткову угоду, укладену Сторонами відповідно до загальних
умов, що викладені в цьому Договорі, в якій зазначаються детальні умови постачання Газу
щодо конкретного Періоду поставки.
“Банківський День” означає будь-який день, у який Національний банк України відкритий
для здійснення звичайної діяльності в м. Києві, Україна;
“Договірна Ціна” означає ціну Газу, що визначається цим Договором та/або відповідною
Додатковою угодою.
“Договірний Обсяг” – обсяг Газу, який постачається згідно Договору протягом Періоду
Поставки.
“Договірна Вартість” – вартість Договірного обсягу Газу, яка визначається на підставі
Договірної Ціни згідно з умовами Договору.
“Місяць Поставки” – календарний місяць року, в якому Постачальник здійснює поставку
Газу Споживачу.
“Номінація” – попереднє повідомлення, надане замовником послуг транспортування
оператору ГТС, стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг
транспортування протягом доби до ГТС в точках входу та відібрані з ГТС в точках виходу.
“Період Поставки” означає період, протягом якого Постачальник здійснює поставку Газу
Споживачу.
“Пункт Поставки” має значення, наведене в пункті 1.2;
“EIC-код” – унікальний код ідентифікації Споживача та Постачальника як суб'єктів ринку
природного газу.
“Газ” означає природний газ, який постачається згідно та у відповідності до умов цього
Договору та відповідної Додаткової угоди.
“Газотранспортна Система” або “ГТС” означає транспортні трубопровідні системи Газу
в Україні, які перебувають у власності та/або експлуатуються ТОВ "Оператор ГТС України"
(або його правонаступником), а також будь-які сховища для зберігання Газу.
“Кодекс ГРМ” означає Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою
НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015.

“Кодекс ГТС” означає Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою
НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015.
“Оператор ГТС” означає ТОВ "Оператор ГТС України";
“Правила постачання” означають Правила постачання природного газу, затверджені
Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов’язується поставити Споживачу Договірний обсяг Газу, узгоджений
Сторонами, а Споживач зобов’язується прийняти Газ у Постачальника і сплатити вартість
такого Газу (Договірну вартість), як визначено цим Договором та відповідною Додатковою
угодою.
1.2. Приймання-передача Газу відбувається у Пункті Поставки. Пункт Поставки
визначається Сторонами у Додаткових угодах, які Сторони укладають для визначення
детальних умов поставки Газу.
1.3. Додаткові угоди укладаються лише в письмовій формі. Додаткова угода набуває
обов’язкової юридичної сили та підлягає виконанню з моменту її підписання всіма її
Сторонами.
2.ЗОБОВ‘ЯЗАННЯ СТОРІН
2.1. Постачальник приймає на себе зобов’язання здійснювати поставку Газу, як визначено
Договором, за умови виконання Споживачем зобов’язань щодо оплати, як визначено в
пункті 4.1 цього Договору.
2.2. Сторони приймають на себе зобов’язання щодо своєчасного оформлення та підписання
актів приймання-передачі фактично прийнятого Газу (“Акт Поставки Газу”), але не пізніше
5 (п’ятого) числа місяця наступного за Місяцем Поставки. Окремі питання порядку
підписання Актів Поставки Газу (зокрема – кількість примірників, надання Акту Оператору
ГТС, тощо) можуть бути визначені Додатковими угодами.
2.3. Споживач приймає на себе зобов‘язання купувати та приймати Газ в Пункті Поставки
та повністю розраховуватись з Постачальником за обсяги Газу, що постачаються у строки
та на умовах, визначених цим Договором та відповідною Додатковою угодою.
3.КІЛЬКІСТЬ, ЯКІСТЬ ТА ЦІНА
3.1. Постачальник постачає Споживачу Газ протягом Періоду Поставки, визначеного у
відповідній Додатковій угоді.
3.2. Договірний обсяг поставки Газу визначається Додатковими угодами, які Сторони
можуть час від часу укладати для визначення детальних умов поставки Газу.
3.3. Кількість Газу, що був поставлений згідно Договору, засвідчується в Актах Поставки
Газу, що підписуються Сторонами Договору.
3.4. Параметри та якість Газу, який постачається, мають відповідати параметрам та якості
газу, що знаходиться в системі газопроводів України.
3.5. За розрахункову одиницю переданого газу приймається один кубічний метр (куб.м),
приведений до стандартних умов (Т-20 град. С., Р = 101,325 Кпа /760 мм.рт.ст./).

3.6. Якщо інше не передбачено Додатковими угодами, Акт Поставки Газу складається і
підписується Постачальником та Споживачем на підставі даних щодо протранспортованих
обсягів Газу Оператором ГТС. Постачальник та Споживач підписують Акт Поставки Газу
в 2 (двох) примірниках, який датується останнім днем Місяця поставки.
3.7. Договірна Ціна визначається у Додаткових угодах. Розмір Податків, в тому числі ПДВ,
нараховується та виставляється в рахунках Постачальником на підставі відповідного
законодавства України, чинного на момент виставлення відповідного рахунку, та
сплачується Споживачем.
3.8. Сторони погоджуються, що якщо виникають будь-які додаткові податки або
обов’язкові платежі за такий Газ, то Договірна ціна має бути збільшена, включаючи ці
додаткові податки. Сторони погоджуються укласти відповідну Додаткову угоду щодо
такого збільшення впродовж 3 робочих днів з моменту, коли відповідний акт законодавства
набрав чинності або до того.
3.9. Постачальник зобов’язаний у встановлені законодавством строки надавати Споживачу
в електронному вигляді податкові накладні та/або розрахунки-коригування до податкових
накладних у випадках збільшення вартості природного газу після його передачі, які
оформлені та зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН) згідно
з вимогами та в строк, встановлений Податковим кодексом України. У разі зменшення
вартості природного газу після його передачі, Постачальник зобов'язаний надавати
Споживачу в електронному вигляді розрахунки-коригування до податкових накладних для
їхньої реєстрації Споживачем у ЄРПН в термін, встановлений Податковим кодексом
України.
4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Якщо інший порядок розрахунків не передбачений у Додатковій угоді щодо
відповідного Періоду Поставки, Споживач здійснює повну оплату відповідного
Договірного обсягу в місяці, що передує Місяцю поставки такого Договірного обсягу,
згідно рахунку виставленого Постачальником не менш ніж за 2 (два) Банківських дні до
подачі відповідної номінації.
4.2. Всі платежі за цим Договором здійснюються Споживачем в національній грошовій
одиниці України на розрахунковий банківський рахунок Постачальника, вказаний у пункті
14 цього Договору, з описом платежу у рахунку на оплату: “Оплата за газ, що поставляється
у __ місяці 2020 р. згідно Договору постачання природного газу від ______ 2020 року і
рахунку № ___ від ____________. Споживач зобов’язаний сплатити суми, виставлені у
рахунках, у повному обсязі на розрахунковий банківський рахунок Постачальника.
4.3. Якщо інше не передбачено Додатковими угодами, обсяг Газу, що зазначений в Акті
Поставки Газу, навіть у випадку, коли одна із Сторін свідомо відмовляється підписувати
Акт Поставки Газу, є підставою для проведення розрахунків та підписання всіх необхідних
документів за цим Договором.
4.4. На суми прострочення нараховується пеня за період із дати (включно), на яку така сума
підлягала оплаті та до, але не включаючи, дати здійснення оплати, у розмірі подвійної
облікової ставки Національного банку України (НБУ), шо діяла у такому періоді
прострочення за кожен день прострочення.

4.5. Якщо Сторона добросовісно оспорює точність рахунку, вона надає не пізніше дати
граничного терміну оплати письмове пояснення підстав для такого оспорювання і сплачує
повну суму, зазначену у рахунку, не пізніше дати граничного терміну оплати.
4.6. Якщо будь-яку оспорювану суму, що була сплачена, врешті буде визнано як таку, що
не була належна до сплати, така надлишково сплачена сума або зараховується в рахунок
виконання зобов’язань Сторони, якій вона належна, або, на, її власний розсуд, повертається
їй протягом 10 (десяти) банківських днів після такого визнання разом з відсотками,
нарахованими за відсотковою ставкою відповідно до пункту 5.6 вище, починаючи від дати
(включно), коли ця сума була сплачена іншій Стороні, але виключаючи дату її повернення
чи зарахування.
5.ПЕРЕГЛЯД ТА КОРИГУВАННЯ ДОГОВІРНОГО ОБСЯГУ ПОСТАЧАННЯ
5.1.Постачання Договірного обсягу протягом Місяця поставки здійснюється, як правило,
рівномірно, виходячи із добової норми споживання, визначеної на підставі заявок
Споживача, якщо інше не погоджено Сторонами в Додатковій угоді.
5.2. Обсяг споживання природного газу Споживачем у Місяці поставки не повинен
перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення фактичного
споживання обсягу Газу протягом Місяця поставки в розмірі ± 5 % від підтвердженого
обсягу природного газу.
5.3. Споживач до 18 числа місяця, що передує Місяцю поставки направляє Постачальнику
заявку на постачання Договірного обсягу, який вважається плановим обсягом у розумінні
Правил постачання природного газу, у такому Місяці поставки.
5.4. Постачальник подає номінацію на Договірний обсяг щодо Місяця поставки не пізніше
наступного Банківського дня після отримання передоплати на свій банківський рахунок.
Незважаючи на зазначене вище, Постачальник не несе відповідальності, якщо на перше
число Місяця поставки Оператор ГТС не підтвердив номінацію на такий Місяць поставки
внаслідок порушення Постачальником строків подачі місячної номінації згідно Кодексу
газотранспортної системи через те, що передоплата була отримана пізніше передостаннього
Банківського дня протягом періоду подачі місячної номінації, визначеного Кодексом
газотранспортної системи.
5.5. Коригування Договірного обсягу протягом Місяця поставки може бути здійснено в
порядку надання реномінацій, передбаченому Кодексом газотранспортної системи.
6.ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ГАЗУ
6.1.Споживач до 5 числа місяця, що слідує за Місяцем поставки зобов’язаний надати
Постачальнику копію акту про фактичний обсяг розподіленого (транспортованого) газу
відповідно до даних Оператора ГРМ/Оператора ГТС, складеного відповідно до вимог
Кодексу газорозподільних мереж/Кодексу газотранспортної системи.
6.2. На підставі таких даних Постачальник надає Споживачу підписані два примірники
Акту Поставки Газу за відповідний Місяць поставки.
6.3. Споживач зобов’язаний повернути один підписаний примірник такого Акту впродовж
2 робочих днів з моменту отримання його від Постачальника.
6.4. Не частіше ніж раз на місяць Споживач на свій розсуд має право провести звіряння
фактичних розрахунків з Постачальником.

6.5. Споживач зобов’язаний:
(i) надавати Постачальнику дані щодо фактичного споживання Газу не рідше раз на
кожні __ днів шляхом надсилання відповідних даних на електронну адресу
Постачальника;
(ii) безперешкодно допускати представників Постачальника на свою територію та у
приміщення, де розташовані вузли/прилади обліку або лічильники газу (за умови
пред’явлення ними відповідних документів) для звіряння фактично використаних
обсягів Газу.
7.ОБМЕЖЕННЯ АБО ПРИПИНЕННЯ ПОСТАЧАННЯ
7.1.Постачальник може звернутися до Оператора ГТС/Оператора ГРМ з дорученням
припинити або обмежити постачання Газу Споживачу у випадках, передбачених Законом
України "Про ринок природного газу", Кодексом газотранспортної системи, Кодексом
газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання, зокрема - в разі:
(i) проведення неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором та/або Додатковою
Угодою;
(ii) перевитрат підтвердженого обсягу природного газу у Місяці поставки;
(iii) розірвання Договору та/або Додаткової Угоди;
(iv) відмови Споживача від підписання Акту Поставки Газу без відповідного письмового
обґрунтування;
(v) настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу.
7.2. Припинення/обмеження постачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити
Постачальника заборгованість за Договором або Додатковою угодою.
7.3. Відновлення постачання може бути здійснено Постачальником у порядку та в строки,
узгоджені Сторонами.
7.4. Споживач має право на вільний вибір/зміну постачальника в порядку передбаченому
законодавством України.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За порушення умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до
законодавства України.
8.2. У випадку порушення Споживачем строків проведення розрахунків він сплачує пеню у
розмірі визначеному п.4.4. Договору.
8.3. У разі не поставки або недопоставки Постачальником природного газу відповідно до
умов даного Договору, останній сплачує на користь Споживача пеню в розмірі подвійної
облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, за кожен день прострочення від
вартості недопоставленого обсягу Газу.
8.4. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання
обов’язків за Договором внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття
рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов даного Договору.

8.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань,
відповідно до умов даного Договору.
8.6. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортування або розподіл
природного газу, що стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку
газотраспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості
природного газу, що сталася з вини Оператора ГТС/ Оператора ГРМ.
9.ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
9.1. Цей Договір регулюється і тлумачиться виключно відповідно до законів України.
9.2. Сторонами погоджено, що всі суперечності будуть вирішуватись шляхом переговорів.
Якщо Сторони не можуть вирішити суперечку шляхом переговорів, таку суперечку буде
передано на розгляд господарського суду, який має відповідну юрисдикцію згідно чинного
законодавства України.
10. СТРОК ДІЇ ТА УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Договір набирає чинності з моменту підписання та діє до моменту припинення за
письмовою згодою обох Сторін, як зазначено у пункті 10.2. Договору, або за умови
письмового повідомлення однією Стороною іншої Сторони відповідно до пункту 10.3
Договору.
10.2. Сторони можуть в будь-який час розірвати Договір за взаємною згодою обох Сторін
оформленою у письмовій формі.
10.3. Цей Договір та/або будь-яку Додаткову угоду також може бути достроково припинено
в односторонньому порядку та негайно на письмову вимогу будь-якої Сторони при настанні
будь-якої з таких подій:
(a) несплата Стороною сум належних до сплати відповідно до Договору та/або будь-яких
відповідних Додаткових угод до нього ;
(c) невиконання Стороною будь-якого іншого суттєвого зобов'язання протягом періоду,
що перевищує десять Банківських днів;
(d) ліквідація будь-якої Сторони, при цьому припинення дії набирає чинності негайно з
моменту ліквідації зазначеної Сторони;
(e) набуття чинності рішенням про неплатоспроможність чи банкрутство щодо Сторони
при цьому припинення дії набирає чинності негайно;
(f) невиконання Стороною своїх зобов’язань щодо постачання або прийому Газу за
відповідною Додатковою угодою (за винятком невиконання через форс-мажор)
впродовж 7 (семи) послідовних днів або більш ніж 7 (семи) днів у сукупності протягом
періоду у 60 (шістдесят) днів.
10.4. Якщо будь-яка подія, передбачена в пункті 10.3 вище настала і триває по відношенню
до Сторони, інша Сторона вправі припинити дію Договору та/або відповідну Додаткову
угоду, надавши іншій Стороні відповідне повідомлення. Дострокове припинення цього
Договору та/або відповідної Додаткової угоди набуває чинності на наступний Банківський
День за датою отримання Стороною письмового повідомлення від Сторони, яка припиняє
дію Договору та/або відповідної Додаткової угоди, про його(її) дострокове припинення ,
якщо інше не встановлено в повідомленні про дострокове припинення

Договору/Додаткової угоди, але в будь-якому випадку не раніше проведення остаточних
розрахунків за фактично поставлений Газ.
11.ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ
11.1. Споживач також заявляє та підтверджує наступне:
(i)

(ii)

якщо об'єкт Споживача підключений до газорозподільної системи - наявність у
Споживача договору розподілу природного газу, укладеного в установленому
порядку з ___________________ як з Оператором ГРМ; або
якщо об'єкт Споживача підключений до газотранспортної системи - наявність у
Споживача договору транспортування природного газу, укладеного в
установленому порядку з ТОВ "Оператор ГТС України" як з Оператором ГТС.
12.ПОВІДОМЛЕННЯ ТА ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ

12.1 За винятком випадків, коли інше передбачене в цьому Договорі або погоджене
відповідною Додатковою угодою, всі повідомлення, заяви чи рахунки, які одна Сторона
надсилає іншій, надсилаються в письмовій формі листом (кур'єром) або електронною
поштою, за умови, що отримання такого електронного повідомлення підтверджене
Стороною адресатом. Кожна Сторона може змінити свої реквізити для надсилання
повідомлень, надіславши письмове повідомлення іншій Стороні. Письмові повідомлення,
заяви та рахунки вважаються отриманими та дійсними у разі:
(a) особистого вручення, у Банківський День, коли їх було вручено, або в перший
Банківський День після дати вручення, якщо вручення відбулося не у Банківський День;
(b) надсилання кур’єром або рекомендованим поштовим відправленням, у день, коли
повідомлення доставлене
(c) надсилання електронною поштою, у день, коли воно відправлене, за умови, що
отримання такого електронного повідомлення підтверджене Стороною-адресатом.
13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Зміни чи доповнення до цього Договору є невід'ємною частиною цього Договору, за
умов, що в разі виникнення суперечності з попередніми положеннями Договору,
превалюватимуть нові зміни та доповнення. Вищевказані зміни та доповнення набувають
чинності, якщо вони зафіксовані в письмовій формі, мають реєстраційний номер, дату та
підписи повноважних представників Сторін, які завірені печатками (в разі використання).
13.2. Якщо будь-яке положення цього Договору повністю або частково є та/або стає
недійсним, непрактичним або неможливим до виконання, зокрема через будь-які зміни в
законодавстві, це не зачіпатиме дійсність інших положень. У такому разі, таке недійсне,
непрактичне та/або неможливе до виконання положення буде замінено положенням, яке
найкращим чином відповідає меті положення, яке є недійсним, непрактичним та/або таким,
що не може бути виконано, та Сторони домовляться про внесення відповідних змін до цього
Договору.
13.3. Договір, його зміст, а також всі зміни, доповнення до нього та вся пов‘язана з ним
приватна інформація є конфіденційними та не підлягають розголошенню та оприлюдненню
однією із Сторін без отримання згоди від іншої Сторони, окрім випадків, коли це необхідно
для вирішення спорів чи звернення до господарського суду, або подання на вимогу будьякої державної установи відповідно до норм чинного законодавства.

13.4. Жодні обов‘язки або права, крім права отримання платежів, що виникають в силу
даного Договору, не можуть бути переуступлені або передані. Переуступлення права на
отримання платежів може відбутися лише за взаємною згодою Сторін, що засвідчена
письмово.
13.5. Додаткові угоди до цього Договору, які час від часу належним чином укладаються
між Сторонами, становлять його невід’ємну частину. У випадку будь-яких розбіжностей
між положеннями цього Договору та Додатковими угодами, положення останніх
матимуть переважну силу.
14. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН
Постачальник:
ТОВ "СМАРТ ГРІД УКРАЇНА"
Адреса: Україна, 03035, м.Київ, вулиця
Митрополита Василя Липківського,
будинок 8
Тел. +38099 116 28 01

Споживач:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Код ЄДРПОУ 42791941
Банківські реквізити:
IBAN: UA473007110000026007052670419,
Банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
МФО 300711
Від Постачальника

Від Споживача

Підпис ___________________________

Підпис ___________________________

*Цей договір постачання природного газу є примірним та розміщений на веб-сайті
постачальника в інформаційних цілях для інформування споживачів про можливі типові
положення договору постачання, які можуть бути змінені на розсуд постачальника.
Положення укладених договорів із споживачами можуть відрізнятись від положення цього
примірного договору.

Додаткова Угода №____ до
Договору постачання природного газу від _____________2020
м. Київ

«__» ______ 2020р.

(Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ГРІД УКРАЇНА", (надалі –
“Постачальник”), як суб’єкт ринку природного газу з ЕІС -код ________________, в особі
___________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
___________________, (надалі – “Споживач”) як суб’єкт ринку природного газу, що має
ЕІС-код в особі __________________________ який діє на підставі Статуту, з другої
сторони
(Споживач та Постачальник надалі разом іменуються «Сторони»), уклали цю Додаткову
угоду про таке:
1.Встановити
Договірну
ціну:
_________
грн.
__
коп.
(_________________________________ гривень __ копійок) за 1000 (тисячу) куб. м., крім
того ПДВ 20% - ______________ грн. __ коп. (__________________________________
гривень __ копійок). Всього з ПДВ 20% - _________________ грн. __ коп.
(______________________________________ гривень __ копійок).
2.Визначити Пункт поставки:
Для об'єктів Споживача підключених до газорозподільної системи – точки виходу
газотранспортної системи до відповідної газорозподільної системи Оператора ГРМ.
Для об'єктів Споживача підключених до газотранспортної системи – точки виходу з
газотранспортної системи.
3.Визначити Період поставки: ________________________
4.Зазначити Договірний обсяг (ДО): ___________ (___________) кубічних метрів,
включаючи такі місячні та добові планові об'єми (обсяги), а також в розрізі точок
комерційного обліку (за необхідності):
Точка обліку

Період

Місячний обсяг

Добовий обсяг

5.
Визначити
Договірна
вартість:
_________
грн.
__
коп.
(_________________________________ гривень __ копійок), крім того ПДВ 20% ______________ грн. __ коп. ________________________________ гривень __ копійок).
Всього
з
ПДВ
20%
_________________
грн.
__
коп.
(______________________________________ гривень __ копійок).
6. ЕІС-код точки/точок комерційного обліку: ___________________________________.
7.Споживач здійснює попередню оплату за Договірний обсяг Газу за цією Додатковою
угодою у розмірі ____ % до _____________ включно, згідно виставленого рахунку.
8. Постачання газу здійснюється Постачальником лише за умови відсутності простроченої
заборгованості Споживача за природний газ поставлений до дати цієї Додаткової угоди

(якщо є). У випадку зміни постачальника Споживачем або відновлення постачання газу
Споживачем від Постачальника після отримання поставок від іншого постачальника,
відсутність простроченої заборгованості Споживача за природний газ поставлений до дати
цієї Додаткової угоди підтверджується письмовою довідкою діючого постачальника або
складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.
9. У випадку відмови у прийнятті номінації/реномінації з боку Оператора ГТС Сторона, що
зазнала такої відмови повідомляє іншу Сторону про таку відмову якомога скоріше, але у
будь-якому випадку впродовж наступних 2-х (двох) годин з моменту, коли Стороні стало
відомо про таку відмову.
10. Усі витрати щодо оформлення відносин з Оператором ГРМ, розподілу Газу, послуги з
розподілу тощо будуть здійснені Споживачем.
11. Відносини Сторін, що є предметом Договору та цієї Додаткової Угоди, але не
врегульовані їхніми положеннями, регулюються відповідно до законодавства України,
зокрема відповідно до Закону України «Про ринок природного газу», вимог Кодексу
газорозподільних мереж, Кодексу газотранспортної системи, Правил постачання
природного газу, тощо.
12. Ця Додаткова Угода набуває чинності з моменту підписання Сторонами та зберігає
чинність до закінчення Періоду Поставки або до дострокового припинення Договору.
13. Ця Додаткова Угода є невід’ємною частиною Договору. Якщо виникають будь-які
суперечності між положеннями цієї Додаткової Угоди та Договору, то будуть
застосовуватись положення цієї Додаткової Угоди.
Постачальник:
ТОВ "СМАРТ ГРІД УКРАЇНА"
Адреса: Україна, 03035, м.Київ, вулиця
Митрополита Василя Липківського,
будинок 8
Тел. +38099 116 28 01

Споживач:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

Код ЄДРПОУ 42791941
Банківські реквізити:
IBAN: UA473007110000026007052670419,
Банк АТ КБ "ПРИВАТБАНК",
МФО 300711
Від Постачальника

Від Споживача

Підпис _______________________

Підпис ___________________________

