
ДОГОВІР
на постачання природного газу для потреб не побутових споживачів

№ 41K V z2252-17

м. Бориспіль 23 листопада 2017 р.
'<# ■

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ», ЕІС код 
56X930000000120J, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на постачання природного газу, газу (метану) 
вугільних родовищ від 21.05.2015р. серія АЕ №299021 (переоформлена рішенням від 08.09.2015р. №2283), 
далі — Постачальник, в особі начальника Броварського територіального відділу реалізації Бойко Вікторії 
Анатоліївни, який діє на підставі довіреності № 100 від 30.12.2016 року, з однієї сторони, і

ТОВ «Бориспільміськбуд» ЕІС код 56XOOOOOYEWAEOOG, далі - Споживач, в особі директора 
Ящишина Миколи Анатолійовича., який діє на підставі статуту, з другої сторони, а разом поіменовані 
Сторони, уклали цей договір на постачання природного газу (далі -  Договір) на наведених нижче умовах.

Найменування Оператора газорозподільної системи, далі -  Оператор ГРМ, з яким Споживач уклав 
договір розподілу природного газу: ПАТ “Київоблгаз”. Договір розподілу природного газу між Споживачем 
та Оператором ГРМ укладено на підставі заяви приєднання № 42BPKV30107-17 від 01 листопада 2017 року.

Терміни та визначення

Терміни, що вживаються у Договорі, мають такі значення:
об'єкт Споживача -  технологічний комплекс, що складається з газопроводів та споруд на них, 

призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачеві;
оператор газорозподільної системи (Оператор ГРМ) - суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії 

здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до газових мереж якого 
підключений Споживач (об’єкт Споживача);

оператор газотранспортної системи (Оператор ГТС) - суб’єкт господарювання, який на підставі 
ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь 
замовників;

природний газ -  корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, 
перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск -  760 мм ртутного стовпчика і температура -  20 
градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією;

Кодекс ГТС -  Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2493; 
Кодекс Г Р М -  Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2494; 
Правила постачання газу -  Правила постачання природного газу, затверджені Постановою НКРЕКП від 

30.09.15 №2496.
Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок 

природного газу» та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актах.

І. Предмет Договору

1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Споживачу у 2017 році природний газ (далі -  газ), а 
Споживач зобов’язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строки та порядку, що визначені 
Договором.
1.2. Річний плановий обсяг постачання газу -  до 0,001 тис.куб. м
1.3. Планові обсяги постачання газу по місяцях: ________________________ _________________________

1 ква ггал 2 квартал 3 квартал 4 квартал
січень - квітень - липень - жовтень -
лютий - травень - серпень - листопад -

березень - ■' червень - вересень - грудень 0,001
1.4. Добові планові обсяги постачання газу визначаються шляхом ділення місячного планового обсягу газу 
на кількість днів протягом цього місяця.
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11.3. Одностороння відмова від виконання умов Договору не допускається.
11.4. Припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання 
додаткової угоди до Договору або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін на підставі та в порядку, 
встановлених чинним законодавством України та Договором.
11.5. Про намір змінити умови Договору на постачання природного газу Постачальник повідомляє 
Споживача відповідно до вимог Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 
30.09.2015р. №2496. При цьому, у разі незгоди Споживача із запропонованими змінами, він має право 
відмовитись від них та припинити дію Договору.

Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими 
представниками Сторін та скріплюються їх печатками (за наявності).
11.6. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, 
організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через десять календарних днів 
після настання таких змін.
11.7. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим 
Кодексом України і статус платника податку на додану вартість на загальних умовах, передбачених 
Податковим Кодексом України.
11.8. Характеристика статусу Споживача, як платника податків:

11.8.1. Споживач є платником податку на додану вартість
11.8.2. Споживач є (не є) платником____
11.8.3. Споживач є (не є) платником____
11.8.4. Споживач є (не є) платником____

11.9. У разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити про це одна одну не 
пізніше п’яти календарних днів з дати такої зміни.
11.10. При вирішенні питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися 
Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання газу, Кодексом ГТС, Кодексом 
ГРМ, іншими діючими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини на ринку 
природного газу.
11.11. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається 
у Постачальника, другий -  у Споживача.
11.12. Для надання інформації Споживачу у Постачальника діє контактна точка. Контактні дані і режим 
роботи контактної точки:
Адреса: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Шеченка, 100 А, каб. № 20;
Тел.: 067 535 30 66;
Режим роботи: понеділок -  четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45,
обідня перерва з 12:00 до 12:45.

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ТОВ « КИЇВОБЛГАЗ ЗБУТ»
Постачальник Споживач 

ТОВ «Бориспільміськбуд»

Юридична адреса: 04108, м. Київ, 
пр-т Свободи, 2-Г, літ А 
Адреса Броварського ТВР:
Київська обл., м.Бровари, вул.Шевченка 4 
п/р 26000010078
в ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
МФО 300647
Код ЄДРПОУ 39592941
ІПН 395929426564
Телефон:. +38 (044) 428-98-43
Телефон Броварського ТВР :

Юридична адреса: 08130, Київська обл.., Києво- 
Святошинський р-н, с. Чайки, 
вул. Валентини Чайки , № 16.
Поштова адреса: 08320, Київська обл..,
Бориспільський р-н, с. Мала Олександрівка,
вул. Гагаріна, № 14-А.
в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві
Рахунок: 26007307696
МФО:380805
Код ЄДРПОУ: 34536374
ІПН: 345363710282
Свідоцтво платника ПДВ: 1410134500042
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/ Бойко В. А./


