
                                                                     ДОГОВІР № ____________Г 
на постачання природного газу

м. Київ                                                                                         «____»____________року

Постачальник:  ТОВ  «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ», в  особі директора
Янковського Михайла Андрійовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та 

Споживач: _________________________________________________«__________», в
особі _______________________________, який діє на підставі Статуту, з другої сторони,
(в  подальшому  разом-Сторони,  а  кожна  окремо-Сторона)  уклали  даний  договір  на
постачання природного газу ( в подальшому - договір) про наступне:

1. Предмет договору
1.1.  Постачальник  зобов’язується  надавати  у  власність  Споживачу  природний  газ

(надалі – газ), а Споживач зобов’язується оплачувати вартість прийнятого обсягу газу, на
умовах цього договору.

1.2. Споживач  є кінцевим споживачем газу, який передається за договором.

2. Кількість та якість газу
2.1  Обсяг  газу,  що  планується  поставити  за  даним  договором  у  кожному

календарному місяці складає:

Місяць Обсяг,
тис.м.3

Місяць Обсяг,
тис.м.3

Місяць Обсяг,
тис.м.3

Місяць Обсяг,
тис.м.3

Січень Квітень Липень Жовтень
Лютий Травень Серпень Листопад

Березень Червень Вересень Грудень

          2.2. Обсяги вказані в п. 2.1. даного договору є орієнтовними та можуть змінюватись,
як  в  більшу  так  і  в  меншу  сторону.  Плановий  щомісячний  обсяг  природного  газу
визначається  на  підставі  письмових  заявок  Споживача. Звіряння  фактичного  об'єму
(обсягу) спожитого природного газу здійснюється на останню дату кожного місяця.

2.3.  За  розрахункову  одиницю  поданого  газу  приймається  один  кубічний  метр,
приведений до стандартних умов температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P)
= 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).

2.4. Якість газу, що передається, повинна відповідати відповідним діючим технічним
умовам вимогам ТУ та ТУ У, або ГОСТ. 

3. Порядок та умови постачання, приймання газу
3.1. Постачальник передає газ Споживачу на технічних вузлах обліку газу (надалі -

«Пункти  приймання-передачі»),  котрі  знаходяться  на  межі  балансової  належності
Постачальника.

3.2.  Кількість  газу,  поставленого  Споживачу,  закріплюються  щомісячними  актами
приймання-передачі  газу,  в  яких  визначається  фактичний  обсяг  спожитого  газу  і  які
підписуються повноважними представниками Постачальника і Споживача.

Підстави  для  підписання  акту  приймання-передачі  газу  між  Постачальником  та
Споживачем,  є  підписаний  акт  зйому  показників  з  коректору  газу  по  закінченню
розрахункового періоду.

3.3.  Приймання-передача  газу  протягом  місяця  здійснюється  рівномірно  з
допустимим відхиленням добових обсягів від середньодобового не більше ніж ±5,0 (п’ять)
відсотків.

3.4.  При  невиконанні  (або  несвоєчасному  виконанні)  Споживачем  грошових
зобов’язань, передбачених п. 6.1. даного договору, Постачальник має право не передавати
природний газ Споживачу або зменшити обсяг поставки газу.

3.5. Споживач зобов’язаний:
3.5.1. Підтвердити до 20 числа місяця, що передує місяцю передачі у власність газу,



намір, технологічну і фінансову можливість придбання газу в обсязі, зазначеному у п. 2.1.
договору, шляхом надання відповідної Заявки, направленої факсом, електронною поштою.
Заявка вважається прийнятою підтвердженням по факсу або електронною поштою.

3.5.2. Не пізніше 5-го (п’ятого) числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем,
Споживач  зобов'язується надати Постачальнику два примірники акту приймання-передачі
газу, підписані та скріплені печаткою Споживача (у разі наявності такої). Акти приймання-
передачі газу є підставою для остаточних розрахунків.

3.6. В разі порушення Споживачем умов даного договору, а також в разі несправності
приладів обліку та контролю за споживанням природного газу, Постачальник має право
обмежити, або припинити постачання природного газу.

3.7.  В  разі  необхідності,  за  умови  отримання  письмового  повідомлення  від
Споживача, Постачальник здійснює коригування обсягів газу. Повідомлення повинно бути
надано Постачальнику не пізніше 25-го (двадцять п’ятого) числа розрахункового місяця,
що передує місяцю передачі у власність газу.

Коригування планових лімітів здійснюється згідно листа Споживача. 
3.8. При відхиленні фактичного обсягу споживання природного газу Споживачем від

підтвердженого Постачальником та/або узгодженого Сторонами в порядку, передбаченому
п.3.6.  даного  договору,  від  Планового  обсягу  поставки  більш  ніж  на  5%  у  б ік
збільшення, Споживач зобов'язується до 5 числа місяця, наступного за місяцем поставки
сплатити  вартість  природного  газу  спожитого  понад  плановий  обсяг.  Якщо  таке
постачання  відбулось  без  погодження,  передбаченого  п.  3.7.  договору,  то  оплата  за
перевищення  лімітів  споживання  по  договору  встановлюється  у  подвійному  тарифі,
виходячи із тарифів встановлених п. 5.1. договору.

При відхиленні фактичного обсягу  Споживача природного газу  від підтвердженого
Постачальником та/або узгодженого Сторонами в порядку, передбаченому  п.3.6.  даного
договору  Планового  обсягу  поставки  більш  ніж  на  5%  у  бік  зменшення,  Споживач
зобов'язується  повідомити  Постачальника не  пізніше  25  (двадцять  п’ятого)  числа
розрахункового  місяця поставки  газу  та  надати  належним чином  оформлений  лист  на
зменшення планових обсягів природного газу.

3.9. Нести повну відповідальність за відповідність системи газопостачання проектній
та  виконавчій  технічній  документації,  збереження  та  безпечну  експлуатацію  газового
господарства,  включаючи  всі  пункти  редукування,  відключаючі  та  газоспоживаючі
пристрої, а також за забезпечення протипожежних заходів в його газовому господарстві.

4. Порядок обліку газу

4.1. Облік обсягів газу, що постачається на умовах договору, здійснюється згідно з
Правилами  обліку  природного  газу  під  час  його  транспортування  газорозподільними
мережами,  постачання  та  споживання,  затвердженими  наказом  Міністерства  палива  та
енергетики України від 27.12.2005 N 618, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
26.01.2006 за N 67/11941.

Кількість  газу,  яка  подається  Споживачеві,  визначається  по  контрольно-
вимірювальних  приладах,  зареєстрованих  в  органах  Держстандарту  України,  що
встановлені  у  Споживача,  які  повинні  відповідати  нормативним  документам
Держстандарту України і мати клас точності не гірший 1,0.

4.2.  При  використанні  Споживачем  лічильника  газу,  обсяг  спожитого  ним  газу
визначається за значеннями вимірювань в діапазоні об'ємних витрат від Q min до Q max (в
межах роботи лічильника з нормованими похибками вимірювання). При роботі лічильника
в  діапазоні  витрат  газу  менших  за  Q  min,  до  розрахунків  приймається  значення,  що
дорівнює Q min.

4.3. Споживач зобов’язаний в будь-який час допускати представників Постачальника,
Державної  інспекції  з  ефективного використання газу,  Держстандарту,  газотранспортної
організації  на  територію  підприємства  для  вільного  огляду  газоспоживаючого
устаткування, приладів обліку та контролю за споживанням природного газу. Своєчасно
перевіряти та лагодити контрольно-вимірювальні прилади обліку витрат газу, забезпечити



їх  справність,  метрологічні  характеристики  та  цілісність  пломб.  На  час  ремонту  та
перевірки встановлювати резервний прилад.

5. Ціна (вартість) газу

        4.1. Ціна 1000 м. куб. природного газу за даним Договором на дату підписання даного
Договору складає ________ (_______) грн.,крім того ПДВ ____ грн. Разом з ПДВ ________
грн.
         4.2. Загальна вартість природного газу, поставленого в рамках даного Договору,
визначається із сумм вартості фактичних обсягів природного газу на кожен звітний місяць.
Вартість  природного  газу  на  дату  проведення  розрахунків  розраховується  наступним
чином: 
В = Ог x Цм, де 
В – вартість природного газу на момент оплати (грн.); 
Ог– обсяг природного газу на/за звітний місяць (м3); 
Цм– ціна природного газу, встановлена на відповідний звітний місяць. 

5.3.  Визначена  на  основі  п.  п.  5.1,  5.2.   договору  ціна  (вартість)  газу  буде
застосовуватись  Сторонами  при  складанні  Актів  приймання-передачі  газу,  податкових
накладних та розрахунках за газ згідно з умовами договору.

5.4.  Загальна  сума  даного  договору  складається  із  сум  вартості  місячних  обсягів
поставленого газу.

5.5. Сторони домовились, що ціна на газ, що вказана в даному договорі, змінюється
нормативними актами уповноважених державних органів, власниками ресурсу та іншими
чинниками, що може мати вплив на її формування, і є обов'язковою для сторін за даним
договором з моменту введення її в дію. 
         5.6.У випадку зміни ціни на природний газ на/протягом звітного місяця або порядку
розрахунку питання узгоджується шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової
угоди.  У випадку  не  досягнення  згоди  щодо  підписання  відповідної  додаткової  угоди
Постачальник має право призупинити або припинити здійснювати постачання природного
газу Споживачу до моменту погодження відповідної зміни ціни на природний газ.  Крім
того, Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати ціну на природний 
газ  у  випадку  прийняття  рішень  державними  органами,  компаніями,  чи  його
безпосередніми продавцями (постачальниками) природного газу, що впливають на зміну
розміру ціни на природний газ для Постачальника, чи зміну розміру ціни на природний газ
на ринку природного газу, а також у випадку зміни бази для нарахування ПДВ, чи будь-
яких інших змін в законодавстві або прийняття директивних рішень НАК «НАФТОГАЗ
УКРАЇНИ»,  НКРЕКП,  ПАТ  «УКРТРАНСГАЗ»,  КМУ  та/або  іншими  уповноваженими
державними органами чи установами чи їх структурними підрозділами, які впливають чи
можуть  вплинути  (як  прямо  так  і  опосередковано)  на  ціну  на  природний  газ,  як  для
Постачальника, так і на ринку природного газу в цілому. Зміна ціни за газу для Споживача
здійснюється  пропорційно  до  зміни  ціни  на  природний  газ,  що  відбулася  для
Постачальника. 
         5.7.Ціна і обсяги природного газу за даним  договором на кожний звітний місяць
можуть корегуватися додатковими угодами, що є невід’ємною частиною даного Договору. 
У  випадку  зміни  ціни  Постачальник  готує  проект  відповідної  додаткової  угоди  до
договору, і  направляє її  належним чином оформлену Споживачу (засобами електронної
пошти, факсимільного зв’язку, кур’єром тощо). Споживач зобов’язаний протягом 2 (двох)
робочих днів  з  моменту отримання від Постачальника відповідного проекту додаткової
угоди  підписати,  скріпити  печаткою  додаткову  угоду  та  один  її  примірник  повернути
Постачальнику (засобами електронної пошти, факсимільного зв’язку, кур’єром тощо), або
надати мотивовану відмову від підписання.

6. Порядок та умови проведення розрахунків

        6.1.  Оплата за газ проводиться  Споживачем виключно шляхом перерахування у
безготівковий  спосіб  на  розрахунковий  рахунок  Постачальника  грошових  коштів на



умовах  100%  передоплати  згідно  замовлених  лімітів  не  пізніше  5-го  (п’ятого)  числа
місяця, в якому здійснюється передача у власність газу.

6.2.  При невиконанні  Споживачем вимог,  передбачених у  п.  6.1.  даного договору,
Постачальник обмежує або припиняє постачання газу Споживачу.

6.3.  В  платіжних  дорученнях  Споживач  повинен  обов'язково  вказувати  номер
договору,  дату  його  підписання,  призначення  платежу.  За  наявності  заборгованості  у
Споживача  за  даним  договором  Постачальник  зараховує  кошти,  що  надійшли  від
Споживача згідно п.  6.1.  договору,  як  погашення  заборгованості  за  газ,  поставлений в
минулі  періоди  по  даному  договору,  незалежно  від  вказаного  в  платіжному  дорученні
призначення платежу.

6.4.  Кошти,  які  надлишково  надійшли  від  Споживача,  будуть  зараховані  як
передоплата за умови відсутності заборгованості по даному договору.

6.5. Звірка розрахунків здійснюється сторонами на підставі відомостей про фактичну
оплату вартості спожитого газу Споживачем та акту приймання-передачі газу протягом 5
(п’яти) днів з моменту отримання вимоги однієї зі Сторін. Вказана звірка оформлюється
Актом звірки.

7. Відповідальність Сторін

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по даному договору
Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.

7.2. В разі несплати або несвоєчасної оплати за газ у строки, зазначені у п. 6.1. даного
договору, без повідомлення Постачальника за один календарний місяць щодо відмови від
постачання газу згідно заявлених лімітів, Постачальник має право відключити Споживача.
Також  Споживач  сплачує  на  користь  Постачальника,  крім  суми  заборгованості  за
поставлений газ з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за
весь час прострочення, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

7.3. В разі наявності заборгованості Споживача за даним договором більше одного
місяця, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір. При
цьому Споживач здійснює повний розрахунок за спожитий газ, відшкодовує всі понесені
Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного договору.
Про  розірвання  даного  договору  Постачальник  повідомляє  Споживача  рекомендованим
листом з повідомленням.

7.4.  В  разі  невиконання  вимог  п.  3.7.  даного  договору,  Споживач  сплачує
Постачальнику  штраф  у  розмірі  5% різниці  вартості  фактичного  обсягу  споживання  і
планового обсягу поставки природного газу.  Сплата штрафу не звільняє Споживача від
оплати  фактично  спожитого  обсягу  природного  газу.  Споживач  зобов'язаний здійснити
оплату газу протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання письмової вимоги
Постачальника.

7.5. Постачальник в разі затримки постачання газу з його вини, сплачує на користь
Споживача штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який
сплачується пеня, від вартості несвоєчасно поставленого газу, за кожен день затримки.

7.6.  Споживач  не  має  право  укладати  договори  на  постачання  природного  газу  з
іншими постачальниками в разі наявності заборгованості перед Постачальником за даним
договором.

7.7.  Відповідальність  за  технічний  стан  і  експлуатацію  газової  мережі,  Сторони
несуть в межах своєї експлуатаційної відповідальності.

8. Форс – мажор

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання
обов'язків по даному договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-
мажорних обставин).

8.2.  Під  форс-мажорними  обставинами  розуміють  обставини,  які  виникли  після



підписання  договору  внаслідок  непередбачених  сторонами  подій  надзвичайного  і
невідворотного  характеру,  включаючи  вибухи  та  аварії  на  газопроводі,  пожежі,
землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії а також рішення
органів влади, які роблять неможливим виконання умов цього Договору. Строк виконання
зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

8.3. Достатнім доказом дії  форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-
промисловою  палатою  України.  Термін  для  повідомлення  між  сторонами  про  такі
обставини  -  негайно.  Надання  доказових  документів  -  протягом  14  днів  з  моменту  їх
виникнення.

8.4.  Виникнення  зазначених  обставин не  є  підставою для  відмови Споживача  від
сплати Постачальнику за газ, який був поставлений до їх виникнення.

9. Порядок вирішення спорів

9.1.Спори  між  Споживачем  і  Постачальником  вирішуються  шляхом  досудового
врегулювання  спорів  у  прозорий,  справедливий  і  швидкий  спосіб.  Постачальник
зобов'язаний розглянути всі  скарги,  отримані  від  Споживача,  і  протягом одного місяця
повідомити про результати їх розгляду.
        Процедура вирішення спорів Постачальником і контактна інформація підрозділів
Постачальника,  відповідальних  за  розв'язання  спорів  (телефони,  e-mail,  режим роботи,
адреси, П. І. Б. відповідальних працівників тощо), публікуються на його сайті.
        У разі  недосягнення між  Споживачем та  Постачальником згоди спірні  питання
вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому
порядку.

10. Інші умови

10.1. Даний договір складений у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін,
які мають однакову юридичну силу.

10.2.  З  укладенням даного  договору  попереднє  листування  та  документація  щодо
предмету договору втрачають юридичну силу.

10.3. Всі зміни і доповнення до даного договору повинні бути зроблені в письмовій
формі і підписані повноважними представниками Сторін.

10.4.  Сторони  зобов'язуються  повідомляти  одна  одній  про  зміни  своїх  платіжних
реквізитів, юридичних адрес, номерів телефонів, телефаксів у 5-ти денний термін з дня
виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.

10.5.  Постачальник  є  платником  податку  на  прибуток  на  загальних  підставах  за
основною ставкою і  пільгами не  користується. Постачальник є  платником  податку на
додану вартість.

10.6. Споживач є платником________________________________________________.

В разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов'язані повідомити
одна одну в термін трьох робочих днів з моменту їх виникнення.

10.7.  Сторони  домовились,  що  строк  позовної  давності  по  даному  договору  та
стягненню неустойки встановлюються тривалістю у 1 (один) рік.

10.8.  Сторони  домовились,  що  копії  даного  договору,  а  також  усіх
супроводжувальних  документів  (актів,  додаткових  угод),  які  надаються  за  допомогою
засобів  електронної  пошти,  факсимільного  зв’язку,  мають  силу  оригіналу  до  моменту
отримання оригіналів документів.

10.9.  Зміст  договору  та  його  додатків  є  комерційною  таємницею  і  не  підлягає
розголошенню без згоди іншої Сторони.

10.10.  Споживач  підписанням  цього  договору  гарантує  Постачальнику,  що  у
Споживача станом на дату укладення цього договору відсутня заборгованість перед іншим
газопостачальним  підприємством  (іншими  газопостачальними  підприємствами)  за
поставлений природний газ (як за регульованим, так і за нерегульованим тарифом).



10.11. Підписавши даний договір Споживач надає свою згоду на те, що інформація
про  нього,  персональні  дані  керівників  та  інших  співробітників  (прізвище,  ім'я,  по
батькові, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, серія номер паспорту, ким та
коли виданий), буде внесена до персональних баз даних Постачальника.

10.12. Споживач бере на себе наступні зобов'язання:
        10.12.1. Повідомити не пізніше 5 (п’яти)  календарних днів Постачальника про
прийняття рішення податковими органами про зменшення податкового кредиту на суму
ПДВ,  зменшення  податкових  витрат,  донарахування  податків,  зборів,  обов’язкових
платежів, нарахування штрафних санкцій, про прийняття рішення судом про стягнення в
дохід держави отриманого по угоді, яка визнана недійсною (в тому числі нікчемною), який
виник у Споживача по постачанню товарів здійснених Постачальником за цим договором.
        10.12.2.  В обов’язковому порядку провести процедуру оскарження  в  судовому
порядку  рішення  податкових  органів  про  зменшення  податкового  кредиту  по  ПДВ,
зменшення  податкових  втрат,  донарахування  податків,  зборів,  обов’язкових  платежів,
нарахування штрафних санкцій, а також прийнятого рішення судом про стягнення в дохід
держави отриманого згідно з угодою, яка визнана недійсною (в тому числі нікчемною),
який  виник  у  Споживача  із  постачання  товару  здійснених  Постачальником  по  цьому
договору,  а  також,  надати  Постачальнику  можливість  приймати  участь  на  всіх  стадіях
судового процесу та переговорах з податковими органами з цього приводу. 

10.13.  В  інших  випадках,  не  узгоджених  п.10.12  договору  та/або  неузгодження  в
досудовому порядку, сторони звертаються до суду.
         

11. Термін дії Договору

11.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання і діє в частині поставки
газу з моменту підписання по 31.12.201____року, а в частині проведення розрахунків – до
їх повного здійснення.
         11.2. Договір може бути пролонговано, розірвано, до нього можуть бути внесено
зміни  та  доповнення  лише  за  взаємною згодою  Сторін,  окрім  випадку,  заборгованості
Споживача за даним договором більше двох місяців. В даному випадку договір може бути
розірваний Постачальником в  односторонньому порядку. Повідомлення  Споживача  про
намір  Постачальника  змінити умови  даного  договору,  має бути надане  Споживачеві  не
пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами (крім ціни на
природний газ, якщо вона встановлюється для постачальника відповідними державними
органами).  Споживач  має  право  відмовитися  від  договору,  якщо  він не  приймає нові
умови, повідомлені Постачальником.

11.3.  Якщо  жодна  зі  Сторін  протягом  30  днів  до  закінчення  терміну  дії  даного
договору не сповістить іншу сторону в письмовому вигляді про його розірвання, термін
його дії буде автоматично продовжуватися на кожен наступний рік.

12. Заключні положення

12.1.  Сторони  домовились  з  усіх  питань,  що  не  врегульовані  цим  договором,
керуватись  законодавством України (в  т.ч.  рішеннями компетентних державних органів
України), чинним на момент виникнення таких питань.

12.2. Жодна зі Сторін не має права передавати права та обовязки за даним договором
третій особі без письмової згоди на те іншої Сторони.

12.3. Сторони зобов’язані забезпечувати конфіденційність одержаної одна від одної
будь-якої  технічної,  фінансової,  комерційної  чи  іншої  інформації  та  вживати  всіх
необхідних заходів до її  не розголошення.  У разі  порушення будь-якою зі Сторін умов
конфіденційності,  Сторона,  права  якої  порушені,  має  право  на  відшкодування  збитків
винною Стороною.

12.4. Умови договору може бути змінено на підставі нормативних актів Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів  України,  НКРЕКП або іншого органу,  що регулюють
відносини з поставок природного газу та правил роботи на ринку газу України, шляхом
підписання відповідних додаткових угод.



         12.5.Найменування  Оператора  ГРМ/ГТС,  з  яким  Споживач  уклав  договір
розподілу/транспортування природного газу_______________________________________.
          12.6.EIC-код  точки/точок  комерційного  обліку  Споживача,  по  яких  буде
здійснюватися постачання природного газу постачальником (за необхідності) зазначається
у окремій додатковій угоді до даного договору. 
          12.7.Зміна  Постачальника  здійснюється  у  порядку  визначеному  чинним
законодавством України.
       12.8.Точка контакту для надання інформації Споживачу за даним договором стосовно,
зокрема, його прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів, а
також для реєстрації вхідної кореспонденції від Споживача з наданням вхідного номера: 
адреса: 08700, Київська обл., м. Обухів, Київська, 127.
режим роботи: 
з 09:00 до 17:30 з понеділка по п’ятницю (крім святкових і вихідних днів),
 перерва з 13.00 до 13.30.
e-mail: layta@stirol.kiev.ua
www.stiroloptpharmtorg.com.ua

13. Адреси та реквізити сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК  СПОЖИВАЧ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТИРОЛОПТФАРМТОРГ»
Місцезнаходження 01004 м. Київ, 

вул. Антоновича, 14, 
кв. 26. 

Місцезнаходження

Код ЄДРПОУ 31025465 Код ЄДРПОУ
п/р
в

МФО

п/р 26001010062614
в АТ «Укрексімбанк»

м. Києва
МФО 322313
ІПН 310254626502 ІПН
Витяг  з  Реєстру
платників ПДВ 1426504501540

Витяг з Реєстру платників ПДВ

Тел./факс

e-mail

(044) 393-10-00; 
(044) 393-10-22;
(для податкової 
накладної -
(044) 393-10-11 
layta@stirol.kiev.ua

Тел./факс

e-mail

Директор

М.А. ЯНКОВСЬКИЙ

_________ 

                                                 ___________
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