Інформація з обмеженим доступом
ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
№ _________
м. Кривий Ріг

«_____» _______ 20__ р.

_________________ "_________________", (надалі – "Постачальник", ЕІСкод: _________________), в особі _________________, що діє на підставі
_________________, з однієї сторони, та
_________________ "_________________" (надалі – "Споживач", ЕІС-код:
_________________________), в особі _________________, що діє на підставі
_________________, з іншої сторони, в подальшому Постачальник та Споживач
разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Договір
(далі - Договір) про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 За цим Договором Постачальник зобов’язується постачати природний газ
Споживачу, а Споживач зобов'язується прийняти і своєчасно сплатити
Постачальнику його вартість у розмірі, строки та порядку, що визначені цим
Договором.
1.2. Споживач може використовувати природний газ виключно на власні
потреби.
1.3. Якість природного газу має відповідати вимогам визначеним Кодексі
газотранспортної системи (далі – "Кодекс ГТС") та нормативно-правових актах і
відповідних стандартах, на які Кодекс ГТС містить посилання.
1.4. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу,
об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, є наявність у Споживача
укладеного в установленому порядку договору розподілу природного газу з
Оператором ГРС (_________________ (назва оператора ГРС) до газових мереж
якого підключений об’єкт Споживача, на підставі якого Споживач набуває право
правомірно відбирати газ із газорозподільної системи.
Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт
якого підключений до газотранспортної системи, є наявність у Споживача
укладеного в установленому порядку з Оператором ГТС (_________________
(назва оператора ГТС) договору транспортування природного газу, на підставі
якого Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газотранспортної
системи.
1.5. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані
ним, регулюються згідно із Законом України «Про ринок природного газу»,
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Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи
(далі – Кодекс ГТСГТ), Кодексом газорозподільних систем (далі – Кодекс ГРС).
2. ОБСЯГ ГАЗУ
2.1. Планові об’єми (обсяги) постачання/споживання природного газу за
Договором у _________________ 20__ року, становлять _________________ тис.
куб.м. (_________________ тис. куб. м)
2.2. На відповідний період поставки природного газу, Споживач замовляє у
Постачальника весь очікуваний об’єм (обсяг) споживання природного газу,
необхідний Споживачу, або його точці комерційного обліку, якій присвоєно
окремий ЕІС-код.
2.3. Об'єм (обсяг) споживання природного газу Споживачем у відповідному
періоді не повинен перевищувати узгоджений об'єм (обсяг) природного газу.
Допускається відхилення споживання об'єму (обсягу) природного газу протягом
розрахункового періоду в розмірі ± 5 % від підтвердженого об'єму (обсягу)
природного газу.
2.4. Споживач, замовляючи у Постачальника об'єм (обсягу) природного газу
на відповідний період поставки, підтверджує відсутність простроченої
заборгованості за поставлений природний газ перед іншим постачальником (за
його наявності), що підтверджується письмовою довідкою іншого постачальника
або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.
3. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
3.1. Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого
підключений до газорозподільної системи, в точках виходу газотранспортної
системи до відповідної газорозподільної системи.
Постачальник передає природний газ Споживачу, об’єкт якого підключений
до газотранспортної системи в точках виходу з газотранспортної системи.
3.2. На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення
відносин з Оператором ГРС та витрати з розподілу природного газу, що
передається за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до
газорозподільної системи. Споживач несе всі витрати за розподіл природного
газу мережами відповідного Оператора ГРС.
На Постачальника не покладаються обов’язки щодо оформлення відносин з
Оператором ГТС та витрати з транспортування природного газу, що передається
за цим Договором Споживачу, об’єкт якого підключений до газотранспортної
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системи. Споживач несе всі витрати на транспортування природного газу
мережами Оператора ГТС.
3.3. Відповідно до укладеного Договору на відповідний період поставки,
Постачальник до _________________ числа поточного місяця подає Оператору
ГТС номінацію з об'ємами (обсягами) газу, які будуть подані до газотранспортної
системи для потреб Споживача у наступному місяці.
4. ЦІНА, ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ОПЛАТИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
4.1. Ціна за 1000 м куб. Газу, що постачається за цим Договором, становить
_________________грн. (_________________гривень __ копійок) грн., крім того
ПДВ _________________ грн., ціна з ПДВ становить _________________грн.
(_________________гривень __ копійок).
4.2 Загальна вартість природного газу, що постачається за даним Договором,
визначається, як добуток об'єму (обсягу) природного газу, передбаченого п. 2.1
Договору, та ціни за 1000 м. куб. природного газу, передбаченої п. 4.1. цього
Договору.
На дату підписання цього Договору загальна вартість природного газу за
Договором становить: _________________ грн., крім того ПДВ-20%
_________________ грн., всього до сплати _________________ грн.
(_________________грн. __ коп.).
4.3 Споживач зобов′язується оплатити вартість природного газу у
наступному порядку та строки:
- 90% (дев'яносто відсотків) до 30 числа місяця постачання природного газу
- 10% (десять відсотків) до 10 числа місяця наступного за місяцем постачання
природного газу
4.4. Розрахунки за природний газ здійснюються шляхом перерахування
грошових коштів на поточний рахунок Постачальника в гривнях.
4.5. За підсумками розрахункового періоду, Споживач до __ числа місяця,
наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію
відповідного
акта
про
фактичний
об’єм
(обсяг)
розподіленого
(протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що
складений між Оператором ГРС/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог
Кодексу ГТС/ГРС.
4.6. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС
Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два
примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період,
підписані уповноваженим представником Постачальника.
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4.7. Споживач протягом __днів з дати одержання акта приймання-передачі
природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник
оригіналу
акта
приймання-передачі
природного
газу,
підписаний
уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі
мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу.
У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу
розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому
порядку.
До прийняття рішення судом, вартість поставленого природного газу
встановлюється відповідно до даних Постачальника.
4.8. Сума, яка була сплачена Споживачем понад вартість фактично
отриманого газу за місяцем поставки природного газу, зараховується
Постачальником як авансовий платіж на наступний розрахунковий місяць або
перераховується на розрахунковий рахунок Споживача протягом 5 (п’яти)
банківських днів з дати отримання письмової вимоги Споживача.
4.9. Загальна сума Договору складається із загальної вартості природного
газу, поставленого Споживачу за весь період дії Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СПОЖИВАЧА
5.1. Споживач має право:
1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;
2) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного
акта;
3) за умови відсутності простроченої заборгованості за цим Договором перед
Постачальником, перейти на постачання природного газу до іншого
постачальника та/або достроково призупинити чи розірвати цей Договір у
встановленому цим Договором та чинним законодавством порядку;
4) мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
5.2. Споживач зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу
згідно з умовами цього Договору;
2) укласти в установленому порядку договір розподілу/транспортування
природного газу з Оператором ГРС/ГТС для набуття права на правомірний відбір
газу із газорозподільної/газотранспортної системи та фізичну доставку газу до
межі балансової належності об’єкта Споживача;
3) самостійно контролювати власне газоспоживання та не допускати
несанкціонованого відбору природного газу;
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4) не допускати перевищення підтвердженого об'єму (обсягу) природного
газу в розрахунковому періоді шляхом самостійного і завчасного обмеження
(припинення) власного газоспоживання;
5) не пізніше наступного робочого дня після укладення договору постачання
з новим постачальником письмово повідомити про це Постачальника та
розрахуватися з ним за спожитий природний газ у строки, передбачені цим
Договором;
6) безперешкодно допускати на свою територію, у приміщення, де
розташовані вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо,
представників Постачальника після пред'явлення ними службових посвідчень
або відповідних довіреностей на вчинення вказаних дій для звіряння показань
фактично використаних об'ємів (обсягів) природного газу;
7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з
невиконанням або неналежним виконанням Споживачем свої зобов'язань перед
Постачальником, що покладені на нього чиним законодавством та/або цим
Договором;
8) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним
законодавством та/або цим Договором.
6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
6.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;
2) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку
та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
3) безперешкодного доступу до комерційних вузлів (приладів) обліку
природного газу Споживача для перевірки показань фактично використаних
Споживачем об'ємів (обсягів) природного газу;
4) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені
Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням
Споживачем свої зобов'язань перед Постачальником, що покладені на нього
чиним законодавством та/або цим Договором;
5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних об'ємів
(обсягів) природного газу з підписанням відповідного акта;
6) мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
6.2. Постачальник зобов’язується:
1) забезпечувати постачання природного газу на умовах (в тому числі по
якості) та в об'ємах (обсягах), визначених цим Договором, за умови дотримання
Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього та за
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умови дотримання Оператором ГТС свої обов'язків щодо забезпечення якості
природного газу в точках виходу;
2) забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження
Оператором ГТС необхідного Споживачу об'єму (обсягу) природного газу за
умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для
замовлення необхідного Споживачу об'єму (обсягу) природного газу;
3) своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у
процесі ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по
процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу,
або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу
анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;
4) виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника чинним
законодавством та/або цим Договором.
7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ
ГАЗОПОСТАЧАННЯ
7.1. У випадку порушення Споживачем строків оплати за цим Договором, у
тому числі за графіком погашення заборгованості та після встановленого цим
Договором терміну, Постачальник має право звернутися до Оператора ГТС/ГРС
з дорученням про припинення постачання природного газу Споживачу.
7.2. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку
сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором.
7.3. Відновлення газопостачання Споживачу може бути здійснено за умови
повного розрахунку Споживача за спожитий природний газ за цим Договором
або складання Сторонами графіка погашення заборгованості на умовах цього
Договору та відшкодування витрат Постачальника на припинення та
відновлення газопостачання.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим
Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та
чинним законодавством.
8.2. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг)
природного газу, спожитий Споживачем за цим Договором, буде менший від
замовленого ним та підтвердженого Оператором ГТС, Постачальник має право
вимагати від Споживача сплати суми штрафу у розмірі 50% від вартості не
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спожитого Споживачем об'єму (обсягу) природного газу у відповідному періоді
поставки.
8.3. У випадку не постачання Постачальником природного газу, Споживач
має право вимагати від Постачальника сплати суми штрафу у розмірі 10% від
вартості не поставленого об’єму (обсягу) природного газу у відповідному
періоді.
8.3. Постачальник не несе будь-якої відповідальності перед Споживачем за
непостачання природного газу, якщо таке непостачання є наслідком виникнення
конфліктної ситуації передбаченої пп. 1 п. 8 Розділу 11 Кодексу ГТС.
8.4. Споживач несе відповідальності перед Постачальником у випадку не
підтвердження номінації Постачальника для Споживача в результаті
конфліктної ситуації передбаченої пп. 1 п. 8 Розділу 11 Кодексу ГТС. В такому
випадку, Споживач сплачує Постачальнику штраф у розмірі ціни постачання
непідтвердженої номінації.
8.5. У випадку виникнення негативного небалансу з вини Споживача,
Споживач
безумовно
погоджується
відшкодувати
Постачальнику
документально підтверджену суму, яка буде сплачена Постачальником
Оператору ГТС для врегулювання негативного небалансу Споживача відповідно
до Кодексу ГТС.
8.6. У разі порушення Споживачем строків розрахунків за природний газ,
встановлених цим Договором, Споживач сплачує на користь Постачальника
(крім суми заборгованості) пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що
діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за
кожен день прострочення платежу. Пеня сплачується Споживачем протягом 5
(п’яти) банківських днів з моменту отримання Споживачем письмової вимоги
Постачальника.
8.7. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або
розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування
та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за
будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини відповідального
системного оператора. Відповідно до Кодексу ГТС/ГРС відповідальним за якість
природного газу у точках виходу є Оператор ГТС/ГРС.
8.8. Сплата штрафних санкцій, передбачених цим Договором, не звільняє від
відшкодування збитків в повному обсязі.
8.9. Підписанням цього Договору, Споживач підтверджує та гарантує що в
нього відсутня прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед
його діючим постачальником (за його наявності).
9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
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9.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають при виконанні цього
Договору по можливості будуть розглядатися шляхом переговорів та
консультацій між Сторонами. При цьому Сторони зобов’язуються застосовувати
заходи досудового врегулювання господарських спорів згідно з порядком,
встановленим Господарським процесуальним кодексом України (претензійний
порядок). У випадку, якщо Сторони не дійшли згоди, усі непорозуміння
підлягають розгляду в господарському суді відповідно до чинного законодавства
України.
10. ФОРС – МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
10.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне чи часткове
невиконання будь-якого свого зобов’язання за цим Договором, якщо таке
невиконання є наслідком дії Форс-мажорних обставин. Форс-мажорними
обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні
обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань,
передбачених умовами Договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими
нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна
погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками,
блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова
мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного
ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратство, безлади, вторгнення,
блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення
комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення
підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія,
протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту,
регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади,
закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту
тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а
саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь,
нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів,
перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші
стихійні лиха набрання чинності нормативними актами, прийнятих органами
державної
влади
обо
органами
місцевого
самоврядування,
що
перешкоджають/унеможливлюють виконання зобов’язань за Договором тощо.
10.2.При настанні Форс-мажорних обставин Сторона по відношенню до якої
виникли дані обставини повинна сповістити другу Сторону та без зволікання
надати документ, який засвідчує настання Форс-мажорних обставин.
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10.3.Належним документом, що засвідчує настання Форс-мажорних
обставин є Сертифікат, виданий Торгово-промисловою палатою України або
регіональною торгово-промисловою палатою або нормативний акт коли Форсмажорна обставина полягає у прийняті органом державної влади або органами
місцевого самоврядування, що перешкоджає/унеможливлює виконання
зобов’язань за Договором.
10.4.Настання Форс-мажорних обставин не є підставою для відмови
Споживача від плати за природного газу, поставленого йому до моменту
отримання Постачальником від Споживача документу, який засвідчує настання
Форс-мажорних обставин.
10.5.У разі коли дія Форс-мажорних обставин триває більш 3 місяців, кожна
із Сторін має право на розірвання в односторонньому порядку Договору і не несе
відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу
Сторону не пізніш як за 15 календарних днів до розірвання.
11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
11.1. Договір набирає чинності з ______ 20___ [зазначити] і діє по
__.___20___ [зазначити], а в частині:
 Порядку врегулювання спору встановленого даним Договором;
 Порядку застосування штрафних санкцій;
 Виконання грошових зобов’язань за даним Договором - до повного
виконання вказаних зобов’язань.
11.2. Договір може бути достроково розірваний Постачальником в
односторонньому порядку шляхом письмового попередження Споживача за 10
(десять) календарних днів до розірвання і Сторони погодили, що в даному
випадку Постачальник не відшкодовує Споживачу будь-які збитки, що можуть
бути йому заподіяні розірванням Договору. Розірвання Договору не звільняє
Споживача від обов’язку оплатити природний газ, що був йому поставлений до
розірвання Договору.
12. КОРПОРАТИВНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
12.1. Усі сторони повинні дотримуватися і повинні забезпечити дотримання
своїми
директорами,
службовцями,
співробітниками,
підрядниками,
субпідрядниками, постачальниками і агентами всіх законів, які повинні
застосовуватися, включаючи закони щодо корупції, відмивання капіталів,
хабарництва, ухилення від сплати податків, економічних санкцій та охорони
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праці, і не повинні здійснювати будь-яку діяльність або розпоряджатися про те,
щоб здійснювалася діяльність, яка є незаконною або неправомірною.
У випадку порушення Споживачем вищевказаних положень даного пункту,
Постачальник має право:
1.Вимагати від Споживача відсторонення від виконання зобов'язань за
Договором осіб Споживача які допустили вищевказані порушення;
2.В якості оперативного-господарської санкції:
 в односторонньому порядку відмовитись від виконання своїх зобов’язань
за Договором, із звільненням його від відповідальності за це;
 відмовитись від прийняття подальшого виконання зобов'язання
Споживачем за Договором;
 встановити в односторонньому порядку на майбутнє додаткових гарантій
належного виконання зобов'язань Споживачем: зміна порядку оплати
природного газу тощо;
 відмовитись від встановлення на майбутнє господарських відносин із
Споживачем;
 негайно розірвати Договір в односторонньому порядку.
13. ІНШІ УМОВИ
13.1. Договір складений у 2 (двох) примірниках для кожної зі Сторін які
мають однакову юридичну силу. Якщо даний Договір викладений більше ніж
однією мовою, то у випадку виявлення різниці текстів Договору, текст Договору
укладений українською мовою має перевагу над іншим, а при відсутності
українського, російський текст.
13.2.Сторони не звільняються від виконання Договірних зобов'язань, які
виникли внаслідок виконання своїх зобов'язань другою стороною до закінчення
строку дії Договору, зокрема, по врегулюванню розрахунків за поставлений
природний газ, незважаючи на закінчення строку дії Договору.
13.3.Нумерація та найменування розділів цього Договору використовуються
лише для полегшення користування Договором і в жодному разі та за жодних
обставин не впливають на тлумачення Договору в цілому або його окремих
положень.
13.4.Всі зміни і доповнення до Договору повинні бути викладені у письмовій
формі (підписані повноважними представниками обох Сторін та скріплені
печатками сторін (якщо застосовне)) та мати посилання на даний Договір.
13.5. Споживач не має права передавати свої права та/або обов’язки за даним
Договором, або пов’язані із ним, третій стороні без попередньої письмової згоди
Постачальника, у т.ч. в рамках правочину факторингу. У випадку допущення
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вищевказаного порушення Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику
штраф у наступному розмірі: сума в гривнях, що еквівалентна 500 доларів США
на момент складання вимоги про сплату даної штрафної санкції та відшкодувати
Постачальнику всі збитки, що можуть бути йому заподіяні у зв’язку із передачею
права та/або обов’язків без згоди Постачальника, в тому числі пов’язані із
передачею прав та/або обов'язків за Договором особі, відносно якої застосовані
спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.
13.6. Сторони погодили, що даний Договір та вся пов’язана із цим Договором
інформація, згідно зі ст.21. Закону України «Про інформацію» є інформацією з
обмеженим доступом. У разі виникнення будь-яких сумнівів щодо того, чи
відноситься певна інформація до інформації з обмеженим доступом Споживач
зобов’язаний невідкладно звернутись за відповідними роз’ясненнями до
Постачальника, а також ставитись до такої інформації як до інформацією з
обмеженим доступом відповідно до моменту отримання від Постачальника
письмового підтвердження про належність чи неналежність відповідної
інформації до інформації з обмеженим доступом. Розголошення Сторонами
інформації з обмеженим доступом третій стороні, без узгодження з іншою
заборонено, окрім випадків передбачених законодавством України. При
порушені Споживачем вищезгаданої вимоги, Постачальник має право негайно
розірвати Договір в односторонньому порядку з невідкладним набуванням
чинності, залишаючи за собою право на відшкодування збитків.
13.7. Якщо Договором передбачено електронне листування, Сторони
погодили, що документи, відправлені електронною поштою, мають повну
юридичну силу, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути подані
до судових інстанцій в якості належних доказів і не можуть спростовуватися
стороною, від імені якої вони були відправлені.
13.8. Споживач у відповідності до Закону України «Про захист персональних
даних» зобов'язується забезпечити захист отриманих від ПАТ «АрселорМіттал
Кривий Ріг» персональних даних його працівників. Крім того, Споживач
підтверджує, що він у відповідності до вищевказаного Закону отримав згоду
суб'єктів персональних даних персональні дані яких передаються згідно даного
Договору на обробку, в тому числі на передачу їх Постачальнику, з метою їх
обробки останнім. Споживач зобов'язується виконувати вимоги Закону України
«Про захист персональних даних» відносно даного Договору.
13.9. Споживач заявляє і гарантує, що він буде діяти у відповідності з
вимогами законодавства та режимів економічних (торгових) санкцій (далі законодавство про економічні (торгові) санкції). Споживач гарантує, що у
результаті або у зв’язку з даним Договором:
- природний газ не буде постачатися з порушенням цього законодавства;
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- жодна фізична або юридична особа, що була включена до офіційного списку
осіб, по відношенню до яких введені економічні (торгові) санкції, не прийматиме
участі і не отримуватиме вигоду від даного Договору.
13.10. Постачальник може негайно розірвати даний Договір в
односторонньому порядку без попередження Споживача і будь-якої
відповідальності щодо Постачальника, якщо Споживач діяв з порушенням
вищезазначених застережень про економічні (торгові) санкції або порушив
вищезазначені заяви та гарантії, залишаючи за собою право вимагати
відшкодування збитків, завданих в результаті такого порушення, за яке
Споживач повинен самостійно нести відповідальність за претензіями третіх осіб
чи за порушення закону, або якщо виконання цього Договору будь-яким іншим
чином порушує або може порушити діюче законодавство про економічні
(торгові) санкції.
13.11. Підписуючи даний Договір Сторони підтверджують, що:
 вони досягли згоди з усіх істотних умов Договору;
 представники Сторін які підписали даний Договір мають необхідні
повноваження для укладення з іншою стороною цього Договору.
13.12. Сторони дійшли згоди щодо обов'язковості скріплення даного
Договору та всіх договірних документів, що є його невід’ємною частиною,
печатками Сторін (якщо застосовне).
13.13. Сплата штрафних санкцій, зазначених у цьому Договорі, може
здійснюватися Споживачем у добровільному порядку та/або шляхом зменшення
Постачальником, сум, що підлягають оплаті на користь Споживача за Договором
на розмір відповідних штрафних санкцій та/або шляхом пред’явлення
відповідних вимог. Сплата та/або стягнення штрафних санкцій не звільняє
Сторону щодо якої вони застосовані, від виконання або завершення виконання
зобов’язань за цим Договором. При нарахуванні штрафних санкцій
застосовуються суми з податком на додану вартість.
13.14. При направленні Постачальнику будь-яких документів електронною
поштою Споживачу, вони вважається отриманими і належним підтвердженням
цього є (одне із зазначеного):
 Момент отримання Постачальником автоматичної електронної відповіді
про прочитання листа, яким направлялись вищевказані документи та / або
листа-відповіді Споживача, про отримання зазначеного листа
(документів);
 Момент надходження листа (документів) на наступну електронну адресу
Постачальника (____________@arcelormittal.com. [зазначити]), яка була
вказана як додатковий одержувач вищевказаного листа (документів)
(вказана в копії), при направленні їх Споживачу.
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13.14. Все поштове листування, що стосується виконання умов цього
Договору, може здійснюється Сторонами за поштовими адресами, вказаними в
розділі реквізити сторін цього Договору або через електронну пошту за
адресами, узгодженим у Договорі.
13.15. Все оперативне листування, направлення копій документів
здійснюється за допомогою електронного зв'язку за наступними адресами:
 Постачальник направляє Споживачу документи на його наступну
електронну адресу ______________ [зазначити].
 Споживач направляє Постачальнику документи на його наступну
електронну адресу ______________ [зазначити].

14. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:

