/Д АґАг-

Д О ГО В ІР
на постачання природного газу для потреб спож ивачів, що не с побутовими

_2018р.

м. Чернівці

Товариство з обмеж еною відповідальністю «Ч Е РН ІВЦ ІГА З ЗБУ Т», ЕІС код 56X 930000000310Е, що здійсню є діяльність підставі
ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України, відповідно до Постанови
Н КРЕК П № 653 від 16.05.2017 надалі П остачальник, в особі директора Л яш енка В олодимира М иколайовича, який діє на підставі Статуту,
з однієї сторрнц,
/7 ^
___ л _____ _________ _________
та
е іс

код

надалі Спож ивач, в особі

діє на підставі С / Л О
з другої сторони, уклали 'яанц к договір про наступне:
Найменування О ператора ГРМ, з яким споживач уклав договір розподілу природного газу : П ублічне акціонерне товариство по
газопостачанню та газиф ікації «Чернівцігаз» (код ЄДР 03336166).
Договір розподілу, природного газу між С поживачем та Оператором ГРМ укладено на підставі поданої Споживачем заяви приєднання
№С
8
О
'
У
від Є /
О'
2 0УоРОку.
Терміни та визначення
Терміни, що вживаються у Д оговорі, маю ть такі значення:
об'єкт Споживача - технологічний комплекс, що складається з газопроводів т а споруд на них, призначених для споживання
природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачеві;
оператор газорозподільної системи (Оператор ГРМ) - суб’єкт господарю вання, який на підставі ліцензії здійсню є діяльність із
розподілу природного газу газорозподільною системою, до газових мереж якого підклю чений С пож ивач (о б ’єкт Споживача);
оператор газотранспортної системи (Оператор ГТС) - су б’єкт господарю вання, який на підставі ліцензії здійсню є діяльність із
транспортування природного газу газотранспортною системою на користь замовників;
природний газ - корисна копалина, яка є суміш ш ю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за
стандартних умов (тиск - 760 мм ртутного стовпчика і температура - 20 градусів за Ц ельсієм) і є товарною продукцією;
Кодекс ГТС - Кодекс газотранспортної системи, затвердж ений П остановою Н КРЕК П від 30.09.15 № 2493;
Кодекс ГРМ- Кодекс газорозподільних систем, затвердж ений П остановою Н КРЕКП від 30.09.15 № 2494;
Правила постачання газу - П равила постачання природного газу, затвердж ені П остановою Н КРЕК П від 30.09.15 № 2496.
Інші терміни використовую ться в Д оговорі у значеннях, наведених у Законі У країни «П ро ринок природного газу» та прийнятих на
його виконання підзаконних нормативно-правових актах.
І. П редмет договору
1.1. П остачальник зобов'язується передати у власність Спож ивачу природний газ (надалі - газ) (код за ДК 016:2010 - 06.20.1, ДК
021:2015 -09(123)000-7) у необхідних для С пож ивача обсягах, а Споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати П остачальнику вартість газу
у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Д оговором.
1.2. Для укладення цього Договору С поживач в день укладення цього Д оговору має надати П остачальнику документи, визначені
Правилами постачання природного газу, перелік яких не є вичерпним, зокрема: заяву про укладення договору, в якій-зазначити свій
персональний ЕІС-код (та/або точок комерційного обліку, яким присвоєно окремий Е ІС -код) т а очікувані об'єми (обсяги) споживання
природного газу на період д ії договору; належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на
об'єкт Споживача; копії документів на право укладання договору, які посвідчую ть статус ю ридичної особи чи ф ізичної особи - підприємця
та уповноваженої особи на підписання договору; копію документа про взяття на облік в органах ф іскальної служби та в інших державних
(контролюючих) органах; довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості С пож ивача за поставлений газ
перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану дію чим постачальником (за його наявності). В залежності від
конкретних обставин П остачальник має право зажадати від С пож ивача подання додаткових документів, що ідентифікують Споживача
та/або його о б ’єкт, представника Спож ивача, ЗВ Т С пож ивача тощ о, які С поживач зобов’язаний надати П остачальнику в день укладення
цього Договору.
1.3. Річний плановий обсяг постачання газу визначається С торонами у Додатку № 1 до цього Договору.
1.4. Планові обсяги постачання газу по місяцях визначаються Сторонами у Д одатку № 1 до цього Договору.
1.5. Добові планові обсяги постачання газу визначаються шляхом ділення м ісячного планового обсягу газу на кількість днів
відповідного місяця постачання газу.
1.6. Передача газу за цим Д оговором здійсню ється на межах балансової належності об'єктів С пож ивача відповідно до актів
розмежування ділянок обслуговування (далі - пункти призначення).
1.7. У разі, якщо по інших точках комерційного обліку С пож ивача постачання газу здійсню ється іншим постачальником, Сторони в
окремому Додатку № 2 до цього Д оговору вказують перелік ЕІС-код точок комерційного обліку Спож ивача, а також планові обсяги
постачання природного газу в розрізі точок комерційного обліку.
1.8. У випадку фактичного споживання газу Споживачем, обсяг якого не передбачений в цьому Договорі (в бік збільшення або в бік
зменшення споживання), в тому числі у разі незабезпечення проведення С пож ивачем спеціальних та/або інших передбачених чиним
законодавством процедур (в тому числі процедур закупівлі, які мають передувати спож иванню відповідної кількості газу Споживачем за
умов пролонгації д ії існуючого договору та/або укладенню нового договору тощ о), такий обсяг вваж ається спожитим Споживачем по цьому
Договору, але неузгодженим з П остачальником та оплачується по ф актичному обсягу спож итого газу в порядку, передбаченому цим
Договором з покладанням на С пож ивача відповідальності, передбаченої цим Договором та/або Правилами постачання природного газу
та/або Кодексом ГРМ тощо.
II. О бсяг природного газу та умови його постачання
2.1. Постачальник забезпечує С пож ивача необхідним підтвердженим обсягом природного газу на
Оперативний контроль за відпуском газу Замовнику здійсню є О ператор ГРМ відповідно до умов договор^
установленому порядку між С пож ивачем та О ператором ГРМ . П остачальник також має право оперативно ко
природного газу Споживачем, використовую чи базу даних О ператора ГРМ /ГТС або інформацію Споживача,^
контролю обсягів споживання природного газу на об'єкті Споживача. Я кість газу, який передається С по ж и в'а^<^ r% ity н їстах ,
.
має відповідати вимогам, установленим держ авними стандартами та технічним умовами щодо його якості.
/
2.2. Постачання газу С пож ивачу може проводитись за наявності наступних о б о в ’язкових умов :
2.2.1. Наявність у Спож ивача, об’єкт якого підклю чений до газорозподільної системи, договору розподілу ґа зу г Укладеного в
1

установленому порядку між Споживачем та О ператором ГРМ, та присвоєння споживачу О ператором ГРМ персонального ЕІС-ко,
суб'єкту ринку природного газу,
2.2.2. Дотримання Споживачем умов цього Договору, а також відсутності заборгованості у С пож ивача за минулі періоди пе).
Постачальником (або оплати відповідно до графіка погаш ення заборгованості) та оплати поточних платежів,
2.2.3. Відсутності простроченої заборгованості С пож ивача за поставлений природний газ перед іншим постачальником газу (за його
наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою такого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків,
2.2.4. Підтвердження в установленому порядку О ператором ГТС місячного обсягу постачання газу, виділеного для забезпечення
Споживача (об'єктів Споживача) (далі - підтверджений обсяг газу).
2.3. Обсяг переданого (спожитого), газу за розрахунковий період (пункт 4.1. Договору), що підлягає оплаті Споживачем, визначається
на межі балансової належності між О ператором ГРМ та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу),
визначених в заяві-приєднанні до договору розподілу природного газу, укладеного між О ператором ГРМ та Споживачем, а також з
урахуванням процедур, передбачених К одексом ГРМ.
2.4. Місячний обсяг відбору (споживання) газу Споживачем не повинен перевищ увати підтвердж ений обсяг газу більш ніж на ±5%.
2.5. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 01 число розрахункового місяця здійснюється за
письмовою заявою Споживача П остачальником у разі, якщ о Споживач повідомив П остачальника про зміну планових обсягів газу не менше
ніж за 15 календарних днів до початку розрахункового місяця.
2.6. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 15 число розрахункового місяця здійсню ється за
письмовою заявою С поживача Постачальником у разі, якщ о С поживач повідомив П остачальника про зміну планових обсягів газу не менше
ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 15 числа розрахункового місяця.
2.7. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 25 число розрахункового місяця здійсню ється за
письмовою заявою Споживача П остачальником у разі, якщ о С поживач повідомив П остачальника про зміну планових обсягів газу не менше
ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 25 числа розрахункового місяця.
2.8. Постачання та споживання підтвердж ених обсягів газу протягом місяця здійсню ється, як правило, в рівномірному режимі,
виходячи із середньодобової норми (далі - добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на
кількість днів протягом цього місяця, або згідно узгодж еного сторонами графіку у випадку, якщ о споживання здійсню ється протягом
місяця нерівномірно.
2.9. Визначення фактичного обсягу поставленого Споживачу природного газу здійсню ється в наступному порядку:
2.9.1. За підсумками розрахункового періоду С поживач до 02 числа місяця, наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати
Постачальнику копію акту, який визначає фактичний обсяг розподіленого О ператором ГРМ природного газу Споживачу за розрахунковий
період, що складений між О ператором ГРМ т а Споживачем.
2.9.2. Н а підставі отриманого від С пож ивача акту, складеного між Оператором ГРМ т а С поживачем згідно з п.2.9.1 цього Договору,
Постачальник протягом трьох робочих днів готує два примірники акту приймання-передачі природного газу за розрахунковий період,
підписаних Постачальником. При цьому, Споживач, після виконання ним п.2.9.1 цього Договору, зо б о в’язаний до 05 числа місяця,
наступного за розрахунковим особисто (або через уповноваж еного представника, або працівника С пож ивача) отримати у Постачальника
два примірники акту приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписаних П остачальником.
2.9.3. Споживач протягом двох календарних днів з дати отримання акту приймання-передачі газу зобов'язується особисто (або через
уповноваженого представника, або працівника С пож ивача) повернути П остачальнику один примірник оригіналу акту приймання-передачі
газу, підписаний Споживачем та скріплений печаткою Споживача.
2.9.4. У випадку відмови С пож ивача від підписання акту приймання-передачі газу або його неповернення Споживачем Постачальнику
в порядку, передбаченому п.2.9.3 цього Д оговору, такий акт вважається підписаним Спож ивачем, обсяг постачання (споживання) газу
встановлюється Постачальником на підставі даних О ператора ГРМ, а акт приймання-передачі газу підписується Постачальником в
односторонньому порядку та є підставою для проведення Споживачем розрахунків по цьому Договору.
2.9.5. Акт приймання - передачі газу вваж ається дійсним у разі його підписання працівником, що перебуває з відповідною Стороною
у трудових відносинах (з боку С пож ивача - також особою , що перебуває на о б ’єкті С пож ивача) т а може бути скріплений печаткою
(штампом) відповідної Сторони (за їх наявності). В ідсутність печатки (ш тампу) Сторони не є підставою для визнання недійсним акту
приймання-передачі газу.
2.9.6. Фактична кількість поданого Споживачу газу складається з обсягу газу нарахованого комерційним вузлом обліку, обсягу
виробничо-технологічних витрат і нормованих втрат, а також обсягу газу донарахованого по результатах перевірок дисципліни обліку та
споживання газу Споживачем. Відповідальність за належний технічний (справний) стан приладів обліку газу, за їх своєчасну повірку та за
цілісність всіх встановлених пломб несе Споживач.
Кожне підключення та відклю чення, пломбування та розпломбування приладів обліку т а іншого газового обладнання Споживача, а
також використання газу за відсутності приладів обліку, викликане їх ремонтом, повіркою тощ о, здійсню ється виключно представниками
Оператора ГРМ, за попереднім письмовим повідомленням О ператора ГРМ Спож ивачем, та фіксується двосторонніми актами із
зазначенням дати підключення та відключення.
Експлуатація комерційних вузлів обліку газу С пож ивача дозволяється виключно після приймання вузла обліку Споживача до
експлуатації Оператором ГРМ , про що складається акт приймання вузла обліку.
Споживач несе повну відповідальність за відповідність системи газопостачання проектній та виконавчо-технічній документації, за
збереження та безпечну експлуатацію газового господарства, вклю чаю чи всі пункти редукування, відклю чаю чі та газоспоживаючі
пристрої, а також забезпечення протипожеж них заходів в його газовому господарстві.
2.9.7. До початку місяця, що передує місяцю постачання газу П остачальник мож е за пропозицією С пож ивача оформити рахунок-акт
визначення договірних (планових) обсягів газу (далі - рахунок-акт), який складається П остачальником самостійно та передається
Споживачу в тому числі для забезпечення останнім закупівлі місячної вартості запланованого обсягу газу до початку місяця, що передує
місяцю постачання газу на умовах, визначених Договором, або для використання його С поживачем для порівняльного обліку (аналізу)
запланованого та спожитого газу, чи в інших цілях. Рахунок-акт може бути підписаний обом а С торонами. При цьому, рахунок-акт не
визначає фактичного обсягу поставленого (спожитого) природного газу Споживачем (який оф ормлю ється актом приймання-передачі за
підсумками розрахункового місяця), а призначений виключно для визначення договірних (планових) обсягів газу на наступний місяць.
III. Ціна постачання природного газу
3.1. Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійсню ю ться за цінами, що вільно встановлю ю ться між Постачальником та
Споживачем.
грн.
гри. за 1000 куб.м., крім того ПДВ
3.2. Ціна газу становить
3.3.
Ціна, зазначена в п. 3.2. Договору, може зміню ватись протягом дії Договору. Зм іна ціни узгодж ується Сторонами шляхом
повідомлення Споживача П остачальником про зміну ціни у відповідному місяці поставки газу. Кожне останнє повідомлення
Постачальника скасовує відповідні ціни на газ, вказані в попередніх повідомленнях П остачальника з моменту, вказаному в останньому
повідомленні Постачальника.
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3.4. У разі непогодження з новою ціною, С поживач в строк не пізніш е ніж за п ’ять календарних днів до початку наступного місяця
лавки газу зобов’язаний письмово повідомити про це Постачальника, повністю розрахуватись з П остачальником за фактично спожитий
і з на момент припинення споживання газу по цьому Договору, укласти з П остачальником угоду про припинення дії цього Договору з
першого дня наступного місяця поставки газу та припинити власне споживання газу в останній день місяця поставки газу Постачальником
по цьому Договору із забезпеченням Спож ивачем виконання процедури опломбування О ператором ГРМ всього газового обладнання
Споживача.
3.5. Виключно за умов виконання Спож ивачем п.3.4. цього Договору, С пож ивач має право підтвердити в установленому порядку
через Оператора ГТС обсяг постачання газу на наступний місяць поставки газу, виділеного для С пож ивача іншим постачальником, та
укласти з цим новим постачальником відповідний договір.
3.6. У разі недотримання С поживачем умов та строків, визначених п.3.4. цього Договору, цей Договір продовжується на наступний
розрахунковий місяць поставки газу та діє до повного виконання Споживачем п.3.4. цього Договору. П ри цьому, Споживач в будь-якому
випадку зобов’язаний провести розрахунки з Постачальником по день фактичного споживання газу по цьому Договору.
3.7. Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до цього Договору, застосовується Сторонами при складанні актів
приймання-передачі газу та інших документів на виконання цього Договору, а також застосовується С торонами при розрахунках за цим
Договором.
3.8. М ісячна вартість газу визначається шляхом множення ціни газу за 1 куб.м. на загальний місячний обсяг фактично спожитого газу
Споживачем, визначеного згідно з цим Договором.
3.9. Загальна сума Д оговору складається із місячних сум вартості газу поставленого С пож ивачеві заданим Договором.
IV. П орядок та строки проведення розрахунків
4.1. Розрахунковий період за Д оговором становить один календарний місяць - з 07.00 години перш ого дня місяця до 07.00 години
першого дня наступного місяця включно.
4.2. Оплата газу здійсню ється Спож ивачем шляхом перерахування грош ових кош тів на банківський рахунок Постачальника в
наступному порядку:
4.2.1. Споживач, до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання газу, сплачує повну вартість запланованого обсягу газу на
наступний місяць. При цьому, для забезпечення закупівлі С поживачем місячної вартості запланованого обсягу газу до початку місяця, що
передує місяцю постачання газу, сторони можуть в порядку, визначеному п.2.9.7 цього Д оговору оф ормити рахунок-акт визначення
договірних (планових) обсягів газу. С пож ивач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий
період та відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У разі відсутності інформації про
зміну ціни газу на наступний розрахунковий період до дати здійснення оплати, С пож ивач розраховує суму платеж у за ціною, що діє на
дату здійснення оплати.
4.2.2. У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду, Споживач здійснює
оплату вартості додатково заявлених обсягів газу в триденний строк після збільш ення цього обсягу.
4.2.3. Остаточний розрахунок по оплаті місячної вартості газу (п.3.6. цього Договору) здійсню ється Споживачем до 5 числа місяця,
наступного за місяцем постачання газу.
4.3. Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування кош тів на банківський рахунок Постачальника.
4.4. У разі виникнення у С пож ивача заборгованості з оплати вартості газу, С торони за взаєм ною згодою можуть укласти графік
погашення заборгованості, який оформлю ється додатком до цього Договору або окремим договором. Укладення Сторонами та дотримання
Споживачем узгодженого графіка погаш ення заборгованості не звільняє С пож ивача від виконання поточних зобов'язань за Договором.
4.5. У разі відсутності графіка погаш ення заборгованості П остачальник має право грош ові кошти, отримані від С поживача за газ в
поточному розрахунковому періоді, зарахувати за своїм вибором : або в рахунок погаш ення попередньої заборгованості Споживача в будьякій черговості її виникнення та/або в рахунок погаш ення нарахованих Спож ивачу ш траф них санкцій (пеня, штраф) та/або інфляційних
та/або річних та/або в рахунок погаш ення поточної заборгованості.
4.6. У разі переплати вартості газу сума переплати зараховується П остачальником в рахунок оплати газу на наступний розрахунковий
період або повертається на поточний рахунок С пож ивача на його письмову вимогу виклю чно у разі дострокового припинення Сторонами
цього Договору.
4.7. Звірка розрахунків здійсню ється С торонами протягом десяти днів з дати пред'явлення вимоги про це однієї із Сторін на підставі
відомостей про фактичну оплату вартості газу С поживачем та актів приймання-передачі газу.
4.8. Податкові накладні т а додатки до них оформлю ю ться Сторонами в електронній ф ормі, згідно з вимогами норм Податкового
кодексу України та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актів.
V. Права та обов'язки Сторін
5.1. Постачальник має право:
5.1.1. Отримувати від С пож ивача оплату за спожитий газ відповідно до умов цього Договору.
5.1.2. Безперешкодного доступу на територію о б ’єктів Споживача, а також до комерційних вузлів обліку природного газу, що
встановлені на об'єктах Спож ивача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється працівниками
(представниками) П остачальника за пред'явленням службового посвідчення (довіреності).
5.1.3. Отримувати повну і достовірну інформацію від С пож ивача щодо режимів спож ивання природного газу.
5.1.4. Ініціювати процедуру припинення (обмеж ення) постачання газу С пож ивачу згідно з умовами цього Договору та чинного
законодавства.
5.1.5. Надавати доручення О ператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу Спож ивачеві згідно з умовами Договору
та відповідно до порядку, встановленого законодавством.
5.1.6. Визначати в порядку, передбаченому Договором, обсяг споживання газу.
5.2. Постачальник зобов'язаний:
5.2.1. Забезпечувати постачання газу до пунктів призначення на умовах т а в обсягах, визначених Договором, за умови дотримання
Споживачем дисципліни відбору газу та розрахунків за його постачання.
5.2.2. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердж ення О ператором ГТС необх
природного газу за умови, що С поживач виконав власні обо в’язки перед П остачальником, для замовлення нев
природного газу.
5.2.3. В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосую ться питань постачання прис
5.2.4. Своєчасно повідомляти С пож ивача про початок процесу ліквідації П остачальника аб
призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу (крім випадків змін до за^
необхідність отримання ліцензії н ад ан и й вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин,
своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розм іщ ення) відповідних огол< ^& і8 ^ш ф о рм ац іїі

масової інформації або в мережі Інтернет згідно з вимогами чинного законодавства.
5.2.5. Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.
5.3. Споживач має право:
5.3.1. Отримувати природний газ в обсягах т а на умовах, визначених цим Договором.
5.3.2. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства.
5.3.3. Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку після усунення порушень і компенсації оплати
вартості послуг за відключення та підклю чення, якщ о припинення газопостачання відбулося без розірвання цього Договору.
5.3.4. На зміну постачальника у порядку передбаченому Д оговором та нормативно-правовими актами з цього питання.
5.4. Споживач зобов'язаний :
5.4.1. Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної Розділом II Договору, а т а к о ж П равилами постачання природного газу.
5.4.2. Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах та в розмірі, визначених Договором.
5.4.3. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози ж иттю або травматизму, пошкодженню
обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощ о в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання
газу.
5.4.4. Забезпечити допуск працівників (представників) П остачальника та/або О ператора ГРМ та/або О ператора ГТС за пред'явленням
службового посвідчення (довіреності) на територію власних об’єктів, а також до комерційних вузлів обліку природного газу, що
встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу та для виконання інших функцій, визначених
Правилами постачання природного газу, Кодексами ГРМ т а ГТС тощо.
5.4.5. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
- порушення строків розрахунків за цим Договором;
- відсутності або недостатності підтвердж еного обсягу природного газу, виділеного Споживачу;
- перевитрат добового та/або місячного підтвердж еного обсягу газу без узгодж ення з П остачальником;
- припинення або розірвання Договору;
- в інших випадках, передбачених П равилами постачання природного газу, іншими актами законодавства.
5.4.6. У разі відчуження о б ’єкту (або частини о б ’єкту) Споживача, звільнення займаного Спож ивачем о б ’єкту (або його частини), або
у разі вчинення будь-яких інших дій, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного газу:
письмово повідомити П остачальника не пізніш е ніж за 20 робочих днів до дня такого відчуження, звільнення та/або
остаточного припинення споживання природного газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору;
здійснити остаточний розрахунок та оплату всіх платежів, що передбачені цим Договором, до вказаного Споживачем дня
відчуження (звільнення) о б ’єкту (його частини) чи приміщення, аж до останнього дня споживання газу включно.
5.4.7. Компенсувати П остачальнику вартість послуг за припинення (обмеж ення) т а відновлення газопостачання, якщо такі послуги
Оператора ГРМ здійснювались внаслідок винних дій (бездіяльності) С пож ивача та оплачувались Постачальником.
5.4.8. Письмово повідомляти О ператора ГРМ, а т ак о ж П остачальника про недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку
газу (вихід з ладу, несправність, пош кодж ення, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.
5.4.9. У разі необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більше ніж на 50 % від середньодобового обсягу) Споживач
зобов’язаний письмово повідомити про це П остачальника та О ператора ГРМ не пізніше ніж за три доби до такої зміни.
5.4.10. Оплачувати П остачальнику компенсацію , визначену цим Договором.
5.4.11. Своєчасно, але не пізніш е ніж за один календарний місяць до початку процедури ліквідації С поживача або визнання його
банкрутом, письмово повідомити П остачальника про початок відповідної процедури. У разі настання вказаних обставин, обов’язок
Споживача щодо своєчасного письмового повідомлення П остачальника вважається виконаним з мом енту отримання Постачальником
письмового повідомлення С пож ивача з одночасним опублікуванням (розміщ енням) С поживачем відповідних оголош ень (інформації) в
засобах масової інформації або в мереж і Інтернет згідно з вимогами чинного законодавства. У разі отримання Постачальником письмового
повідомлення Споживача про початок процедури ліквідації С пож ивача або визнання його банкрутом, П остачальник має право на
одностороннє та дострокове розірвання цього Договору з дати, визначеної П остачальником, а також на дострокове припинення постачання
газу Споживачу (без його додаткового попередження про це т а із залученням О ператора ГРМ ) із звільненням Постачальника від
відповідальності за такі дії.
5.5. Сторони мають також інші права та обо в’язки, що імперативно встановлені чинними нормативно-правовими актами.
VI. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором
чинним законодавством України.
6.2. Відповідальність Споживача:
6.2.1. У разі порушення С поживачем строків оплати, передбачених розділом IV Договору, С пож ивач сплачує Постачальнику пеню
розмірі подвійної облікової ставки Н аціонального банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченог
платежу, за кожен день прострочення платежу, а за прострочення понад 30 днів - додатково штраф в розмірі 10 % від суми простроченог
платежу. Крім того, Споживач зобов’язаний сплатити на користь П остачальника суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляц
за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми.
6.2.2. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) споживання газу за Договором буде менший в
підтвердженого обсягу газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), С поживач сплачує Постачальниі
неустойку у розмірі подвійної облікової ставки Н аціонального банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за розрахунков?
період.
6.2.3. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг поставленого Споживачеві газу буде перевищува'
підтверджений обсяг газу на цей період (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Споживач сплач
Постачальнику штраф за перевищ ення обсягу постачання газу, що розраховується за формулою:
В = (Уф - V n) х Ц х К, де:
Уф - обсяг фактично поставленого газу Спож ивачу протягом розрахункового періоду за Договором;
Vn - підтверджений обсяг газу на розрахунковий період;
Ц - вартість газу за Договором;
К - коефіцієнт, який дорівню є 0,1 (при цьому, якщ о перевищення обсягу газу стало наслідком відмови в доступі до об'єкта Спожива
у результаті чого Постачальник не здійснив пломбування запірних пристроїв на газових приладах Споживача, або Оператор ГРМ/ГТС
здійснив обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу Спож ивачу, або коли Споживач не обмежив (припин
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живання газу на письмову вимогу П остачальника, коефіцієнт дорівню є 1);
6.2.4.
У разі невиконання або несвоєчасного виконання обов’язку, передбаченого підп. 5.4.6. Договору, (щодо направлення
/овідомлення про припинення споживання газу) - сплатити штраф у розмірі 10% вартості поставленого газу за період з дня, коли
повідомлення повинно було бути направлене П остачальнику до дня фактичного повного припинення споживання газу.
При цьому, у разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення С пож ивачем П остачальника про звільнення приміщення та/або
остаточне припинення користування природним газом С поживач зобов'язаний здійсню вати оплату спожитого газу та інших платежів,
виходячи з умов цього Договору.
6.3. Відповідальність Постачальника:
6.3.1. П остачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну С пож ивачеві внаслідок обмеження/припинення постачання
газу в пунктах призначення, що здійснене з поруш енням установленого законодавством порядку.
6.3.2. У разі, якщо постачання газу С пож ивачу було припинено О ператором ГРМ /ГТС на виконання неправомірного доручення
Постачальника, Постачальник відш кодовує С пож ивачу вартість або об'єм недовідпущ еного газу, який обчислю ється, виходячи з
підтвердженого обсягу газу на відповідний період з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та вартість
робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення.
VII. П орядок припинення (обмеж ення) та відновлення газопостачання
7.1. Споживач зобов'язаний самостійно припинити (обмежити) власне споживання газу у випадках та порядку, передбачених чинним
законодавством та Договором.
7.2. Постачальник (в том у числі із залученням О ператора ГРМ ) припиняє або обм еж ує постачання газу Споживачеві (на об'єкти
Споживача) в наступних випадках:
проведення С пож ивачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором ;
споживання природного газу Спож ивачем в обсязі, що перевищ ує установлений Договором ;
перевитрат С пож ивачем добової норми (узгодженого договором графіка нерівном ірної подачі природного газу) та/або місячного
підтвердженого обсягу природного газу;
припинення чи дострокового розірвання цього Договору;
відмови С пож ивача від підписання акту приймання-передачі газу;
настання випадків, передбачених законодавством, що регулю є безпеку постачання газу,
в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством.
Крім того, постачання газу С пож ивачеві мож е бути припинено (обмеж ено) в інш их випадках, передбачених Законом України "Про
ринок природного газу", П равилами постачання газу, К одексом ГТС, К одексом ГРМ , П равилами безпеки систем газопостачання та іншими
нормативними документами.
7.3. Відновлення газопостачання здійсню ється за погодженням П остачальника т а після відш кодування споживачем витрат на
припинення та відновлення газопостачання, що понесені П остачальником та/або О ператором ГРМ.
VIII. П орядок зміни постачальника
8.1. Зміна постачальника може бути здійснена Споживачем лиш е за сукупності наступних умов, які мають бути дотримані
Споживачем в їх календарній ч е р г о в о с т і:
8.1.1. Споживач провів на користь П остачальника повну оплату заборгованості за цим Договором (оплата за газ, оплата за
припинення/відновлення постачання газу т а інші платежі).
8.1.2. Сторони шляхом укладення додаткової угоди до цього Договору або відповідної окрем ої угоди попередньо призупинили дію
цього Договору в частині постачання газу, або розірвали цей Договір.
8.1.3. Споживачем укладено договір постачання газу з новим постачальником.
8.2. У разі зміни П остачальника за ініціативою С пож ивача до закінчення д ії цього Договору в частині постачання газу, Споживач
зобов’язується сплатити П остачальнику за цим Договором фінансову компенсацію у розмірі 1 % від вартості недопоставленого планового
обсягу газу за цим Договором.
8.3. У разі наміру змінити П остачальника т а при дотриманні Спож ивачем п.8.1.1. цього Договору, С торони здійсню ють зміну
постачальника (підписання відповідної додаткової угоди про розірвання/призупинення цього Д оговору) в термін не більше трьох тижнів з
дня отримання П остачальником повідомлення С пож ивача про намір змінити постачальника.
8.4. Повідомлення С пож ивача про намір змінити постачальника повинно містити дату розірвання (призупинення) цього Договору,
яка визначається останнім календарним днем місяця перед місяцем, з якого договір постачання газу з новим постачальником набере
чинності в частині постачання газу (за умов проведення Споживачем повних розрахунків з Постачальником). У разі недотримання
Споживачем цієї умови, С пож ивач вваж ається таким що не надсилав П остачальнику повідомлення про намір змінити постачальника.
8.5. З метою забезпечення безперебійного постачання газу, П остачальник за цим Д оговором постачає газ Споживачу до останнього
дня терміну дії (чи до дня призупинення) існую чого договору постачання газу, а договір постачання газу з новим постачальником, набирає
чинності з наступного дня після розірвання (призупинення) договору з дію чим П остачальником, але за умови, що у Споживача не буде
простроченої заборгованості за цим Д оговором.
8.6. Якщо на початок періоду ф актичного постачання газу новим П остачальником чи протягом цього періоду у Споживача виникне
прострочена заборгованість за поставлений газ перед П остачальником за цим Договором (через розбіж ності між плановим і фактичним
споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим П остачальником тощ о), останній має право
повідомити про це О ператора ГТС та здійснити заходи, передбачені П равилами постачання газу, щодо припинення постачання природного
газу Споживачеві.
8.7. Фактичне постачання газу новим П остачальником може починатись (за умов проведення Споживачем повних розрахунків з
Постачальником) виключно з першого числа розрахункового періоду, наступного за тим, у яком у з новим постачальником було укладено
договір на постачання, за умов вклю чення С пож ивача до підтвердж еної номінації нового постачальника в порядку, визначеному Кодексом
газотранспортної системи.
IX. Ф орс-маж ор
9.1. Сторони звільняю ться від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Д оговором, якщо це невиконання є
наслідком непереборної сили (ф орс-м аж орних обставин).
9.2. Під форс-мажорними обставинами розумію ть надзвичайні та невідворотні обставини, що о б ’єктивно унеможливлюють
виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощ о), о б о в ’язків згідно із законодавчими та іншими
нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конф лікту, вклю чаю чи але не обмежуючись
ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, д ії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголош ена та
неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот.
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повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприеГ
реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, д ії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспо\
регламентовані умовами відповідних ріш ень т а актами державних органів влади, відсутність ресурсу газу, заборона (обмежень
експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган, торнадо
буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші
стихійні лиха тощо, що унеможливлю ю ть виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.
9.3. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-маж орних обставин.
9.4. Засвідчення ф орс-маж орних обставин здійсню ється у встановленому законодавством порядку.
9.5. Сторони зобов'язані негайно, але не пізніш е чотирнадцяти днів повідомити іншу сторону про обставини форс-мажору та протягом
п’яти робочих днів з дня отримання підтвердних документів, надати їх засвідчені копії іншій Стороні.
9.6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови С пож ивача від сплати П остачальнику за газ, спожитий до їх
виникнення.
X. Порядок виріш ення спорів
10.1. Спірні питання між Сторонами щодо виконання умов Договору мають виріш уватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення
згоди - у судовому порядку.
10.2. Сторони домовились, що строк позовної давності, у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів,
інфляційних нарахувань, відсотків річних, компенсацій встановлюється тривалістю у 10 (десять) років, а пеня та штраф нараховується
Споживачу протягом десяти років, що передую ть моменту звернення з позовом.
XI. Строк д ії Договору та інш і умови
11.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів
печатками (за наявності) Сторін і діє в частині постачання газу з О '
С$
2 0 1 ? року до 31 грудня 2018 року, а в частині проведення
розрахунків - до їх повного здійснення.
11.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщ о не менш ніж за один календарний місяць до
закінчення строку дії Договору ж одною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії. При цьому, Сторони мають внести зміни до
Договору щодо планових обсягів постачання газу на продовжений строк у разі необхідності такої зміни.
11.3. Договір може бути достроково розірваний Постачальником в односторонньому порядку, про що П остачальник письмово
повідомляє Споживача за 2 календарних дні.
11.4. Одностороння відмова від виконання умов Д оговору не допускається. П рипинення чи розірвання Договору можливе за
взаємною згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди до Договору або за ріш енням суду на підставі та в порядку, встановлених
чинним законодавством України т а Договором.
11.5. Усі зміни та доповнення до Д оговору оформлю ю ться письмово, підписуються уповноваж еними представниками Сторін та
скріплюються їх печатками (за наявності).
11.6. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової
форми, банківських реквізитів тощ о) не пізніш е ніж через десять календарних днів після настання таких змін.
11.7. Сторони мають статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим Кодексом У країни і статус
платника податку на додану вартість на загальних умовах, передбачених П одатковим Кодексом України.
11.8. У разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити про це одна одну не пізніше п’яти
календарних днів з дати такої зміни.
11.9. При вирішенні питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються Законом України «Про ринок природного газу»,
Правилами постачання газу, Кодексом ГТС, К одексом ГРМ , іншими діючими нормативно-правовими актами, що регулюють
правовідносини на ринку природного газу.
11.10. Цей Договір укладено в двох примірниках, які маю ть однакову ю ридичну силу, один з них зберігається у Постачальника,
другий - у Споживача.
X II. М ісцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Спож ивач
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Адреса: 50009 м. Чернівці, вул. Винниченка, 9-А,
код ЄДР 39584988,1ПН 395849824126
Поточний рахунок із спеціальним режимом використання
в Філії - Чернівецьке облуправління АТ "Ощадбанк" України,
МФО б ан к у -356334 :
Для релігійних організацій та відомчого житла:
рах. №26038300431446.
Поточний рахунок «Банк «Кліринговий Дім», м. Київ, Україна,
МФО банку - 300647
Для прамааііавих та комунально-побутових споживачів :
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на постачання природного газу для потреб споживачів, що не є побутовими
Договірні обсяги постачання природного газу
на 2018 рік
1.

Постачальник здійснює протягом 2018 року постачання природного газу споживачеві для власного споживання в обсязі
___ тис. куб. м, у тому числі за місяцями та кварталами:
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2. Цей додаток є невід’ємною частиною Договору. У випадку переоформлення Сторонами цього додатку № 1, кожний попередній
додаток № 1 втрачає силу з моменту переоформлення нового додатку № 1.
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