Інформація про зміну істотних умов договору про закупівлю товарів, робіт
і послуг за кошти підприємств
1. Договір на придбання товарів, надання послуг чи виконання робіт, що передбачає
витрачання коштів суб’єкта господарювання:
1.1. Дата укладення договору: 21 грудня 2015р.
1.2. Номер договору: №1002/16-ТЕ-24
2. Суб’єкт господарювання, який уклав договір:
2.1. Найменування: Обласне комунальне виробниче підприємство теплового
господарства «Миргородтеплоенерго»
2.2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 25682207
2.3. Місцезнаходження: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, пров. Луговий, 11
3. Інформація про постачальника, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено
договір:
3.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»»
3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
20077720
3.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6,
тел. (044) 586 35 37, факс (044) 586 33 10
4. Предмет договору: код ДК 016-10: 06.20.1 «Газ природний, скраплений або в газоподібному
стані» (природний газ, виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з
опалення та постачання гарячої води бюджетним установам/організаціям та іншим
споживачам)
5. Зміни до договору про закупівлю:
5.1. Дата внесення змін до договору: 11 березня 2016р.
5.2. Зміни, унесені до істотних умов договору:
1. В пункт 6.1 Договору додати останній абзац в наступній редакції:
«Сторони погодили, що з урахуванням п. 11.3 цього Договору укладення договору(ів) про
організацію взаєморозрахунків, крім того, підписання Сторонами відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 спільних протокольних рішень про
організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання не змінює строків, термінів
та умов розрахунків за цим Договором, не звільняє Споживача від відповідальності за
невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, включаючи, але не
обмежуючись обов’язком Споживача сплатити на користь Постачальника неустойку (штраф,
пеню), платежі відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України.»
2. Статтю 8 «Відповідальність Сторін» Договору доповнити пунктом 8.6 в наступній
редакції:
«8.6. Сторони погодили, що з урахуванням п. 11.3 цього Договору укладення договору(ів)
про організацію взаєморозрахунків, крім того, підписання Сторонами відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. № 20 спільних протокольних рішень про
організацію взаєморозрахунків за природний газ та теплопостачання не звільняє Споживача від
відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором,
включаючи, але не обмежуючись обов’язком Споживача сплатити на користь Постачальника
неустойку (штраф, пеню), платежі відповідно до статті 625 Цивільного кодексу України,
нараховані на всю суму заборгованості, в тому числі на суму заборгованості, яка є предметом
регулювання договором(ами) про організацію взаєморозрахунків та спільними протокольними
рішеннями про організацію взаєморозрахунків за природний газ, за весь час прострочення до
повного погашення заборгованості за цим Договором.»

