ДОГОВIР Ns _
про постачання природного газу
м. Черкаси

D.

товдРисТВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЦЕНТРЕНЕРГОЗБУТD, що
здiйснюс дiяльнiсть з постачання природного газу на територiт Украiни на пiдставi постанови
нкрЕкп Ns 1 вiд 06.01,2027 року про видачу лiцензiй з постачання природного газу, мае статус
платника податку на прибуток пiдпри€мств на загальних умовах, передбачених Податковим
кодексом Украiни, ЕIС-код: 62ХЗб2ВТ7В64635F, в особi директора Плакасова Олексiя

Миколайовича, що дiе на пiдставi Статуту (наOалi mакож - Посmачальнuк), з однiсТ сторони, та
яке мас статус платника податку
на прибутоdпiдприемств на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом Украiни, в особi
ЕIС-код:
що дiе на пiдставi
природного газу [при
споживання
по
яким
здiйснюеться
облiку,
ЕIС-код/и вузлiв комерцiйного
сторони,
(наdалi mакож - СпожuвачJ, з iншоi
наявностi):
надалi також разом - Сmоронu, а кожна окремо - Сmорона,
керуючись 3аконом Украiни <Про ринок природного газу>) Na 329-VIII вiд 09.04.2015 РОКУ,
Правuламu посmачання природного газу, що затвердженi Постановою НацiональнОi KoMicii, ЩО
здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Na2496 вiд 30.09.2015
затвеРд2КеНИЙ
р. (наdалi mакож - Правuла посmачанняj, Кодексом газотранспортноТ системи, що,енергетики
та
постановою Нацiональноi koMicii, що здiйсню€ державне регулювання у сферах
Кодексом
гтс),
(наOалi
КоOекс
mакож
з0,09.2015
вiд
Ns249З
послуг
комунальних
р,
газорозподiльних систем, що затверджений Постановою НацiональноТ KoMicii, що здiйсню€ державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N92494 вiд 30.09.2015 р. (наOалi mакож Коdекс ГРQ, Постановою Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг Ns5B0 вiд 22.04.2019 р. <<Про затвердження 3MiH до деяких
постанов НКРЕКП>, Постановою Нацiональноi KoMicii, що здiЙснюс державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг вiд 24,12,2019 р. Ns З013 <<Про встановлення тарифiв для ТОВ
(ОпЕРдТОР ГТС УКРДТНИ> на послуги транспортування природного газу для точок входу i точок
виходу на регуляторний перiод 2020 - 2024 роки>> та iншими нормативними документаМи, яКi
регламентують постачання та розподiл природного газу (наdалi mакож - законоOавсmво YKpatHu, tцо
ре2ламенmус посmачання mа розпоdiл прuроOноzо еазу), уклали цей fоговiр про постачання
(наOалi mакож - fioeoBip) про наступне:
природного газу Ns_ вiд _

1.1.

1.

визнАчЕння TEPMIHIB

У цьому/о eoBopi використовуються термiни та поняття у тих значеннях, що наведенi У
законоdавсmвi YKpaiHu, tцо ре2ламенmуе посmачання mа розпоOiл прuроOноzо 2аЗу.

Z.

ПРЕДМЕТДОГОВОРУ

2.1, За цим ,щоzовором Посmачальнuк зобов'язусться протягом строку дii цього ,щоеовору
надавати Спожuвачевl природний газ (наdалi mакож - zаз) та надавати Послуги iз замовлення
(6ронювання) потужностi щодо кожного перiоду та обсягу постачання ZQзу, а Спожuвqч
зобов'язусться приймати та оплачувати zаз та наданi Посmачальнuком послуги iз замовлення
(бронювання) потркностi на умовах цього ,Щоzовору,
Пiдписанням цього ,Щоzовору надас згоду Посmачальнulу на замовлення [бронювання)
потркносfr для Спожuвача,
2,Z, Спожuвач'е кiнцевим споживачем 2азу, який нада€ться за ,Щоzовором, Спожuбdч не €
побутовим споживаче м 2азу,
2.3, Вiдносини Сmорiн, що Е предметом цього ,Щоеовору, але не врегульованi ним, регулюються
законоОавсmвом YKpai'Hu, lцо ре2ламенmу€ посmачання mа розпоOiл прuроOноео еазу.
2.4. Розподiл природного газу здiйснюеться виключно за кошти Спожuвача Оператору Грм за
наявностi укладеного мiж Спожuвачем та Оператором ГРМ !оеовору,
оператором ГРМ е 2,5, Данi KoHTaKTHoi точки ПосmачальНuКа:
ЕIС-кодточки виходу;
),
(ЕIС-код:
3. КIЛЬКIСТЬ ТАЯКIСТЬ ГАЗУ
-.
з,1, Сmоронu узгодили наступний плановий обсяг 2азу на

постачаЬня у кожному календарному [Газовому) мiсяцi.

pir(, який плануеться до

-

Мiсяць

06сяг,

Мiсяць

обсяг,
тис,м.З

тис.м.З

Мiсяць

Обсяг,
тис,м.3

Мiсяць

Обсяг,
тис,м.3

Жовтень
Липень
KBiTeHb
Листопад
Серпень
ТDавень
Грудень
Веоесень
Червень
З.1.1. Щодобовий плановий обсяг споживання 2азу та замовлення (бронювання) потркностi у
вiдповiдному Газовому мiсяцi визначаються шляхом дiлення обсягу zазу, запланованого до
постачаннЯ у вiдповiдНому Газовому мiсяцi на кiлькiсть днiв у такому Газовому мiсяцi.
з,L.2, Фактичнi обсяги постачання еазу та замовлення [бронювання) потркностi
посmачальнuком Спожuвачу в кожному розрахунковому перiодi [газовому мiсяцi) визначаються на
пiдставi письмовоi заявки Спожuвача i можуть вiдрiзнятись вiд обсягiв зазначених у п. 3.1, цього
Сiчень
Лютий
Березень

!оzовору,

Письмовi заявки Спожuвача щодо обсягiв споживанн я еву та замовлення (бронювання)
пот}Dкностi на кожен Газовий мiсяць подаються Посmачальнuку до 15 [п'ятнадцятого) числа
включно мiсяця, що передус вiдповiдному Газовому мiсяцю. У разi вiдсутностi письмовот заявки
спожuвача вiдповiдно до п,з.l.з. Посmачальник ма€ право не здiйснювати постачання 2азу та
замовлення (бронювання) потркностi у вiдповiдному газовому мiсяцi.
З,2, обсяги 2азу щодо кожного Газового мiсяця, вказанi в пунктах 3.1, з.l.З !оzовору та в
fодаткових угодах до цього ,Щоzовору, можуть змiнюватись в тому числi й впродовж Газового мiсяця
шляхом подання заявок на коригування об'сму 2азу на вiдповiдний Газовий мiсяць, але не пiзнiше
нiж за 5 [п'ять) робочих днiв до кiнця вiдповiдного Газового мiсяця. Допустиме вiдхилення мiсячного
планового о6'ему споживання [з урахуванням заявок на змiну планового обсягу) становить 5 Уо
[п'ять вiдсоткiв).
з,з, Сmорони дiйшли згоди вiдповiдно до встановленого порядку оперативно змtнювати
обсягИ постачаннЯ ?азу В зв'язкУ з непередбаченимИ обставинами [aBapii трубопроводiв, стихiйнi
З.1,3.

лиха тощо).

який складасться iз Газових дi6, е розрахунковим перiодом за,Щоеовором,
з.5. За розрахункову одиницю поданого еазу лрийма€ться один кубiчний метр, приведений до
стандартнr*уrо" [Т--20 град. С, Р = 10].,З25КПа/760 мм. рт, ст.),
З.6. ЯкiстЬ 2азу повИнна вiдпОвiдати вимогам госТ 5542-в7, Параметри асзу повиннi
вiдповiдати параметрам основного потоку в газотранспортнiй системi Украiни. Порядок та
перiодичнiсть визначення показникiв якостi zазу обумовлюеться в договорах на транспортування
З.4. Газовий мiсяць,

Zазу,

УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ГАЗУ
4.1. Постачання zазу Спожuвачу здiйснюсться виключно за вiдсутностi у останнього
простроченоi заборгованостi перед iншим дiючим постачальником (за наявностi), що
пiдтверджусться письмовою довiдкою iншого дiючого постачальника або складеним з ним актом
звiрки вза€морозрахункiв; або, за вiдсутностi iншого дiючого постачальника - письмовою заявою
Спожuвача, складеною у довiльнiй формi про вiдсутнiсть у Спожuвача iншого дiючого
4.

постачальника.
4.2. Постач ання 2азу за цим .щоеовором здiйснюсться в порядку та за умови виконання
Сmор онами зазначених нижче зобов'язань.
4.З. Пiдпис aHi Спожuвачем заявки на вiдповiдний ГазоЬий мiсяць е пiдтвердженням HaMipy,
технологiчноi та фiнансовоt можливостi Спожuвача придбавати 2аз у вiдповiдному Газовому мiсяцi в
обсягах, визначених щодо кожноi Газовоiдоби та, враховуючил.2,! цього ,Щоzовору, е пiдставою для
замовленrfя [бронювання) ПосmачQльнuком у Оператора ГТС вiдповiдноТ потркностi, необхiдноi для
постачання еазу Спожuвачу.
4.4, Посmачальнuк пiдтверджус обсяги 2азу, визначенi у добових 3аявках, складених
вiдповiдно до п. З.1.1, !оzовору, у Оператора ГТС у строки, порядку та на умовах, якi визначенi
чинним законодавством Украiни.
4.5. Коригування добових обсягiв 2азу на звiтну добу споживання, ви3начених у заявках
бути
здiйснюсться виключно за письмовою заявкою на коригування обсягу 2а3у, скан-копiя якоi мае
направлення
шляхом
надана Спожuвачем Посmачальнuку до 17:00 години доби споживання
електронНого листа на електрОнну адресУ Посmачальника. Коригування планового обсягу еазу доби,
що пaрaдус вихiдному чи святковому дню, можливе до 16:00 години такого дня. Коригування
nr"rouo.o обсягу еазу'на вихiднi та святковi днi можливе до 16:00 години дня, що передус таким
не проводиться, а
дням. У випадку порушення cTpoKiB, зазначених у даному пунктi, коригування
заявках.
плановйй обсяг еазу залишаЕться таким, якиft Сmорони погодили у добових

4.6. Сmоронu погодили, що зЪ умови сво€часного звернення Спожuвачо iз зазначеною у п. 4.5
заявкою на коригування, обсяг передачi еазу вважасться погодженим, але вiдповiдно до KodeKql ГТС
розмiр замовленоi [заброньованоi) потркностi пiдлягае змiнi (коригуванню) лише в Сmорону
збiльшення шляхом подання реномiнацiй.
4,7. flопустиме вiдхилення споживання обсягу 2азу протягом кожноi Газовоi доби
встановлюсться Сmоронами у розмiрi t3 [три) О/о вiдзатвердженого в добових заявках на вiдповiдну
Газову добу (наdалi mакож - ,Щопусmuме вidхuлення), За перевищення Спожuвачем !опусmuмоzо
вidхuлення встановлюеться вiдповiдальнiсть у Роздiлi 1,0 ,,Щоеовору. Перевищенням в даному випадку
вважа€ться збiльшення абсолютноi величини вiдсоткового значення [З%) незалежно вiд знака (+
або -].
4.В. Кiлькiсть 2азу, яка передасться Посmачальнuком Спожuвачебl, визначаеться по засобам
вимiрювальноi технiки, атестованим в органах flержстандарту Украiни, що встановленiу Спожuвача,
якi повиннi Ъiдповiдати Закону УкраТни <Про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть>, державним
будiвельним нормам ДБН B,2.5-20:20tB <Газопостачання>), <<Правилам облiку природного газу пiд час
його транспортування газорозподiльними мережами, постачання та споживання>, затвердженим
наказом MiHicTepcTBa палива та енергетики Украiни вiд2'7,12.2005 р. Ns 618, державним стандартам,
нормативним та методичним документам .Щержспоживстандарту Украiни, експлуатацiйнiй
документацii на засобЙ вимiрювальноi технiки.
4.9. При вiдсутностi Ъасобiв вимiрювальноi технiки [контрольно-вимiрювальних приладiв),
при iх несправностi або вiдсутностi атестацiI, кiлькiсть газу визначасться по паспорту i номiнальнiЙ
потркностi газовикористовуючого обладнання з розрахунку його r,\iлодобовоТ роботи. Перерахунок
робиться з початку поточного Газового мiсяця, в якому виявлена несправнiсть.
4.10 Спожuвач несе повну вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть системи газопостачання
проектнiй та виконавчiй технiчнiй документацii, збереження та безпечну експлуатацiю газового
господарства, включаючи Bci пункти редукування, вiдключаючi та газоспоживаючi пристроi, а також
за забезпечення протипожежних заходiв в його газовому господарствi.
4,L1. Газ передаеться ПосmачальнuкоJй Спожuвачу у точках виходу з газотранспортноi системи
Украiни до прямого Спожuвача або до газорозподiльноi мережi вiдповiдного Оператора ГРМ.

АКТИ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧI ГАЗУ ТА ПОСЛУГ IЗ ЗАМОВЛЕННЯ (БРОНЮВАННЯ)
ПОТУЖНОСТI
5,1. Фактичний обсяг постачанн я ?азу за цим,Щоеовор'ом буде визначений на пiдставi aKTiB, якi
будуть пiдписуватись представниками обох CmopiH по закiнченню кожного Газового мiсяця
постачання, датуватись ocTaHHiM календарним днем вiдповiдного Газового мiсяця постачання, у
5.

наступному порядку:
5,1.1. Спожuвач до 05 [п'ятого), включно, числа мiсяця, наступного за Газовим мiсяцем
постачання, зобов'язаний надати на офiцiйну електронну адресу Посmачальнuка скан-копiю
вiдповiдного акту про фактичний о6'см [обсяг) спожитого zазу Спожuвачем за попереднiЙ ГазовиЙ
мiсяць, що складений мiж Оператором ГРМ таСпожuвачем,вiдповiдно до вимог Коdексу ГРС;
5.1.2. На пiдставi отриманих вiдСпожuвача данихта/або даних Оператора ГРМ Посmачальнuк
до 10-го [десятого), включно, числа мiсяця, наступного за Газовим мiсяцем постачання, готуС та
надас Спожuвачу по два примiрники Акту приймання-передачi природного газу та,Акту Послуг iз
замовлення [бронювання) потужност\ (наOалi mакож - Дкmч) за вiдповiдниЙ ГазовиЙ мiсяць
постачання, пiдписанi зi Сmоронu Посmачальнuка;
5.1,З, Спожuаоч протягом 2 (двох) робочiх днiв з дати одержання AKTiB зобов'язуеться
пiдписати ik уповноваженим представником Спожuвача та направити на офiцiЙну елеКТронну
адресу Пdсmачальнuка скан-копiю пiдписаних Дкmiв. Оригiнали пiдписаних Дкmiв Спожuвач
направляс на адресу Посmачальнuка поштою. У разi вiдмови вiд пiдписання ДкmiВ СПОЖuВаЧ
зобов'язуеться надати в письмовiй формi мотивовану вiдмову вiд пiдписання AKTiB в цеЙ Же стрОК.
ЕлектронНi копii цихДкmiв Мають юриДичну силу до моменту отримання Сmоронами iх оригiналiв.
5.1.4, У випадку ненадходження вiд Спожuвача пiдписаних примiрникiв дкmiв або письмовоi
мотивованоi вiдмови вiд пiдписання таких AKTiB в строки, визначенi п. 5.1.3, дкmu вважаються
пiдписаними Спожuвачем без заувакень. В будь-якому випадку, положення цього пункту не звiльняе
спожuвача вiд обов'язку надати Посmачальнuковi пiдписанi примiрники дкmiв.
5,2. дкmu, визначенi у п. 5,1. цього До2овору, е пiдставою для проведення розрахункiв за
lozoBopoM

'

6' ПРАВА I оБоВ'язКИ CTOPIH
.осmачальнuка,,
uro""*, визначених
6.1.1_. отримувати вiд Спожчвача своечасну та в повному обсязi
""
,Щоеовором, оплату за еаз;
6,1.2. оперативно контролювати обсяг споживанн я еву Спожuвачем, використовуючи базу
даних оператора Гтс або iнформацiю Спожuвача, а також шляхом самостiйного контролю обсягiв
споживанн я zазу на o6'ekTi Спожuвача, а саме, безперешкодно отримувати доступ до комерцiйних
вузлiв облiку еазу на o6'cKTi [о6'сктах) Спожuвача для звiрки даних фактичного споживання 2азу у
порядку, передбаченому чинним законодавством та установленим на пiдприемствi Спожuвача
пропускним режимом;
6.1_.з. отримувати повну i достовiрну iнформацiю вiд Спожuвача щодо режимiв споживання
2азуi

6.1.4,'iнiцiювати процедуру припинення [обмеження) постачання еазу Спожuвачу згiдно з
умовами цього !оеовору та вiдповiдно до Правuл посmачання;
6,1.5. iншi npu"i, передбаченi Правuламu посmачаннятачинним законодавством.
6,2. о б ов' язки П о сm ач альнuка
6.2. 1. дотримуватись вимог Пр авuл по сmачання;
6,2.2, забезпечувати Спожuвачевf постачання 2азу на умовах, визначених цим !,оеовором, за
умови виконання Спожuвачем ycix своiх обов'язкiв згiдно цього rЩоzовору;
peccTpi споживачiв на
6,2.з. забезпечити на перiод дii цього ,щоzовору реестрацiю Спожuвача в
iнформацiйнiй платформi Оператора ГТС та забезпечити подання Bcix необхiдних документiв для
пlдт"ердження Оператором ГТС необхiдного Спожuвачу обсяrу еазу, за умови, що Спожuвач
належним чином виконав та виконуе власнi обов'язки перед ПосmачальнItком, для замовлення
необхiдног о Спожuвачу обсягу zазу;
6,2,4, в установленому чинним законодавством порядку розглядати звернення Спожuвача
щодо дiяльностi, пов'язаноi з постачанням Спожuвачевi еазу в межах цього ,Щоzовору;
6.2.5. свосчасно надавати Спожuвачу достовiрну iнформацiю, у тому числi, передбачену
3аконом Украiни <Про особливостi доступу до iнформацii у сферах постачання електричноi енергii,
природного газу, теплопостачання, централiзованого постачання гарячоi води, централiзованого
питного водопостачання та водовiдведення>, а також данi про фактичнi нарахування [обсяг та
BapTicTb) за послуги з газопостачання, щоб дати можливiсть Спожuвачевi регулювати власне
споживання ?азу;
6.2.6. своечасно повiдомляти Спожuвача, якщо Посmачальник перебувае у процесi лiквiдацii,
або визнаНня банкруТом, абО ПосmачалЬнuк прохоДить проедУру призупинення/анулювання лiцензii
на постачання природного газу, або його лiцензiю на провадження дiяльностi. з постачання
природного газу анульовано, або ii дiю зупинено та про вiдсутнiсть ресwсу ?азу;
6,2,7, дотримуватись Мiнiмальних стандартiв та вимог до якостi обслуговуваgrlя Спожuвачаi
6.2.В. мати та пiдтримувати у робочому cTaHi точки контакту для надання iнформацii
:

Спожuвачу;
6,2,9,

Спожuвачевi остаточний рахунок (рахунок-фактуру)
пiсля змiни Посmачальнuка або розiрвання цього ,Щоzовору не пiзнiше, нiж через б [шiсть) тижнiв
пiсля такоi змiни або розiрвання flozoBopy;
6,2,L0. у випадку iнiцiювання виключення Спожuвача iз ресстру споживачiв Посmачальнuка
свосчаснО [одночасно з наданням повiдомлення Оператору ГТС вiдповiдно до вимог KoOeKql ГТQ
повiдомляти Спожuвача про вчинення таких дiй;
6,2.1,t. укластИ ,Щоzовiр припинення (обмеженняJ постачання 2а3у з 0ператором ГРМ, у
газорозпоfiiльнiй зонi якого розташова ний Спожuвач;
6,2.|2, здiйснити необхiднi дii з надання статистичноi та iншоi iнформацii вiдповiдним
органам державноi влади та iншим су6'ектам, що контролюють функцiонування ринку постачання
природного газу Спожuвачам Украiни в межах чинного законодавства;
6,2.1,З, своечасно i в повному обсязi надавати Спожuвачевl документи на поставку ToBapiB, якi
повиннi бути заповненi вiдповiдно до вимог Закону Украiни <Про бухгалтерський облjк та фiнансову
звiтнiстЬ в Украiнi> та iншимИ законодаВчимИ та нормативними актами УкраIни;
6,2.14, вiдповiдно до норм чинного Податкового кодексу Украiни надiслати Спожuвачу
засобами електронного зв'язку податкову накладну, складену в електроннiй формi з дотриманням
умови щодо ресстрацii у порядку, визначеному законодавством, електронного, пiдпису
платником особи, та заресстровану в €диному peccTpi податкових накладних.
уповновакеноi
,6.2,15.
надавати Спожuвачевi Послуги iз замовлення (бронювання) потркностi щодО кожноi
газовоТ )1оби мiсяця постачання,

у випадку необхiдностi надати

6,З, Спо жuв ач з о б ов' язу етьсгi:
6.З.1. дотримуватись вимог Правuл посmачання;

6,З.2. забезпечувати дотримання дисциплiни вiдбору [споживання) 2азу на умова&
визначених цим !оеовором та у обсягах, передбачених у щомiсячних Графiках постачання 2азу та
замовлення (6ронювання) потркностi;
6,З.3. свосчасно та у повному обсязi здiйснювати оплату за 2аз,та Послуг iз замовлення
(бронювання) потркностi на умовах, визначених цим,Щоеовором;
6.З.4. здiйснювати комплекс заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню загрози життю
або травматизму, пошкодженню обладнання та продукцii, негативних екологiчних наслiдкiв тощо в
постачання
припинення
про
повiдомлення
отримання
[обмеження)
разi

(розподiлу/транспор тування) z азу;
6,З.5. забезпечувати, в установленому на пiдприемствi Спожuвача пропускному Режимi,
допуск предётавникiв Посmачальнuка на територiю власного [власних) об'скту [o6'eKTiB) для звiрки
даних фактичного споживання 2азу;
6.3.6. в будь-який час допускати представникiв {ержстандарту, оператора ГРМ/ГТС На
територiю пiдприемства до вузлiв облiку, вiдключаючих пристроiв, газопроводiв та
газоспоживаючого обладнання, що розташованi на територiI Спожuвача у порядку, передбаченому
чинним законодавством та установленим на пiдприемствi Спожuвача пропускним реЖимом;
6.З,7. своечасно перевiряти та лагодити контрольно-вимiрювальнi прилади ОблiКУ Витрат
zазу,забезпечити ix справнiсть, метрологiчнi характеристики та цiлiснiсть пломб.
6.З.В. самостiйно обмежувати (припинятиJ спожив ання ?азу у випадках:
а) порушення cTpoKiB та/або умов оплати ?азу за цим,Щоеовором;
б) вiдсутностi Спожuвача у розрахунковому перiодi в PeccTpi ПосmачальнuКа на
iнформацiйнiй платформi Оператора ГТС;
в) перевищення ffопустимого вiдхилеНня Taf абопiдтвердженого обсягу zазу безузгодження 3
Посmачальнuком;
6.З.9. укласти угоду про розподiл природного газу. Газорозподiльне пiдприсмство мас праВо
доступу до зчитувань показникiв засобiв вимiрювальноi технiки, що встановлена на комерцiйних
вузлах облtку zазу;
6,3.10. негайно повiдомляти ПосmачальнuкQ та газорозподiльну органiзацiю про неполадки
приладiв облiку zазу;
6,З,lL. надати данi, в яких буде вказано, до якоi газотранспортноi мережi пiдключенО
пiдприсмство-кiнцевий споживач аазу;
6,З,L2. самостiйно контролювати власне газоспоживання;
6.З.lЗ. у разi звiльнення займаного примiщення Taf або остаточного припинення
користування 2азом Спожuвач зобов'язаний повiдомtlти Посmачальнuка та Оператора ГРМ не
пiзнiше, нiж за 20 [двадцять) робочих днiв до дня звiльнення примiщення таfабо остаточного
припиненНя користуВання 2азом та надати заrIву про розiрвання цього ,Щоzовору i здiйснити оплату
Bcix видiв платежiв, визначених ,Щоzовором, до вказаного Спожuвачем дня звiльнення примiщення
та f або остаточного користув ання zазом,
6.4, Спожuвач мас право:.
6.4,\, на отримання еазу в обсягах та на умовах, визначених ,ЩоаовоРом, у випадку повного та
сво€часного виконання обов'язкiв та дотримання умов,Щоеовору;
6.4,2, на оДночасне отримання zазу в|ддекiлькох постачальникiв на одну точку комерцiйного
облiку, якiй присво€но окремий ЕIС-код, в одному розрахунковому перiодi в порядку, встановленому
правuламu посmачання, за умови укладання !оzовору постачання 2азу з такими постачальниками та
пiсля уклаfiання з ними угоди про алокацiю вiдповiдно до вимог Кодексу газотранспортноi системи;
6,4.з. на безкоштовне отримання iнформацii щодо цiн Посmачальнuка на zaт, та порядку
оплати;
6.4.4. самостiйно припиняти (обмежувати) вiдбiр 2азу для власних потреб з дотриманням
вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повiдомляти Bcix суб'ектiв ринку
природного газу, з якими укладено вiдповiднi договори;
6.4,5. вимагати поновлення постачання еазу в установленому порядку пiсля усунення
порушень i компенсацii оплати послуг за вiдключення та пiдключення, якщо припинення

.". о по.r""ання вiдбу.liось б ез розiр в ан ня,Щ о е о в о ру;
6;4.6. призупицити вiдбiр [прийманн я) zазу повнiстю або частково при виконаннi планового
ремонту газопостачального або газоспоживаючого устаткування, повiдомивши про це
посmачальнuка за 24 tодини, у письмовiй формi, до зменшення або припинення споживання 2азу, а
при аварiйних ситуацiях - TepMiHoBo,

7. ЦIНА

ГАЗУ ТА ПОСЛУГ IЗ ЗАМОВЛЕННЯ (БРОНЮВАННЯ) ПОТУЖНОСТI

7.1. I]iHa за 1 000,0 (одну тисячу) кубiчних MeTpiB 2азу вказусться у !одаткових угодах до
цього lozoзopy на кожен Газовий мiсяць, якi с невiд'емною частиною/оеовору,
Тариф iз замовлення [бронювання) потlпкностi за 1 000,00 [одну тисячу) ку6|чних MeTpiB за

добу становить: 124,Lб грн, коефiцiснт, який застосову€ться при замовлеНнi/бронюваннi
пoT}DKHocтi на добу наперед становить 1,10.

BapTicTb Послуг iз замовлення [бронювання) поту}кностi доба наперед за 1 000,00 [одну
тисячу) кубiчних MeTpiB за добу становить: 136,5В грн. KpiM того П.ЩВ (2ОО/о) - 27,З2 грн., разом з
ПДВ - 163,90 грн. (Сто шiстдесят три грн. 90 коп.).
Коефiцiснт, який застосовуеться при замовленнi [6ронюваннi) потркностi протягом поточноi
становить
L,2t. BapTicTb Послуг iз замовлення (6ронювання) потJDкностi протягом поточноТ
доби
доби за 1 000,00 [одну тисячуJ кубiчних MeTpiB за добу становить: 150,23 грн. KpiM того ПflВ (2ОО/о)
- З0,05 грн., разом з ЦДВ - 1В0,2В грн. (Сто вiсiмдесят грн.28 коп.).
7.2, 3агальна BapTicTb цього !оеовору склада€ться iз суми вартостей ycix обсягiв zазу,
поставленого протягом ycix Газових мiсяцiв та наданих Послуг iз замовлення [6ронювання)
поту}кностi протягом строку дii цього ,Щоеовору вiдповiдно до AKTiB приймання - передачi 2азу та
Послуг iз замовлення [бронювання) потужностi кожного Газового мiсяця,
7.З. У випадку змiни тарифiв на Послуги iз замовлення (бронювання) потlпкностi
вiдповiдними компетентними органами, HoBi тарифи € обов'язковими для Сmорiн зацим !оzовором з
моменту вступу в дiю вiдповiдних нормативних документiв.
В. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКIВ
В.1, Спожuвач зобов'язаний сплатити BapTicTb замовленого (або спожитого) еазу, що
передасться за цим !оеовором, та Послуг iз замовлення (бронюванняJ пот)Dкностi шляхом
перерахування грошових коштiв на банкiвський рахун ок П о сmачальнuка.
В,2, Оплата Послуги iз замовлення (6ронювання) потужностi доба наперед на вiдповiдний
Газовий мiсяць здiйснюсться по 1000/о (сто вiдсотковiй) попереднiй оплатi за 5 [п'ять) банкiвських
днiв до початку Газового мiсяця, згiдно вiдповiдноi ffодатковоi угоди. Остаточний розрахунок
проводиться до 15-го (п'ятнадцятого) числа мiсяця, наступного за звiтним, на пiдставi вiдповiдного
Акту. У випадку, якщо розмiр передплати е бiльшим нiж BapTicTb фактично використаних Послуг iз
замовлення [бронюванняJ потужностi у вiдповiдному Газовому мiсяцi постачання, то надмiрно
сплаченi Спожuвачем грошовi кошти Сmоронu вважають передплатою за Послуги iз замовлення
(6ронювання) потупкностi у наступному Газовому мiсяцi. Така переплата зараховусться
Посmачальнuком у рахунок оплати Послуг iз замовлення (6ронювання) поту}кностi за наступний
ГазовиЙ мiсяць. У випадку, якщо така переплата створилася в останньому Газовому мiсяцi дii цього
,Щоеовору, Посmачальнuк зобов'язуеться повернути надмiрно сплаченi грошовi кошти пiсля вчинення
кiнцевого розрахунку Спожuвачем за фактично використанi Послуги iз замовлення [бронювання)
потуDкностi, на пiдставi письмовоi вимоги Спожuвача про повернення надмiрно сплачених грошових
коштiв протягом 5 (п'яти) банкiвських днiв з дня отримання такоi письмовоi вимоги.
Оплата Послуги iз замовлення (бронювання) потужностi протягом доби на вiдповiдний
розрахунковий перiод [Газовий мiсяцьJ, розраховуеться по факту мiсяця споживання та сплачусться

до 15-го (п'ятнадцятого) числа мiсяця, наступного за звiтним, на пiдставi Акту.

Оплата за zаз у вiдповiдному Газовому мiсяцi проводиться Спожuвачем виключно
грошовими коштами вiдповiдно до узгоджених Сmоронами обсягiв 2азу у flодатковiй угодi на
вiдповiдний Газовий мiсяць, в наступному порядку:

.

р в

строк до 05-го числа (включно) Газового мiсяця Спожuвач сплачус на рахунок
Посmачальнuка 50О/о (п'ятдесят вiдсоткiв) вiд загальноi BapTocTi обсягу zазу, який запланований до
постачання у Газовому мiсяцi та затверджений Сmоронами у flодатковiй угодi на вiдповiдний
Газовий мiсяць;

.

в строк до 15-го числа (включно) Газового мiсяця Спожuвач сплачуе на рахунок

2ОО/о (двадцять вiдсоткiв) вiд загальноi BapTocTi обсягу zазу, який запланований до
постачання у Газовому мiсяцi та затверджениtl Сmоронами у ,Щодатковiй угодi на вiдповiдний
Газовий мiсяць;
.
в строк до 25-го числа (включно) Газового мiсяця Спожuвач сплачуе на рахунок
Посmачальнuка2ОО/о (двадцять вiдсоткiв) вiд загальноТ BapTocTi обсягу еазу, який запланований до
постачання у Газовому мiсяцi та затверджений Сmоронами у flодатковiй угодi на вiдповiдний
Газовий мiсяць;

Посmачальнuкq

.

в строк до 10-го чисhа (включно) мiсяця наступного за Газовим мiсяцем Спожuвq.ч
здiйснюе кiнцевий розрахунок за фактично поставлений обсяг 2азу у вiдповiдному Газовому мiсяцi
постачання у розмiрi, що становить рiзницю мiж вартiстю поставленото 2азу, визначеного у порядку,
передбаченому роздiлами 4,5 та 7 цього !оеовору та сплаченими грошовими коштами у вiдповiдному
Газовому мiсяцi постачання. У випадки якщо розмiр flередплати е бiльшим нiж BapTicTb фактично
поставленого еазу у вiдповiдному Газовому мiсяцi постачання, то ]надмi,рно сплаченi Спожuвачем
грошовi кошти Сmоронu вважають передплатою за 2аз у наступному Газовому мiсяцi. Така переплата
зарахову€ться Посmачальнuком у рахунок оплати еазу за насryпний Газовий мiсяць. У випадКу, якщо
така переплата створилася в останньому Газовому мiсяцi дii цього ,Щоzовору, Посmачальнuк
зобов'язусться повернути надмiрно сплаченi грошовi кошти пiсля вчинення кiнцевого розрахунку
Спожuвачем за фактично поставлений еаз Посmачальнuка, на пiдставi письмовоТ вимоги Спожuвача
про повернення надмiрно сплачених грошових коштiв протягом 5 [п'яти) банкiвських днiв з дня
отримання тЪкоi письмовоi вимоги.
В.З. ffатою оплати Спожuвачем 2азу та Послуг iз замовлення [бронювання) пот5пкностi с дата
надходження грошових коштiв на рахунок Посmачальнuка,
В.4. При невиконаннi Спожuвачем вимог, передбачёних у п, В.2. цього ,Щоеовору, Посmачальнuк
мас право обмежити постачання zазу Спожuвачу, або припинити у встановленому законОдавСтвОМ
порядку.
В.5.

В платiжних дорученнях Спожu8ач повинен обов'язково вказувати при3начення
платежу - оплата за природний газ або Послуги iз замовлення (бронювання) потужностi згiдно
номеру та дати ,Що?овору. За наявностi заборгованостi у Спожuвача за цим rЩоеовором Посmачальнuк
зарахову€ кошти, що надiйшли вiд Спожuвача, як погашення заборгованостi за минулi перiоди
[Газовi мiсяцi) по даному ,Щоеовору, незалежно вiд вказаного в платiжному доруT еннi при3начення
платежу.

якi надiйшли вiд Спожuвача, можуть бути зарахованi як передоплата [повна або
часткова) на наступнi перiоди постачання [Газовi мiсяцi), за умови вiдсутностi заборгованостi за
В.6. Кошти,

поставлени й еаз або Послуги iз замовлення (бронювання) потужностi по даному ,Щоеовору.
В.7. Звiрка розрахункiв здiйснюсться Сmоронами протягом 10 [десяти) календарних днiв з

моменту вимоги будь-якоi iз CmopiH,
В.В. У разi виникнення у Спожuвачс заборгованостi за lpеовором за домовленiстю Сmорiн
може бути укладений Графiк погашення заборгованостi, який оформлюеться додатком до,Щоеовору

або окремим flоговором про реструктуризацiю заборгованостi. Укладення Сmоронами

Та

дотримання Спожuваче,л4 узгодженого Графiка погашення заборгованостi не звiльняе СПОЖuВаЧа ВiД
виконання поточних зобов'язань за !оеовором,
В.9. CmopoHu погодили, що оплата Послуг iз замовлення [6ронювання) потужностi
здiйснюсться у розмiрi не менше 100о/о (сто вiдсоткiв) вiд замовлених обсягiв постачання 2азу у
вiдповiдному перiодi, незалежно вiд того, чи була повнiстю використана потужнiсть Спожuвачем,
В.10. У випадку перевищення Спожuвачем замовленоi пот)Dкностi у вiдповiднiЙ ГазовiЙ добi,
Спожuвач зобов'язуеться здiйснити доплату за Послуги iз замовлення (бронювання) потlпкностi на
обсяГ перевищеНня за подвiйниМ тарифом, згiднО з КодексоМ газотрансПортноТ системи, до 15-го
(п'ятнадцятого) числа мiсяця, наступного за звiтним, на пiдставi Акту. Звiряння планових та
фактичних обсягiв постачання zазуfзамовлення [6ронювання) потркностi вiдбувасться шляхом
укладання ГРАФIКУ ПЛАНОВОГО ТА ФАКТИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ГА3У/ЗАМOВЛЕННЯ
!вгонювання) потУжностI, який формуеться на ocHoBi добових заявок та даних про фактичне
споживання Спожuвача вiдповiдно до остаточних алокацiй, якi надаються в Iнформацiйнiй
платформi ТОВ <ОпеРатор ГТС Украiни> з ]-2 пО 15 число мiсяця наступного за звiтним. Щомiсячнi
ГРДФIКИ "ПЛДНОВОГО ТД ФДКТИЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ/ЗАМОВЛЕННЯ [БРOНЮВАННЯ)
потужноСТI с невiд'СмнимИ частинамИ цьогО ,Щоzовору, форма яких затверджуеться flодатком No 1
до !оеовору.

ПРИПИНЕННЯ ТАlАБО ОБМЕЖЕННЯ ПОСТАЧАННЯ
9,1, Посmачальнuк мае право iнiцiювати припинення або обмеження в установленому порядку
постачання zазу Спожuвачу у разi:
9.1.1. проведення Спожuвачем неповних або несвосчасних розрахункiв за поставлений еаз або
9.

Послуги iз замовлення [бронювання) потужностi за !оеовором;
9.1,2. перевиIцецня flопустимого вiдхиленнятаf або пiдтвердженого обсяГу zазу;
9.1.3. насТання'захОдiв, передбачених правилами про безпеку постачання ZQзу, що дiють
вiдповifiно до вимог'ст.5 Закону Украiни <про ринок природного газу), та поширюються на
спожuвачiв, що не с захищеними вiдповiдно до Правuл посmачанняi

9,1.4. вiдмови Ъiд пiдписанirя

Акта приймання-передачi zазу або вiдповiдного письмового

обгрунтування вiдмови вiд пiдписання;
9,1.5. розiрвання цьоrо lozoBopy,
9,2, Газопостачання Спожuвачу може бути припинено (обмежено) в iнших випадках,
передбачених законом Украiни кПро ринок природного газу>, КоOексом ГТС, Кодексом ГРМ,
Правилами безпеки систем постачання.
9,з. 3а необхiдностi здiйснення заходiв з обмеження або припинення газопостачання
Спожuвачевi ПосmачальниК надсИлас Спожuвачу не менше нiж за 3 [триJ доби [якщо Спожuвач
вiдноситься до пiдприсмств металургiйноi та хiмiчноi промисловостi - не менше нiж за 5 (п'ять) дiб)
до дати такого припинення повiдомлення [з позначкою Про вр}л{ення) про необхiднiсть самостiйно
обмежити чи припинити газоспоживання з певного перiоду (день, година тощо) та у визначений з
спожuвачем час ма€ право опломбувати запiрнi пристроi Спожuвача, за допомогою яких Спожuвач
самостiйно dбмежив чи припинив подачу 2азу на власний [власнi) об'скт (о6'скти). Повiдомлення мас
бути складено вiдповiдно до форми повiдомлення, встановленоi наказом MiHicTepcTBa палива та
енергетики вiд 0З.07.2009 року N9 З3В, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 28,07,2009
року за N9 703/167|9, та мiстити пiдставу припиненнh, дату та час, коли Спожuвачу необхiдно
самостiйно обмежити чи припинити споживання 2азу9,4. Посmачальнuк мас право здiйснити заходи з обмеження чи припинення га3опостачання
Спожuвачу через зал}л{ення до цих робiт Оператора ГТС/ГРМ. !ля цього у Посmачальнuка мае бУти

Оператором гтс/грм .щоzовiр на виконання робiт, пов'я3аних з
припиненням/обмеженням газопостачання Спожuвачам, За необхiдностi здiйснення заходiв з
обмеженнячи припинення газопостачання Спожuвачу Оператором Гтс/грм Посmачальнuкнадсилае
Оператору ГТС/ГРМ вiдповiдне письмове повiдомлення (з позначкою про вручення) ПРО
необхiднiсть здiйснення ним заходiв з припинення/обмеження розподiлу/транспорlування 2азу
спожuвачу, копiю якого надсилае Спожuвачу (з позначкою про вручення), в якому повинен
зазначити пiдстави припинення, дату та час, коли необхiдно обмежити чи припинити розподiл

укладений з

[транспортування) 2азу на об'скт (об'скти) Спожuвача. У такому разi Оператор ГТС/ГРМ вiдповiдно
до умов укладеного !оговору на виконання робiт, пов'язаних з припиненням/обмеженням
газопостачання, здiйснюе вiдповiдне обмеження чи припинення розподiлу/транспортування 2азу з
дотриманням правил безпеки та нормативних документiв, що ви3начають порядок
обмеження/припинен ня ?азу, зокрема Кодексу ГРМ або КоOексу ГТС,
9.5. У разi одержання повiдомлення про припинення або обмеження постачання 2а3у
спожuвач зобов'язаний з дотриманням правил безпеки обмежити [припинити) власне споживання
2азу, а в разi, якщо обмеження [припинення) еазу буде здiйснюватися Оператором ГТС/ГРМ, )DКиТИ
комплекс заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню аварiйних ситуацiй, та пiдгоryвати
власне газоспоживне обладнання до обмеження [припинення) розподiлу/транспортування аа3У.
9.6. У разi усунення Спожuвачем до зазначеного в повiдомленнi часу фактiв, що стали
причиною повiдомлення, i при цьому, якщо Спожuвач завчасно [до дня припинення/обмеження)
надав Посmачальнuку пiдтверднi документи [а 0ператору Гтс/грм - копit), газопостачання не
припиняеться [не обмежуеться).
9.7. Вiдновлення газопостачання здiйснюсться за погодженням Посmачальнuка та пiсля
вiдшкодування Спожuвачем витрат на припинення та вiдновлення га3опостачання, що понесенi
П о сmачальнuком та / аб о О ператором ГРМ/ГТС
9.в, У разi вiдсутностi Графiка погашення заборгованостi або його недотримання чи неоплати
поточних платежiв Посmачальнuк мас право у порядку, визначеному Роздiлом 9 !оеавору, припинити
або обмежити постачання 2азу на об'скт (о6'екти) Спожuвача до повного погашення заборгованостi.
10.

вIдповIдАльнIст ь cToPIH

10.1. 3а невиконаНня абО неналежне виконаннЯ cBoix зобОв'язанЬ по даному

,Щоеовору,

Сmоронu несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством Украiни.
10.2. В разi порушення cTpoKiB оплати (несплати або несвосчасноi оплати), визначених п. В.2
та направленою вiдповiдно
,Щоеовору, Спожuвач, за письмовою вимогою ПосmачальнuкQ, складеною
НБУ, що
до п.10.7 цього ,Щоеовору, сплачу€ Посmачальнuку пеню у розмiрi подвiйноi облiковоi ставки

виконання
дlяла в момент прострочення, вiд суми заборгованостi за кожен день прострочення
зобов'язання по оплатi.
LO,З. Посmачальнuк в разi затримки постачання zазу з його вини, сплачус на користь
спожuвача неустойкувiд BapTocTi несвоечасно поставленого 2азу,за кожен день затримки.
'10.4. Вiдшкодування збиткiв та будь-яка компенсацiя за цим Доеовором здiйснюсться у
вiдповiдностi до Правuл посmачання та чинного законодавства на пiдставi письмовоi вимоги

Сmоронu, яка ма€ право на вiдшкодування збиткiв та / або будь-яку компенсацiю за цим ,Щоzовором,
складеноi та направленоi вiдповiдно до п.10.7 цього,,Щоzовору,

10.5. 3а перевищення Спожuвачем Щолустимого вiдхилення розмiру споживання обсжу еазу
протягом кожноi ГазовоI доби Спожuвач сплачус Посmачальнutу, за вимогою Посmачальнltка,
складеною та направленою вiдповiдно до п. 10,6, цього !оеовору неустойку, у розмiрi подвiйноi
облiковоi ставки НБУ, що дiяла в момент прострочення, яка нараховуеться на BapTicTb Всього обсягу
перевищення. Неустойка нараховусться на кожну Газову добу, в якiй вiдбулося перевищення розмiру
fопустимого вiдхилення. Весь обсяг перевищення, в такому випадки розраховусться наступним

чином:

Весь обсяг перевищення за вiдповiдну Газову добу - Фактичне споживання 2азу за вiдповiдну
Газову добу - 3амовлений обсяг на вiдповiдну Газову добу з урахуванням !опустимого вiдхилення [t
З (три) 0/о вiд погодженого обсягу).

Якщо.при розрахунку Всього обсягу перевищення виходить вiд'емне значення, до уваги для
нарахування неустойки береться модуль (абсолютна величина),
10.5.1. За перевищення flопустимого вiдхилення, а саме, збiльшення абсолютноi величини
вiдсоткового значення {ЗО/о - 5Ио) зi знаком <-> [недобору Спожuвачем 2азу в межах ЗО/о - 5Vо в однiй
Газовiй добi, вiд погодженого обсягу), неустойка щодо вiдповiдноI Газовоi доби, в якiй вiдбулось дане
порушення, розраховусться наступним ч ином:
нЕустойкА = Весь обсяг перевищення за вiдповiдну Газову добу х (lfiHa zазу з9,щоzовором на
перiод, в якому вiдбулось порушення, за ]_000,0 кубiчних MeTpiB 2азу, грн, - Марkинальна цiна
прода}ку (з урахуванням величини коригування 1,0 О/о) природного газу за 1000,0 кубiчних MeTpiB
zазу, грн),
10.5.2. За перевищення {опустимого вiдхилення, а саме, збiльшення абсолютноi величини
вiдсоткового значення (ЗО/о - 5О/о) зi знаком <+> [перебору СпожuвачеJq 2азу в межах ЗO/о - 5О/о в однiй
Газовiй добi, вiд погодженого обсягу), неустойка щодо вiдповiдноi Газовоi доби, в якiй вiдбулось дане
порушення, розраховусться наступним чином:
нЕустойкА = Весь обсяг перевищення за вiдповiдну Газову добу х [маржинальна цiна
придбання (з урахуванням величини коригування 10 О/о) природного газу за 1000,0 кубiчних MeTpiB
2азу, грн. - I]iHa еазу за rЩоzовором на перiод, в якому вiдбулось порушення, за 1000,0 кубiчних MeTpiB
еазу, rрн.)
10.5.3. За перевищення ffопустимого вiдхилення, а саме, збiльшення абсолютноI величини
вiдсоткового значення [6iльше 5%) зi знаком <-> [недобору Спожuваче-м еазу бiльше, нiж 5% в однiй
Газовiй добi, вiд погодженого обсягу), неустойка щодо вiдповiдноi Газовоi доби, в якiй вiдбулось дане
порушення, розраховусться наступним чином;
НЕУСТоЙкА = Весь обсяг перевищення за вiдповiдну Газову добу х [I]iHa zазу за,Щоеовором на
перiод, в якому вiдбулось порушення, за ]_000,0 кубiчних MeTpiB ?азу, грн. - Мардинальна цiна
прода}ку [з урахуванням величини коригування 20 О/о) природного газу за 1000,0 кубiчних MeTpiB
еазу, rрн.)
10.5.4. За перевищення !опустимого вiдхилення, а саме, збiльшення абсолютноi величини
вiдсоткового значення [бiльше 5%) зi знаком <+> [перебору Спожuвачем еазу бiльше, Hiж 5% в однiй
Газовiй добi, вiд погодженого обсягу), неустойка щодо вiдповiдноi Газовоi доби, в якiй вiдбулось дане
порушення, розраховусться наступним чином:
нЕустойкА = Весь обсяг перевищення за вiдповiдну Газову добу х [маржинальна цiна
придбання (з урахуванням величини коригування 20 О/о) природного газу за 1000,0 кубiчних MeTpiB
zазу, грн. - I]iHa zазу за !оеовором на перiод, в якому вiдбулось порушення, за 1000,0 кубiчних MeTpiB
еазу, rpH,)
]_0.5"5,

Маржинальна цiна придбання природного газу - цiна, по якiй Посmачальнuк
зобов'язаний придбати надлишково вибранийfневибраний Спожuвачем обсяг природного газу у
0ператора ГТС.
Знак

<<+>>

означа€ <плюс>);
означас <MiHyc>;

Знак
3нак <=> означас <<дорiвнюе>>;
Знак <<х>> означае (<помножити>.
10,6. Нарахування та сплата штрафних санкцiй, визначених у п. 10.2, 10.3 та 10.5 цього
flozoBopy, вiдшкодування збиткiв та будь-яка компенсацiя за цим,Щоеовором здiйснюеться на пiдставi
письмовоi вимоги Сmоронu, яка мас право на застосування/нарахування таких санкцiЙ, i у строки,
визначенi в такiй писЁмовiй вимозi. Письмова вимога мае бути направлена iншiй CTopoHi (CTopoHi,
яка порушила) виключно наступним способом:
10.6.1, вiдправлення скан-копii вимоги на офiцiйну електронну адресу Сmоронu, або
<->

10.6.2, цiнним листом на 'адресу Сmоронu, зазначену в цьому floeoBopi, з описом та
повiдомленням про вр5rчення, або
10,6.З, вр}л{ення уповноваженiй особi CmopoHu, що порушила, особисто, в такому випадку
уповноважена особа, що отримала вимоги зобов'язана поставити дату отримання, власниЙ пiдпис та
прiзвище (наOалi mакож - BidMimKa про оmрuмання), У випадку вiдмови уповновilкеноi особи
Сmоронu поставити BiOMimKy про оmрuмання, така вiдмiтка ставиться Стороною (1rповноваженим
представником), яка вручала вимогу, з застереженням, що друга Сmорона (Сmорона, що порушилаJ,
вiдмовилась вiд поставлення BidMimKu про оmрuмання та в цей же день Вимога (Гi скан-копiя) мас
бути направлена на офiцiйну електронну адресу Сmоронu, що порушила,
10.7. ffатою початку cTpoKiB, зазначених у такiй вимозi, €:
10.7.1. у випадку направлення вимоги цiнним листом з описом та повiдомленням про
вр}чення - дата отримання Стороною такоi вимоги, яка зазначаеться на повiдомленнi про вручення;
10,7,Ъ. у випадку вручення вимоги уповновilкенiй особi CmopoHu, що порушила, особисто зазначена
дата,
у вiдмiтцi про отримання;
1,0,7,З, у випадку вiдправлення скан-копii на офiцiйну електронну адресу Сmоронu - дата
отримання вимоги (ii скан-копi\) Сmороною, що порушила]
10,В. Сmоронu погодили, що вимога може бути направлена бiльше, нiж одним способом iз
перелiку в п.10.6.]_ - 10.6.3.
10,9, Сmоронu узlодили та гарантують одна однiй, що уся кореспонденцiя, яка направлясться
на ik адреси, зазначенi у даному floeoBopi, офiцiйно приймаеться [отримусться) виключно iх
уповноваженими особами [керiвником або особами по довiреностi),
10.10. Сплата штрафних санкцiй, будь-яких компенсацiй за ,Щоzовором та вiдшкодування
збиткiв вiдбувасться в позасудовому порядку.
10.11. У випадку порушення будь-якою iз Сmорiн вимог п,10.10, цього ,Щоzовору,
вва}катиметься, що мiж Сmоронами виник спiр, який не вирiшено шляхом переговорiв, в такому
випадку застосовуеться правило, визначене у п.12.З.
1,0.12. У разi неповiдомлення або несвоечасного повiдомлення Спожuвачем Посmачальнuка
про звiльнення примiщення та/або остаточне припинення користування 2азом Спожuвач
зобов'язаний здiйснювати оплату спожитого о6'€ктом [о6'ектами) газоспоживання 2азу та iнших
платежiв, виходячи з умов,,Щоеовору,
11. Форс_мАжор
11.1. CmopoHu звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання

обов'язкiв за цим ,Щоеовором, якщо це невиконання с наслiдком обставин непереборноТ сили.
11.2. Обставинами непереборноi сили е будь-яка надзвичайна та невiдворотна обставина, яка
о6'сктивно унеможливлюс здатнi сть Сmорони виконувати своi зобов'язання за цим ,Що2оворомi
7,2, Обставини непереборноi сили подiляються на TaKi категорii:
1) викликанi винятковими,погодними умовами i стихiйним лихом (повiнь, циклон, шторм,
цунамi, осiдання Грунту, землетрус, пожежа тощо);
2) надзвичайнi та невiдворотнi обставини, що об'сктивно унеможливлюють виконання
зобов'язань за !оеовором| а також бездiяльнiсть TpeTix осiб, що не е сторонами цього ,Щоеовору
[страйки, саботаж, локаут, вибухи та вихiд з ладу чи пошкодження машин та устаткування,
оголошена чи неоголошена вiйна, MacoBi безпорядки, пiратство тощо);
З) регламентованi умови вiдповiдних рiшень та акти' державних органiв влади [ембарго,
заборона [обмеження) експорту/iмпорту тощо).
7.З, Строк виконання зобов'язання Сmоронlt, яка пiдпала пiд вплив обставий непереборноi
сили, переrюситься на весь перiод його дii, включаючи перiод лiквiдацii наслiдкiв.
7.4. Сторона, яка не ма€ можливостi виконати своi зобов'язання за ffоговором внаслiдок
обставин непереборноi сили, повинна негайно за допомогою будь,якого засобу зв'язку повiдомити
iншу Сторону про настання таких обставин протягом установленого строку (не пiзнiше нiж через 2
робочi днi з моменту ix виникнення), а також надати у письмовiй формi офiцiйне пiдтвердження
настання надзвичайних подiй та'обставин. Неповiдомлення або несвоечасне повiдомлення про
неможливiсть виконання прийнятих за цим {оговором зобов'язань позбавляс Сmорону права
посилатися на будь-яку вищевказану обставину як на пiдставу, що звiльняе вiд вiдповiдальностi за
невиконання зобов'язань за цим !оzовором,
7.5. Наявнiсть обставин непереборноi сили [форс-мажору) пiдтверджусться вiдповiдним
сертифiкатом Торгово'.промисловоi палати Украiни вiдповiдно до законодавства Украiни.
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12. ПОРЯДОК ВИРIШЕННЯ СПОРIВ I РОЗГЛЯДУ СКАРГ
Yci розбiжностi, що виникають у CmopiH за цим ,Щоеовором, або пов'язанi з ним, CmopoHu
прагнитимуть вирiшувати шляхом переговорiв.
1Z.2. Посmачальнuк зобов'язаний розглядати yci скарги, отриманi вiд Спожuбочd, протягом
одного мiсяця i повiдомляти про результати такого розгляду.
12,З, Сmоронч лрийшли до згоди, що Bci спори (розбiжностi), якi виникають зацим,Щоеовором
та пов'язанi iз укладенням, виконанням, змiною, припиненням дii цього ,Щоzовору або спори щодо
визнання цього ,Щоеовору недiЙсним чи неукладеним, не вирiшенi шляхом переговорiв, вирiшуються
в судовому порядкуу порядку, встановленому законодавством Украiни.
12.4, Процедура вирiшення спорiв ПосmачальнuкоJчI, контактна iнформацiя, вiдповiдальнi за
розв'язання спорiв (телефони, e-mail, режим роботи, адреси, ПIБ вiдповiдальних працiвникiв),
публiкуються на сайтi По сmачальнuка.
1,2.1.

13.

прикIнцЕвI положЕння

LЗ.1,Ifей loeoBip складений украiнською мовою, при повному розуrчriннi Сmоронами його умов
та термiнологii, у двох iдентичних примiрниках, якi маюТь однакову юридичну силу, по одному для
кожноi iз CmopiH,
1З.2, Bci змiни та доповнення до цього ,Щоеовору дiйснi лише за )мови, якщо вони виконанi в
письмовiЙ формi при вза€мному погодженнi Сmорiн, пiдписанi Сmоронами та скрiпленi ix печатками
(за наявностi). Оформленi таким чином змiни i доповнення е невiд'емними частинами ,Щоzовору,
13.З. Цей lozoBip може бути припинений за згодою CmopiH, а також в iнших випадках,
передбачен их цим rЩо z ов ор olvl,
1З,4, lozoBlp може бути припинений достроково за iнiцiативою будь-якоi iз Сmорiн (Сmоронuiнiцiатора) за умови письмового повiдомлення Стороною-iнiцiатором iншоi Сmоронu не пiзнiше, нiж
за один календарний мiсяць до бажаноi дати дострокового розiрвання (шляхом направлення цiнного
листа з описом та повiдомленням про вручення). В такому випадку ,Щоеовiр ввака€ться достроково
припинениЙ у дату, зазначену в такому повiдомленнi. 06ов'язковою умовою дострокового
припинення цього !оеовору с проведення вза€морозрахункiв мiж Сmоронами до дати такого
дострокового припинення,
1З.5. 3 укладенням цього ,Щоzовору попередне листування, договори та документацiя щодо
пр едм ету цьог о .Щ о е о в о ру в,гр ача ють юр ид и ч ну силу.
1З.6. !оеовф, його змiст, а також Bci доповнення до нього с конфiденцiйною iнформацiею i не
пiдлягають розголошенню чи використанню Сmоронами, KpiM випадкiв передбачених чинним
законодавством УкраТни,
1З.7. Сmоронu зобов'язуються повiдомляти одна однiй про змiни cBoix платiжних реквiзитiв,
юридичних адресiв, HoMepiB телефонiв, телефаксiв у 5-ти денниЙ TepMiH з дня виникнення
вiдповiдних змiн.
13.В. ,Щоеовiр ввzl}каеться укладеним з моменту його пiдписання уповновilкеними
представниками Сmорiн та скрiплення печатками CmoplH [за наявностi).
1З,9, Сmорони домовились, що вiдправленi електронною поштою копii ,Щоzовору, пiдписанi та
скрiпленi печатками Сmорiн, та iншi документи, що € невiд'емною частиною !оzовору, мають повну
юридичну силу до моменту обмiну Сmоронами оригiналами документiв, встановлюють права й
обов'язки для CmopiH ,Щоеовору, можуть бути поданi до судових iнстанцiй як належнi докази. СканкопiТ цього ,Щоzовору, додаткових угод, накладних, специфiкацiЙ, якi с невiд'смними частинами цього
,Щоzовору, повиннi бути замiненi оригiналами цих документiв в строк не бiльше 10 (десятьJ
календарних днiв.
Умови цього пункту не застосовуються до первинних бухгалтерських документiв, що
надаються Посmачальнuком Спожuвачевi,
1З.10. 3MiHa Посmачальнuко природного газу здiйснюеться у вiдповiдностi до Роздiл lY Правuл
посmачання природного газу та з урахуванням вимог п.\З.4,Щоzовору.
14,

сторокдfiдоговору

14.1. I]ей ,Щоzовiр вступас в силу з моменту пiдписання та скрiплення печатками CmopiH (за

наявностi), в частинi постачання
розрахункiв до повного виконання

Сmо р он

ами своiх обов'язкiв.

р., ? в частинi

ll

15.

АдрЕси тА рЕквIзити cToPIH

постачальник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЦЕНТРЕНЕРГОЗБУТ>
Iдентифiкацiйний код юридичноi особи:
438вв596
ЕIС-код бzх3628t7в646з5F
Мiсцезнаходження i поштова адреса:
18001, Черкаська обл,, м. Черкаси,
-

бульвар Шевченка буд. 208
.'ачlrцлI1
Поточний рахунок:
UА96з545070000026004зOOв 51,495, Фiлiя
Черкаське ОУ АТ (ОЩАДБАНК> м.

моо

.
.

з54507

Черкаси,

Iндивiдуальний податковий номер юридичноi
особи:43ВВВ5923012
Телефон: +ЗВ (067)-67 0-25-7 6
E-mail : centrenergozbut@ ukrлпеt
Веб-сайт: www.centrenergozbut.com
мас статус платника податку на прибуток на
загальних умовах

спомсuвач
IДеНтифiКацiЙниЙ кОд Юридичноi особи:
ЕIС-код:
Мiсцезнаходження:
Поштова адреса:
Поточний paxygoцr
IндивiдуальниЙ податковиЙ номер
юридичноl ocol би:
Телефон:
E-mail:
Веб-сайт:
мае статус платника податку

Щиректор
о.М. Плакасов
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Додаток Ns

1

вiд

Газова
доба

обсяг постачання

,тазамовлення
[6ронювання)
пот5rжностi
плановий
[вiдповiдно до
добових заявок),
м.куб.

обсяг постачання

обсяг постачання

та замовлення

та замовлення

[бронювання)
пот)пкностi в
Сmорону збiльшення
[вiдповiдно до
добових заявок),
м.куб,

(бронювання)

потJDкностi фактичний
' [вiдповiдно до

року

Перевищення
обсягу
постачання
та замовлення
[бронювання)
потркностi

остаточних алокацiй,
наведених в
Iнформацiйнiй
платформi Оператора
ГТС]. м.кч6,

ВСЬоГо:

постачальник
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ЦЕНТРЕНЕРГОЗБУТ>>

споuсuвач

1з

,

Iдентифiкацiйний код юридичнсjТ особи:
4зввв596
ЕIС-код бZХЗ628L78646З5F
Мiсцезнаходження i поштова адреса:
]_В001, Черкаська обл,, м. Черкаси,

.

бульвар Шевченка буд. 20В
Поточний рахунок:
UА963545070000026004З00851495, Фiлiя
Черкаське 0У АТ (ОЩАДБАНК> м.
мФо 354507
Iндивiдуальний податковий номер юридичноi
особи:4З8885923012
Телефон: +3В (067)- 67O-Z5-7 6
E-mail: centrenergozbut@ukr,net
Ве6-сайт: www,centrenergozbut,c8ц
мае статус платника податку на прибуток на
загальних умовах

Черкаси,

.
.

Iдентифiкацiйний код юридичноi особи:
ЕIС-код:
Мiсцезнаходження:
Поштова адреса:
Поточний paxyнoKr
Iндивiдуальний податковий Ёомер
юридичноi особи:
Телефон:
E-mail:
Ве6-сайт:
мае статус платника податку

flиректор
о.М. Плакасов
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