Договір № 1/ ЮА
постачання природного газу
м. Кропивницький

«__»_________ 2020 року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗ СЕРВІС ЮА», надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі Комерційного
директора Панченко Марини Василівни, яка діє на підставі Довіреності №9/10 від 15 червня 2020 року, ліцензія НКРЕ
Постанова № 1438 від 16.11.2018р, ЄІС-код 56Х9300000109606 з однієї сторони і ______________________________________,
надалі «СПОЖИВАЧ», в особі __________________________, який діє на підставі ________, Код ЄІС - _______________, з
другої сторони, разом – Сторони керуючись Законом України «Про ринок природного газу» № 329-VIII від 09.04.2015 року,
Правилами постачання природного газу, що затверджені Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2496 від 30.09.2015 р. (надалі – Правила постачання), Кодексом
газотранспортної системи (затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг №2493 від 30.09.2015 р.), надалі – Кодекс ГТС, Кодексом газорозподільних систем
(затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг №2494 від 30.09.2015 р.), надалі – Кодекс ГРС (за необхідності), Постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №580 від 22.04.2019 р. «Про затвердження Змін до деяких
постанов НКРЕКП», Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг № 2001 від 21.12.2018 року «Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду, та визнання
такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП» та іншими нормативними документами, які регламентують
постачання та розподіл природного газу, уклали даний договір про наступне:
Терміни та визначення
Терміни, що вживаються у Договорі, мають такі значення:
природний газ – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному
стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпчика і температура – 20 градусів за Цельсієм) і є товарною
продукцією;
об'єкт Споживача – технологічний комплекс, що складається з газопроводів та споруд на них, призначених для споживання
природного газу, що на праві власності чи користування належать Споживачеві;
оператор газотранспортної системи (Оператор ГТС) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює
діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь замовників;
оператор газорозподільної системи (Оператор ГРМ) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює
діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до газових мереж якого підключений Споживач (об’єкт
Споживача);
Кодекс ГТС – Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2493;
Кодекс ГРМ – Кодекс газорозподільних систем, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2494;
Правила постачання газу – Правила постачання природного газу, затверджені Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496;
Реєстр споживачів Постачальника – перелік споживачів, які в установленому Кодексом ГТС порядку закріплені в
інформаційній платформі Оператора ГТС за Постачальником у Розрахунковому періоді;
Розрахунковий період – газова доба та/або газовий місяць, визначені Кодексом ГТС на ринку природного газу, щодо якої
(якого) між Споживачем та Постачальником узгоджені обсяги відбору/споживання природного газу та здійснюються відповідні
розрахунки;
Узгоджені обсяги – обсяги природного газу, постачання та споживання яких узгоджені Сторонами у розрахунковому періоді,
шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору;
Добовий небаланс – для цілей цього Договору розуміється відхилення (різниця) між Узгодженим обсягом
відбору/споживання газу Споживачем протягом газової доби Розрахункового періоду та фактичним обсягом
відбору/споживання газу Споживачем протягом такої добу. Добовий небаланс вважається «позитивним» коли Узгоджений
обсяг відбору/споживання газу Споживачем протягом газової доби Розрахункового періоду є більшим, ніж фактичний обсяг
відбору/споживання газу Споживачем протягом такої газової доби. Добовий небаланс вважається «негативним» коли
Узгоджений обсяг відбору/споживання газу Споживачем протягом газової доби Розрахункового періоду є меншим, ніж
фактичний обсяг відбору/споживання газу Споживачем протягом такої газової доби.
Місячний небаланс – сума Добових небалансів протягом Розрахункового місяця.
Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу» та прийняти
на його виконання підзаконних нормативно-правових актах.
Газовий місяць - період часу, який розпочинається з першої газової доби поточного місяця і триває до початку першої газової
доби наступного місяця; (газовий місяць (М) - газовий місяць, в якому здійснюється надання послуг транспортування природного
газу;).
Газова доба - період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі - UTC) (з 07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC
(до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00
UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для літнього періоду;
газова доба (D) - газова доба, в якій здійснюється надання послуг транспортування природного газу;
газова доба (D+1) - газова доба, наступна за газовою добою (D);
газова доба (D-1) - газова доба, що передує газовій добі (D);
Алокація - обсяг природного газу, віднесений оператором газотранспортної системи в точках входу/виходу до/з
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газотранспортної системи по замовниках послуг транспортування (у тому числі в розрізі їх контрагентів (споживачів)) з метою
визначення за певний період обсягів небалансу таких замовників;
Газорозподільна система - технологічний комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою
об’єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам;
Газотранспортна система - технологічний комплекс, до якого входить окремий магістральний газопровід з усіма об’єктами і
спорудами, пов’язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька таких газопроводів, якими здійснюється
транспортування природного газу від точки (точок) входу до точки (точок) виходу;
Інформаційна платформа - електронна платформа у вигляді веб-додатка в мережі Інтернет, функціонування та керування
якою забезпечується оператором газотранспортної системи, яка використовується для забезпечення надання послуг
транспортування природного газу відповідно до вимог Кодексу ГТС;
Номінація - попереднє повідомлення, надане замовником послуг транспортування оператору газотранспортної системи,
стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної
системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу;
Підтверджена номінація - підтверджений оператором газотранспортної системи обсяг природного газу замовника послуг
транспортування, який буде прийнятий від замовника в точках входу до газотранспортної системи та переданий замовнику в
точках виходу з газотранспортної системи у відповідний період;
Послуги із замовлення (бронювання) потужності – послуги, які надаються Постачальником Споживачу та полягають у
замовленні (бронюванні) Постачальником у Оператора ГТС відповідної потужності, необхідної для постачання природного газу
Споживачу у відповідній Газовій добі/місяці/кварталі/році;
Потужність - максимально допустиме перетікання обсягу природного газу, виражене в одиницях енергії до одиниці часу, що
надається замовнику послуг транспортування відповідно до договору транспортування;
1. Предмет договору
1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується
передати у власність, а СПОЖИВАЧ прийняти природний газ в обсязі
3
______ тис. м (в тому числі по місяцям, згідно до Таблиці №1), в термін та в порядку, обумовлених даним Договором.
Таблиця № 1. Реєстр планового споживання природного газу у 2020 році.
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1.2. Ціна та загальна вартість природного газу, що реалізується у відповідності до Таблиці № 1, зазначається у Протоколі
погодження ціни (що є Додатком до даного Договору), який є невід’ємною частиною договору.
1.3. Обсяги газу, що плануються передати за цим договором (далі - планований обсяг), можуть змінюватись Сторонами
протягом місяця поставки в установленому порядку.
1.4. Допускається відхилення місячного обсягу переданого газу в розмірі ± 5 % (плюс/мінус п'ять відсотків) від підтвердженого
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ планового обсягу газу без узгодження Сторін. СПОЖИВАЧ самостійно контролює власне газоспоживання
та вживає заходів для недопущення відхилення від планового обсягу споживання. В іншому разі до СПОЖИВАЧА можуть бути
застосовані заходи відповідальності за порушення зобов’язань, передбачені даним договором та чинним законодавством.
1.5. Добовий розподіл планованого обсягу продажу газу здійснюється рівномірно, виходячи з середньодобового обсягу
передачі газу (далі - середньодобовий обсяг передачі). Середньодобовий обсяг передачі газу визначається шляхом ділення
планованого обсягу продажу газу на кількість днів у відповідному місяці.
При перевищенні добової норми споживання газу СПОЖИВАЧЕМ без узгодження з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, СПОЖИВАЧ має
самостійно обмежити (припинити) споживання газу власними об'єктами до приведення споживання газу у відповідність до
встановлених Договором норм. При невиконанні такої вимоги ПОСТАЧАЛЬНИК має право здійснити заходи щодо примусового
обмеження (припинення) постачання газу в установленому законодавством порядку.
1.6. Добові планові обсяги постачання газу відповідного Газового місяця визначаються шляхом ділення обсягу газу,
планованого до постачання у відповідному Газовому місяці на кількість днів у такому Газовому місяці. Сторони щомісячно, до
20-го (двадцятого) числа поточного місяця складають та підписують Графік постачання Газу та замовлення (бронювання)
потужності на наступний Газовий місяць із зазначенням обсягу Газу, що планується до передачі кожної Газової доби у
відповідному Газовому місяці. Щомісячні подобові Графіки постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності є
невід’ємними частинами даного Договору, форма яких затверджується Додатком № 1 до Договору. За домовленістю Сторін,
добові планові обсяги постачання відповідного Газового місяця можуть бути визначені іншим чином та не бути ідентичними
(рівними) один одному.
1.7. Обсяги Газу щодо кожного Газового місяця, вказані в п. 1.1. даного Договору, є орієнтовними та можуть змінюватись як в
більшу, так і в меншу сторону, до укладення Сторонами подобового Графіку постачання Газу та замовлення (бронювання)
потужності на відповідний Газовий місяць.
1.8. За розрахункову одиницю поданого газу приймається один кубічний метр, приведений газотранспортним підприємством до
стандартних умов (Т-20 град. С., Р=101,325 КПа/760 мм.рт.ст.).
1.9. Якість газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87. Параметри газу повинні відповідати параметрам основного потоку
в газотранспортній системі України. Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюється в договорах на
транспортування газу.
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2. Умови постачання та приймання газу
2.1. Газ передається ПОСТАЧАЛЬНИКОМ СПОЖИВАЧУ у точках виходу з газотранспортної системи України до прямого
споживача або до газорозподільної мережі відповідного Оператора ГРМ.
2.2. Постачання природного газу СПОЖИВАЧУ здійснюється виключно за відсутності у останнього простроченої заборгованості
перед іншим діючим постачальником (за наявності), що підтверджується письмовою довідкою іншого діючого постачальника
або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків, або, за відсутності іншого діючого постачальника – письмовою заявою
СПОЖИВАЧА, складеною у довільній формі про відсутність у СПОЖИВАЧА іншого діючого постачальника.
2.3. Постачання газу за цим Договором здійснюється в порядку та за умови виконання Сторонами зазначених нижче
зобов’язань.
2.4. Підписаний СПОЖИВАЧЕМ Графік постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць
є підтвердженням наміру, технологічної та фінансової можливості СПОЖИВАЧА придбати Газ у відповідному Газовому місяці в
обсягах, визначених щодо кожної Газової доби та, враховуючи п. 2.1 даного Договору, є підставою для замовлення
(бронювання) Постачальником у Оператора ГТС відповідної потужності, необхідної для постачання природного газу
СПОЖИВАЧУ.
2.5. ПОСТАЧАЛЬНИК підтверджує обсяги газу, визначені у щомісячних подобових Графіках постачання Газу та замовлення
(бронювання) потужності, складених відповідно до п.1.1. Договору, у Оператора ГТС у строки, порядку та на умовах, які
визначені чинним законодавством України.
2.6. Коригування добових обсягів Газу, визначених подобовим Графіком постачання газу та замовлення (бронювання)
потужності на відповідний місяць, здійснюється виключно за письмовою заявою СПОЖИВАЧА, скан-копія якої яка має бути
надана ПОСТАЧАЛЬНИКУ шляхом направлення електронного листа на електронну адресу Постачальника, не пізніше, ніж за 2
(два) робочі дні до початку Газової доби, щодо якої подається коригування. У випадку наявності у СПОЖИВАЧА особистого
кабінету, коригування може бути проведено через такий особистий кабінет із врахуванням строків, встановлених вище. У
випадку порушення строків, зазначених у даному пункті, коригування не проводиться, а обсяг Газу залишається таким, який
Сторони погодили у Графіку постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць.
2.7. У випадку погодження Сторонами коригувань у відповідному Газовому місяці постачання, Сторони складають та
підписують подобовий Графік постачання газу та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць, в якому
зазначаються відкориговані обсяги Газу. В такому випадку, Подобовий Графік постачання газу та замовлення (бронювання)
потужності на відповідний Газовий місяць, складений пізнішою датою, вважається чинним і відміняє дію попереднього
подобового Графіку постачання газу та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць. При цьому,
Сторони підтверджують і розуміють, що коригування Графіку постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності і,
відповідно, Послуг із замовлення (бронювання) потужності можуть застосовуватись виключно лише щодо майбутніх Газових діб
періоду постачання.
2.8. За умови своєчасного звернення СПОЖИВАЧА із зазначеною у п.2.6 заявою та наявності додаткового обсягу газу
Постачальника (при корегуванні в сторону збільшення), вказаний у такій заяві СПОЖИВАЧА обсяг Газу вважається
підтвердженим.
2.9. Сторони погодили наступний порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого Газу:
2.9.1. СПОЖИВАЧ зобов’язаний по закінченню кожних 10 (десяти) календарних днів відповідного Газового місяця постачання
шляхом направлення електронних листів на електронну адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА повідомляти останнього про фактично
спожитий об’єм (обсяг) Газу за даний період (10 календарних днів). Додатково, до 5-го (п’ятого) числа місяця, наступного за
Газовим місяцем постачання, повідомити ПОСТАЧАЛЬНИКА у спосіб, зазначений вище, щодо фактично спожитого об’єму
(обсягу) Газу за відповідний Газовий місяць постачання;
2.9.2. У випадку наявності у СПОЖИВАЧ приладу обліку Газу (лічильника) із дистанційною можливістю передачі показань,
Споживач може не дотримуватись вимог п.2.9.1 даного Договору за умови надання ПОСТАЧАЛЬНИКУ доступу у будь-який час
протягом строку дії даного Договору до зчитування даних дистанційного збору інформації про фактичне споживання Газу
СПОЖИВАЧЕМ (показань лічильника СПОЖИВАЧА), що передається відповідному Оператору ГТС.
2.10. Допустиме відхилення споживання обсягу природного газу протягом кожної Газової доби встановлюється Сторонами у
розмірі ± 10 (десять) % від затвердженого Графіком постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності обсягу на
відповідну Газову добу (надалі – Допустиме відхилення). За перевищення СПОЖИВАЧЕМ Допустимого відхилення
встановлюється відповідальність у п. 7.7. згідно з даним Договором. Перевищенням в даному випадку вважається збільшення
абсолютної величини відсоткового значення (10%) незалежно від знака (+ або -).
2.11. Кількість газу, яка передається Постачальником СПОЖИВАЧЕВІ, визначається по засобам вимірювальної техніки,
атестованим в органах Держстандарту України, що встановлені у СПОЖИВАЧА, які повинні відповідати Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», «Правилам
обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання», затвердженим
наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 р. № 618, державним стандартам, нормативним та
методичним документам Держспоживстандарту України, експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки.
При відсутності засобів вимірювальної техніки (контрольно-вимірювальних приладів), при їх несправності або відсутності
атестації, кількість газу визначається по паспорту і номінальній потужності газовикористовуючого обладнання з розрахунку його
цілодобової роботи. Перерахунок робиться з початку поточного Газового місяця, в якому виявлена несправність.
2.12. СПОЖИВАЧ несе 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.
2.13. ПОСТАЧАЛЬНИК передає СПОЖИВАЧУ природний газ за даним Договором в обсязі, передбаченому умовами даного
Договору, відповідно до чинного законодавства. ЕІС-код точки/точок комерційного обліку СПОЖИВАЧА, по якій буде
здійснюватися постачання природного газу Постачальником. Облгаз ______________ ЕІС код точки виходу
_________________.
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3. Акти приймання-передачі природного Газу та Послуг із замовлення (бронювання) потужності
3.1. Фактичний обсяг постачання Газу за даним Договором буде визначений на підставі Актів, які будуть підписуватись
представниками обох Сторін по закінченню кожного Газового місяця постачання, датуватись останнім календарним днем
відповідного Газового місяця постачання, у наступному порядку:
3.1.1 СПОЖИВАЧ до 05 числа місяця, наступного за Газовим місяцем постачання, зобов‘язаний надати ПОСТАЧАЛЬНИКУ
копію відповідного акту про фактичний об‘єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу СПОЖИВАЧУ за
попередній Газовий місяць, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та СПОЖИВАЧЕМ, відповідно до вимог Кодексу
ГТС/Кодексу ГРС;
3.1.2. на підставі отриманих від СПОЖИВАЧА даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС ПОСТАЧАЛЬНИК до 10-го (десятого),
включно, числа місяця, наступного за Газовим місяцем постачання, готує та надає СПОЖИВАЧУ два примірники Акту
приймання-передачі природного газу та Послуг із замовлення (бронювання) потужності (надалі – Акт)за відповідний Газовий
місяць постачання, підписані зі сторони Постачальника;
3.1.3. СПОЖИВАЧ протягом 2 (двох) днів з дати одержання двох примірників Акту зобов‘язується повернути Постачальнику
один примірник оригіналу Акту, підписаний уповноваженим представником СПОЖИВАЧА, або надати в письмовій формі
мотивовану відмову від підписання Акту. У випадку відмови від підписання акту приймання-передачі газу СПОЖИВАЧЕМ, обсяг
постачання (споживання) газу встановлюється ПОСТАЧАЛЬНИКОМ в односторонньому порядку, на підставі даних Оператора
ГРМ чи Оператора ГТС. СПОЖИВАЧ в такому разі не позбавлений права звернутись до суду за вирішенням спору з приводу
обсягів спожитого газу. До прийняття рішення судом та набрання таким рішенням законної сили, обсяг спожитого газу та
вартість послуг з його постачання встановлюється відповідно до даних ПОСТАЧАЛЬНИКА. У випадку не повернення
СПОЖИВАЧЕМ підписаного оригіналу акту приймання-передачі газу, або ненадання письмової обґрунтованої відмови від його
підписання до 07 числа місяця, наступного за звітним, такий акт вважається підписаним СПОЖИВАЧЕМ, а обсяг спожитого газу
встановлюється відповідно до даних ПОСТАЧАЛЬНИКА.
3.1.4. У випадку ненадходження від СПОЖИВАЧА підписаного примірника Акту або письмової мотивованої відмови від
підписання такого Акту в строки, визначені п. 5.1.3, Акт вважається підписаним СПОЖИВАЧЕМ без зауважень. В будь-якому
випадку, положення даного пункту не звільняє СПОЖИВАЧА від обов’язку надати Постачальникові підписаний примірник Акту.
3.2. Акти, визначені у п. 3.1. даного Договору, є підставою для розрахунків.
3.3. Приймання-передача газу, переданого ПОСТАЧАЛЬНИКОМ СПОЖИВАЧУ у відповідному місяці поставки, оформлюється
актом приймання-передачі газу. Обсяг використання газу СПОЖИВАЧЕМ у відповідному місяці поставки встановлюється
шляхом складання добових обсягів, визначених на підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу.
4. Права і обов’язки сторін
4.1. Права ПОСТАЧАЛЬНИКА:
4.1.1. Отримувати від СПОЖИВАЧА своєчасну та в повному обсязі на умовах, визначених Договором, оплату за Газ;
4.1.2. Оперативно контролювати обсяг споживання природного газу СПОЖИВАЧЕМ, використовуючи базу даних оператора
ГТС або інформацію СПОЖИВАЧЕМ, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об‘єкті
СПОЖИВАЧА, а саме, безперешкодно отримувати доступ до комерційних вузлів обліку Газу на об’єкті (об’єктах) СПОЖИВАЧА
для звірки даних фактичного споживання Газу;
4.1.3. Отримувати повну і достовірну інформацію від СПОЖИВАЧА щодо режимів споживання Газу;
4.1.4. Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання Газу СПОЖИВАЧУ згідно з умовами даного Договору та
відповідно до Правил постачання;
4.1.5. Інші права, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством.
4.2. Обов’язки ПОСТАЧАЛЬНИКА:
4.2.1. Дотримуватись вимог Правил постачання;
4.2.2. Забезпечувати СПОЖИВАЧЕВІ постачання газу на умовах, визначених даним Договором, за умови виконання
СПОЖИВАЧЕМ усіх своїх обов’язків згідно даного Договору;
4.2.3. Забезпечити на період дії даного Договору реєстрацію СПОЖИВАЧА, як СПОЖИВАЧА, в Реєстрі споживачів на
інформаційній платформі Оператора ГТС та забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором
ГТС необхідного СПОЖИВАЧУ обсягу Газу, за умови, що СПОЖИВАЧ належним чином виконав та виконує власні обов’язки
перед ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, для замовлення необхідного СПОЖИВАЧУ обсягу Газу;
4.2.4. В установленому чинним законодавством порядку розглядати звернення СПОЖИВАЧА щодо діяльності, пов’язаної з
постачанням СПОЖИВАЧЕВІ Газу в межах даного Договору;
4.2.5. Своєчасно надавати СПОЖИВАЧУ достовірну інформацію, у тому числі, передбачену Законом України «Про особливості
доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого
постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні
нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб дати можливість Споживачеві регулювати власне споживання
газу;
4.2.6. Своєчасно повідомляти СПОЖИВАЧА, якщо ПОСТАЧАЛЬНИК перебуває у процесі ліквідації, або визнання банкрутом,
або ПОСТАЧАЛЬНИК проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його
ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу
Газу;
4.2.7. Дотримуватись мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування СПОЖИВАЧА;
4.2.8. Мати та підтримувати у робочому стані точки контакту для надання інформації СПОЖИВАЧУ;
4.2.9. У випадку необхідності надати СПОЖИВАЧЕВІ остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни Постачальника або
розірвання даного Договору не пізніше, ніж через 6 (шість) тижнів після такої зміни або розірвання Договору;
4.2.10. У випадку ініціювання виключення СПОЖИВАЧА із реєстру споживачів ПОСТАЧАЛЬНИКА своєчасно (одночасно з
наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС) повідомляти СПОЖИВАЧА про вчинення таких дій;
4.2.11. Укласти договір припинення (обмеження) постачання Газу з Оператором ГРМ, у газорозподільній зоні якого
розташований СПОЖИВАЧ;
4.2.12. Здійснити необхідні дії з надання статистичної та іншої інформації відповідним органам державної влади та іншим

4
ТОВ «ГАЗ СЕРВІС ЮА»

суб’єктам, що контролюють функціонування ринку постачання природного газу споживачам України;
4.2.13. Своєчасно і в повному обсязі надавати СПОЖИВАЧЕВІ документи на поставку товарів, які повинні бути заповнені
відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та іншими законодавчими та
нормативними актами України;
4.2.14. Відповідно до норм чинного Податкового кодексу України надіслати СПОЖИВАЧУ засобами електронного зв’язку
податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному
законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових
накладних.
4.2.15. Надавати СПОЖИВАЧЕВІ Послуги із замовлення (бронювання) потужності щодо кожного Газового місяця постачання.
4.3. СПОЖИВАЧ зобов’язується:
4.3.1. Дотримуватись вимог Правил постачання;
4.3.2. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) Газу на умовах, визначених даним Договором та у обсягах,
передбачених у щомісячних Графіках постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності;
4.3.3. Своєчасно та у повному обсязі здійснювати оплату за Газ та Послуг із замовлення (бронювання) потужності на умовах,
визначених даним Договором;
4.3.4. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню
обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження)
постачання (розподілу/транспортування) Газу;
4.3.5. Забезпечувати допуск представників Постачальника на територію власного (власних) об’єкту (об’єктів) для звірки даних
фактичного споживання Газу;
4.3.6. В будь-який час допускати представників Держстандарту, оператора ГРМ/ГТС на територію підприємства до вузлів
обліку, відключаючих пристроїв, газопроводів та газоспоживаючого обладнання, що розташовані на території СПОЖИВАЧА;
4.3.7. 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.
4.3.8. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання Газу у випадках:
а) порушення строків та/або умов оплати Газу за даним Договором;
б) відсутності СПОЖИВАЧА у розрахунковому періоді в Реєстрі ПОСТАЧАЛЬНИКА на інформаційній платформі Оператора
ГТС;
в) перевищення Допустимого відхилення та/або підтвердженого обсягу Газу без узгодження з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ;
4.3.9. Укласти угоду про транспортування газу та розподіл природного газу. Газотранспортне та/або газорозподільне
підприємство має право доступу до зчитувань показників засобів вимірювальної техніки, що встановлена на комерційних вузлах
обліку газу;
4.3.10. Негайно повідомляти ПОСТАЧАЛЬНИКА та газотранспортну організацію про неполадки приладів обліку газу;
4.3.11. Надати дані, в яких буде вказано, до якої газотранспортної мережі, підключено підприємство - кінцевий СПОЖИВАЧ
природного газу;
4.3.12. Самостійно контролювати власне газоспоживання;
4.3.13. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування Газом СПОЖИВАЧ зобов’язаний
повідомити ПОСТАЧАЛЬНИКА та Оператора ГТС/ГРМ не пізніше, ніж за 20 (двадцять) робочих днів до дня звільнення
приміщення та/або остаточного припинення користування Газом та надати заяву про розірвання даного Договору і здійснити
оплату всіх видів платежів, визначених Договором, до вказаного СПОЖИВАЧЕМ дня звільнення приміщення та/або остаточного
користування Газом.
4.4. СПОЖИВАЧ має право:
4.4.1. На отримання Газу в обсягах та на умовах, визначених Договором, у випадку повного та своєчасного виконання
обов’язків та дотримання умов Договору;
4.4.2. Одночасно укладати декілька договорів на постачання природного газу, але на різні розрахункові періоди;
4.4.3. На безкоштовне отримання інформації щодо цін ПОСТАЧАЛЬНИКА на Газ та порядку оплати;
4.4.4. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір Газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що
повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, якими укладено відповідні договори;
4.4.5. Вимагати поновлення постачання Газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за
відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулось без розірвання Договору;
4.4.6. Призупинити відбір (приймання) газу повністю або частково при виконанні планового ремонту газопостачального або
газоспоживаючого устаткування, повідомивши про це Постачальника за 24 години, у письмовій формі, до зменшення або
припинення споживання газу, а при аварійних ситуаціях - терміново.
5. Ціна та порядок розрахунків
5.1. Ціна на природний газ є договірною, встановлюється в українських гривнях і зазначається у Протоколі погодження ціни (що
є Додатком до даного Договору), який є невід’ємною частиною даного договору.
5.2. Вартість Послуг із замовлення (бронювання) потужності за 1000 кубічних метрів за добу становить 124,16 грн. (сто
двадцять чотири гривні 16 копійок) без ПДВ, в тому числі ПДВ (20%) – 24,83 грн., що разом з ПДВ складає 148,99 грн. (сто сорок
вісім гривень 99 копійок).
5.3. У випадку зміни тарифів на Послуги із замовлення (бронювання) потужності відповідними компетентними органами, нові
тарифи є обов’язковими для Сторін за даним Договором з моменту вступу в дію відповідних нормативних документів.
5.4. Коригування ціни Газу визначається та узгоджується шляхом підписання додаткової угоди.
5.5. Ціна на природний газ розраховується ПОСТАЧАЛЬНИКОМ виходячи з кон’юнктури ринку (закупівельна вартість
природного газу що склалася на ринку), а також із врахуванням вимог нормативно-правових актів, що створюють для
ПОСТАЧАЛЬНИКА додаткові фінансові витрати пов’язані із постачанням газу, в тому числі але не виключно щодо обсягів
страхового запасу, встановлення обсягів фінансового забезпечення тощо.
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5.6. СПОЖИВАЧ зобов`язаний сплатити вартість замовленого (або спожитого) Газу, що передається за вищевказаним
Договором, та Послуг із замовлення (бронювання) потужності шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок
ПОСТАЧАЛЬНИКА.
5.7. Оплата за Газ та Послуги із замовлення (бронювання) потужності у відповідному Газовому місяці (розрахунковому періоді)
проводиться СПОЖИВАЧЕМ виключно грошовими коштами відповідно до узгоджених Сторонами обсягів Газу у щомісячному
подобовому Графіку постачання газу та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць, в наступному
порядку:
5.8. Платежі за природний газ СПОЖИВАЧ здійснює шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА (або
на інший рахунок, письмово зазначений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ) грошових коштів у такому порядку:
5.8.1. 30% вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного газу на звітний місяць (п.п.1.1.,1.2. даного
Договору) в строк до 10 (десятого) числа звітного місяця;
5.8.2. 40% вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного газу на звітний місяць (п.п.1.1.,1.2. даного
Договору) в строк до 20 (двадцятого) числа звітного місяця;
5.8.3. 30% вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного газу на звітний місяць (п.п.1.1.,1.2. даного
Договору) в строк до 25 (двадцять п`ятого) числа звітного місяця;
5.8.4. Оплата планового та фактично спожитого обсягів газу, що перевищує замовлений плановий обсяг споживання,
здійснюється у календарній послідовності. У випадку оплати СПОЖИВАЧЕМ суми, що перевищує фактично спожитий ним
місячний обсяг газу, ПОСТАЧАЛЬНИК зараховує її як передплату наступного періоду споживання природного газу.
5.9. Датою оплати СПОЖИВАЧЕМ природного газу та Послуг із замовлення (бронювання) потужності є дата надходження
грошових коштів на рахунок Постачальника.
5.10. При невиконанні СПОЖИВАЧЕМ вимог, передбачених у п. 5.7. цього Договору, ПОСТАЧАЛЬНИК має право обмежити
постачання газу СПОЖИВАЧУ, або припинити у встановленому законодавством порядку.
5.11. В платіжних дорученнях СПОЖИВАЧ повинен обов’язково вказувати код товару або послуги та призначення платежу оплата за природний газ або Послуги із замовлення (бронювання) потужності згідно номеру та дати Договору. За наявності
заборгованості у СПОЖИВАЧА за даним договором ПОСТАЧАЛЬНИК зараховує кошти, що надійшли від СПОЖИВАЧА, як
погашення заборгованості за минулі періоди (газові місяці) по даному Договору, незалежно від вказаного в платіжному
дорученні призначення платежу.
5.12. Кошти, які надійшли від СПОЖИВАЧА, будуть зараховані як передоплата (повна або часткова) на наступні періоди
постачання (Газові місяці), за умови відсутності будь-якої заборгованості по даному договору.
5.13. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту вимоги будь-якої із сторін.
5.14. У разі виникнення у СПОЖИВАЧА заборгованості за Договором за домовленістю Сторін може бути укладений Графік
погашення заборгованості, який оформлюється додатком до Договору або окремим договором про реструктуризацію
заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання СПОЖИВАЧЕМ узгодженого Графіка погашення заборгованості не
звільняє СПОЖИВАЧА від виконання поточних зобов’язань за Договором.
5.15. Сторони погодили, що оплата Послуг із замовлення (бронювання) потужності здійснюється у розмірі не менше 100% (сто
відсотків) від замовлених обсягів постачання природного газу у відповідному періоді, незалежно від того, чи була повністю
використана потужність СПОЖИВАЧЕМ.
5.16. У випадку перевищення СПОЖИВАЧЕМ замовленої потужності у відповідній Газовій добі, СПОЖИВАЧ зобов’язується
здійснити доплату за Послуги із замовлення (бронювання) потужності на обсяг перевищення за подвійним тарифом, згідно з
Кодексом газотранспортної системи, до 15-го (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за звітним, на підставі Акту або рахунку.
6. Припинення та/або обмеження постачання
6. Припинення та/або обмеження постачання.
6.1. ПОСТАЧАЛЬНИК має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання
газу СПОЖИВАЧУ у разі:
6.1.1. Проведення СПОЖИВАЧЕМ неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором, в тому числі несвоєчасна оплата
будь-яких компенсацій, штрафних санкцій та/або відшкодування збитків;
6.1.2. Перевищення Допустимого відхилення та/або підтвердженого обсягу Газу;
6.1.3. Настання заходів, передбачених правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог ст. 5
Закону України «Про ринок природного газу», та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до Правил
постачання;
6.1.4. Відмови від підписання Акту приймання-передачі природного газу або відповідного письмового обґрунтування відмови від
підписання;
6.1.5. Розірвання даного Договору.
6.2. Газопостачання СПОЖИВАЧУ може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених законом України «Про
ринок природного газу», Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ, Правилами безпеки систем постачання.
6.3. За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання СПОЖИВАЧЕВІ ПОСТАЧАЛЬНИК
надсилає СПОЖИВАЧУ не менше ніж за 3 (три) доби (якщо СПОЖИВАЧ відноситься до підприємств металургійної та хімічної
промисловості – не менше ніж за 5 (п’ять) діб) до дати такого припинення повідомлення (з позначкою про вручення) про
необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного періоду (день, година тощо) та у визначений з
СПОЖИВАЧЕМ час має право опломбувати запірні пристрої СПОЖИВАЧА, за допомогою яких СПОЖИВАЧ самостійно
обмежив чи припинив подачу Газу на власний (власні) об’єкт (об’єкти). Повідомлення має бути складено відповідно до форми
повідомлення, встановленої наказом Міністерства палива та енергетики від 03.07.2009 року № 338, зареєстрованим в
Міністерстві юстиції України 28.07.2009 року за № 703/16719, та містити підставу припинення, дату та час, коли СПОЖИВАЧУ
необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання Газу.
6.4. ПОСТАЧАЛЬНИК має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання СПОЖИВАЧУ через залучення
до цих робіт Оператора ГТС/ГРМ. Для цього у Постачальника має бути укладений з Оператором ГТС/ГРМ договір на виконання
робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи
припинення газопостачання СПОЖИВАЧУ Оператором ГТС/ГРМ Постачальник надсилає Оператору ГТС/ГРМ відповідне
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письмове повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність здійснення ним заходів з припинення/обмеження
розподілу/транспортування Газу СПОЖИВАЧУ, копію якого надсилає Споживачу (з позначкою про вручення),в якому повинен
зазначити підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) Газу на об’єкт
(об’єкти) СПОЖИВАЧА. У такому разі Оператор ГТС/ГРМ відповідно до умов укладеного договору на виконання робіт,
пов’язаних
з
припиненням/обмеженням
газопостачання,
здійснює
відповідне
обмеження
чи
припинення
розподілу/транспортування природного газу з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають
порядок обмеження/припинення природного газу, зокрема Кодексу ГРМ або Кодексу ГТС.
6.5. У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання Газу СПОЖИВАЧ зобов’язаний з дотриманням
правил безпеки обмежити (припинити) власне споживання Газу, а в разі, якщо обмеження (припинення) Газу буде
здійснюватися Оператором ГТС/ГРМ, ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій, та
підготувати власне газоспоживне обладнання до обмеження (припинення) розподілу/транспортування Газу.
6.6. У разі усунення СПОЖИВАЧЕМ до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною повідомлення, і при цьому,
якщо СПОЖИВАЧ завчасно (до дня припинення/обмеження) надав ПОСТАЧАЛЬНИКУ підтвердні документи (а Оператору
ГТС/ГРМ - копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).
6.7. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування Споживачем витрат на
припинення та відновлення газопостачання, що понесені постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС.
6.8. У разі відсутності Графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів Постачальник
має право у порядку, визначеним даним Договором, відповідно до чинного законодавства, припинити або обмежити постачання
Газу на об’єкт (об’єкти) СПОЖИВАЧА до повного погашення заборгованості.
7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по даному Договору, Сторони несуть відповідальність згідно
чинного законодавства України.
7.2. В разі порушення строків оплати (несплати або несвоєчасної оплати), визначених п.5.7 Договору, СПОЖИВАЧ, за
письмовою вимогою ПОСТАЧАЛЬНИКА, складеною та направленою відповідно до п.7.8 даного Договору, сплачує
ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення
виконання зобов’язання по оплаті.
7.3. В разі наявності заборгованості СПОЖИВАЧА за даним договором більше ніж на 15 (п’ятнадцять) календарних днів,
СПОЖИВАЧ додатково до пені, передбаченої у п.7.2 Договору сплачує за письмовою вимогою ПОСТАЧАЛЬНИКА, складеною
та направленою відповідно до п.7.8 даного Договору, штраф в розмірі 20% (двадцять відсотків) від суми заборгованості, а
ПОСТАЧАЛЬНИК має право в односторонньому порядку розірвати даний договір. При цьому СПОЖИВАЧ здійснює повний
розрахунок за Договором, 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 про вручення за 10 робочих днів до дати розірвання даного Договору.
7.4. ПОСТАЧАЛЬНИК в разі затримки постачання газу з його вини, сплачує на користь СПОЖИВАЧА пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ, що діяла в період за який сплачується пеня, від вартості несвоєчасно поставленого газу, за кожен день
затримки за письмовою вимогою СПОЖИВАЧА, складеною та направленою відповідно до п.7.8 даного Договору.
7.5. Відшкодування збитків та будь-яка компенсація за даним Договором здійснюється у відповідності до Правил постачання та
чинного законодавства на підставі письмової вимоги Сторони, яка має право на відшкодування збитків та / або будь-яку
компенсацію за даним Договором, складеної та направленої відповідно до п.7.8 даного Договору.
7.6. Застосування штрафних санкцій, вимога компенсації та/або відшкодування збитків є правом, а не обов’язком Сторони, яка
не порушила.
7.7. За перевищення розміру Допустимого відхилення СПОЖИВАЧ, додатково до компенсації збитків, сплачує
ПОСТАЧАЛЬНИКУ, за вимогою ПОСТАЧАЛЬНИКА, складеною та направленою відповідно до п.7.8 даного Договору неустойку,
яка нараховується на Весь обсяг перевищення. Неустойка нараховується на кожну Газову добу, в якій відбулося перевищення
розміру Допустимого відхилення. Весь обсяг перевищення, в такому випадку, розраховується наступним чином:
Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу = Фактичне споживання Газу за відповідну Газову добу – Замовлений обсяг
на відповідну Газову добу.
Якщо при розрахунку Всього обсягу перевищення виходить від’ємне значення, до уваги для нарахування штрафу береться
модуль (абсолютна величина).
7.7.1. За перевищення Допустимого відхилення, а саме, збільшення абсолютної величини відсоткового значення (10%) зі
знаком «-» (недобору СПОЖИВАЧЕМ Газу на більше, ніж 10% (десять відсотків) в одній Газовій добі, від погодженого обсягу),
неустойка щодо відповідної Газової доби, в якій відбулось дане порушення, розраховується наступним чином:
НЕУСТОЙКА = Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу х (Ціна Газу за Договором на період, в якому відбулось
порушення, за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн. – Маржинальна ціна продажу Природного газу за 1000,0 кубічних метрів Газу,
грн.)
Маржинальна ціна продажу – ціна, по якій Постачальник зобов’язаний продати невибраний Споживачем обсяг Газу Оператору
ГТС.
Знак «-» означає «мінус»;
Знак «=» означає «дорівнює»;
Знак «х» означає «помножити».
7.7.2. За перевищення Допустимого відхилення, а саме, збільшення абсолютної величини відсоткового значення (10%) зі
знаком «+» (перебору СПОЖИВАЧЕМ Газу на більше, ніж 10% (десять відсотків) в одній Газовій добі, від погодженого обсягу),
неустойка щодо відповідної Газової доби, в якій відбулось дане порушення, розраховується наступним чином:
НЕУСТОЙКА = Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу х (Маржинальна ціна придбання природного газу за 1000,0
кубічних метрів Газу, грн. – Ціна Газу за Договором на період, в якому відбулось порушення, за 1000,0 кубічних метрів Газу,
грн.)
Маржинальна ціна придбання природного газу – ціна, по якій ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний придбати надлишково вибраний
СПОЖИВАЧЕМ обсяг природного газу у Оператора ГТС.
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Знак «+» означає «плюс»;
Знак «-» означає «мінус»;
Знак «=» означає «дорівнює»;
Знак «х» означає «помножити».
7.8. Нарахування та сплата штрафних санкцій, визначених у п. 7.2, 7.3, 7.7 та 7.7.1 даного Договору, відшкодування збитків та
будь-яка компенсація за даним Договором здійснюється на підставі Письмової вимоги Сторони, яка має право на
застосування/нарахування таких санкцій (надалі – Письмова вимога або Вимога) і у строки, визначені в такій письмовій вимозі.
Письмова вимога має бути направлена іншій Стороні (Стороні, яка порушила) виключно наступним способом:
7.8.1. відправлення скан-копії Вимоги на Офіційну електронну адресу Сторони, або
7.8.2. цінним листом на адресу Сторони, зазначену в даному Договорі, з описом та повідомленням про вручення, або, вручення
уповноваженій особі Сторони, що порушила, особисто, в такому випадку уповноважена особа, що отримала Вимогу,
зобов’язана поставити дату отримання, власний підпис та прізвище (надалі – відмітка про отримання). У випадку відмови
уповноваженої особи Сторони поставити відмітку про отримання, така відмітка ставиться Стороною (уповноваженим
представником), яка вручала Вимогу, з застереженням, що друга Сторона (Сторона, що порушила), відмовилась від
поставлення відмітки про отримання та в цей же день Вимога (її скан-копія) має бути направлена на Офіційну електронну
адресу Сторони, що порушила.
7.9. Датою початку нарахування строків, зазначених у такій Вимозі, є:
7.9.1. у випадку направлення Вимоги цінним листом з описом та повідомленням про вручення - дата отримання Стороною
такої Вимоги, яка зазначається на повідомленні про вручення;
7.9.2. у випадку вручення Вимоги уповноваженій особі Сторони, що порушила, особисто – дата, зазначена у відмітці про
отримання;
7.9.3. у випадку відправлення скан-копії на Офіційну електронну адресу Сторони – дата відправлення Вимоги (її скан-копії)
Стороною, що не порушила.
7.10. Сторони погодили, що Вимога може бути направлена більше, ніж одним способом із переліку в п.7.8.1 – 7.8.2.
7.11. Сторони домовились та гарантують одна одній, що уся кореспонденція, яка направляється на їх адреси, зазначені у
даному Договорі, офіційно приймається (отримується) виключно їх уповноваженими особами (керівником або особами по
довіреності).
7.12. Сплата штрафних санкцій, будь-яких компенсацій за Договором та відшкодування збитків відбувається в позасудовому
порядку.
7.13. У випадку порушення будь-якою із Сторін вимог п.7.12 даного Договору, вважатиметься, що між Сторонами виник спір,
який не вирішено шляхом переговорів, в такому випадку застосовується правило, визначене у п.7.3.
7.14. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення СПОЖИВАЧЕМ ПОСТАЧАЛЬНИКА про звільнення приміщення
та/або остаточне припинення користування Газом СПОЖИВАЧ зобов’язаний здійснювати оплату спожитого об’єктом
(об’єктами) газоспоживання Газу та інших платежів, виходячи з умов Договору.
7.15. ПОСТАЧАЛЬНИК не несе відповідальності перед СПОЖИВАЧЕМ за порушення умов даного Договору, якщо доведе, що
порушення виникли з вини СПОЖИВАЧА або внаслідок дії обставин непереборної сили.
7.16. ПОСТАЧАЛЬНИК не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях.
8.Зміна ПОСТАЧАЛЬНИКА.
8.1. СПОЖИВАЧ має право в будь-який час змінити ПОСТАЧАЛЬНИКА в порядку передбаченим даним договором та чинним
законодавством.
8.2. Зміна ПОСТАЧАЛЬНИКА відбувається шляхом направлення повідомлення СПОЖИВАЧЕМ про такі наміри шляхом
направлення відповідного письмового повідомлення на адресу ПОСТАЧАЛЬНИКА про розірвання даного Договору або
припинення газопостачання, а ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний протягом 21 (двадцяти одного) календарного дня з моменту
отримання такого повідомлення погодити таке розірвання договору або припинення газопостачання, якщо інший більший строк
не передбачено повідомленням СПОЖИВАЧА.
8.3. Після направлення повідомлення в порядку передбаченому п.8.2 Договору вважається що строк всіх платежів за договором
настав та СПОЖИВАЧ зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту направлення такого повідомлення оплатити
розрахункову вартість природного газу, що планується спожити, до моменту розірвання договору.
8.4. У разі дострокового розірвання договору із ініціативи СПОЖИВАЧА, у тому числі у разі припинення газопостачання,
СПОЖИВАЧ зобов’язаний відшкодувати ПОСТАЧАЛЬНИКУ збитки відповідно до умов договору та чинного законодавства
зумовлені таким достроковим розірванням договору.
8.5. Пункт 8.3. та 8.4 даного Договору не застосовуються, якщо СПОЖИВАЧ розриває договір (обмежує газопостачання) із 1-го
числа наступного місяця і повідомив про це ПОСТАЧАЛЬНИКА у строк не менше ніж за 21 (двадцять один) календарний день.
8.6. Зміна постачальника природного газу здійснюється у відповідності до Розділ IV Правил постачання природного газу.
9. Форс – мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання своїх зобов'язань за даним Договором,
якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що
виникли після укладення даного Договору і які Сторони не могли передбачити в момент його укладення. Форс-мажорними
обставинами є події, які об'єктивно не залежать від волі і дій Сторін і роблять неможливим для будь-якої із Сторін виконання
зобов'язань за даним Договором, а
саме, в тому числі, але не виключно: стихійні лиха, вибухи та аварії в тому числі на газопроводах, пожежі, землетруси, повені,
оповзні, інші стихійні лиха, війна або військові дії, блокада, а також суспільні безлади, страйки, інші обставини, що виникли не з
вини Сторін та перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним Договором.
9.2. Строк виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором відкладається на час дії форс-мажорних обставин.
9.3. Настання обставин форс-мажору підтверджується у порядку, встановленому чинним законодавством.
9.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови СПОЖИВАЧА від сплати ПОСТАЧАЛЬНИКУ за газ, який був
поставлений до їх виникнення.
10. Порядок вирішення спорів
10.1. Всі суперечки, які виникають за даним Договором або пов’язані із ним, повинні вирішуватись шляхом переговорів між
Сторонами.
10.2. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язаний розглядати усі скарги, отримані від СПОЖИВАЧА, протягом одного місяця і повідомляти
про результати такого розгляду.
10.3. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
10.4. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою
підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
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10.5. Процедура вирішення спорів ПОСТАЧАЛЬНИКОМ, контактна інформація, відповідальні за розв’язання спорів (телефони,
e-mail, режим роботи, адреси, ПІБ відповідальних працівників), публікуються на сайті ПОСТАЧАЛЬНИКА.
11. Інші умови
11.1. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів, адрес, номерів телефонів,
телефаксів протягом 3 (трьох) днів з дати виникнення відповідних змін.
11.2. Всі зміни і доповнення до даного Договору повинні бути викладені в письмовій формі, підписані повноважними
представниками Сторін, скріплені печатками Сторін та оформлені Додатками, які є невід’ємною частиною цього Договору. Всі
зміни і доповнення до даного Договору, включаючи документи, передані по факсу, є невід'ємною частиною Договору в разі,
якщо вони викладені в письмовій формі підписані повноважними представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.
Документи, передані факсимільним зв'язком, повинні бути замінені оригіналами протягом додатково узгодженого Сторонами
строку.
11.3. Жодна із Сторін не має права передавати будь-які зобов'язання за даним Договором третій стороні без письмового
погодження іншої Сторони.
11.4. Враховуючи конфіденційність даного Договору, Сторони вживатимуть заходів для того, щоб зміст даного Договору не став
відомим іншим особам.
11.5. Даний Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. Всі зміни,
доповнення і документи, які передані факсимільним зв’язком дійсні до моменту підписання сторонами Договору оригіналів
документів. У разі складання протоколу розбіжностей та погодження протоколу розбіжностей, вони є невід’ємною частиною
цього Договору.
11.6. Враховуючи, що відповідно до п. 1.1 даного Договору, передача ПОСТАЧАЛЬНИКОМ природного газу в мережах АТ
«Укртрансгаз» СПОЖИВАЧУ носить безперервний характер, ПОСТАЧАЛЬНИК, керуючись п. 201.4 Податкового Кодексу
України, не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено таку передачу природного газу, складає зведену податкову
накладну, з урахуванням всього обсягу постачання природного газу протягом місяця поставки. У випадку, якщо станом на дату
складання зазначеної податкової накладної сума коштів, що надійшла на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА як оплата
(передоплата) за природний газ, перевищує вартість поставленого обсягу газу протягом місяця, таке перевищення вважається
попередньою оплатою (авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього
дня такого місяця.
11.7.Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах.
11.8. Договір може бути припинений достроково за ініціативою будь-якої із Сторін (Сторони-Ініціатора) за умови письмового
повідомлення Стороною-Ініціатором іншої Сторони не пізніше, ніж за 21 (двадцять один) календарний день до бажаної дати
дострокового розірвання (шляхом направлення цінного листа з описом та повідомленням про вручення). В такому випадку
Договір вважається достроково припинений у дату, зазначену в такому повідомленні. Обов‘язковою умовою дострокового
припинення даного Договору є проведення взаєморозрахунків між Сторонами до дати такого дострокового припинення.
11.9. Споживач може отримати від ПОСТАЧАЛЬНИКА інформацію щодо своїх прав як СПОЖИВАЧА, порядку укладення
договору постачання природного газу, наявних способів для вирішення спорів, або іншу інформацію, що пов’язана із
здійсненням ПОСТАЧАЛЬНИКОМ діяльності із постачання природного газу СПОЖИВАЧАМ, у контактній точці
ПОСТАЧАЛЬНИКА розташованої за адресою 25009, Україна, м. Кропивницький, вул. Соборна 7, офіс 5.
(ПН-ПТ: з 9-00 до 18-00 СБ/НД – вихідні). ПОСТАЧАЛЬНИК має право змінити місце організації обслуговування споживачів
самостійно, без будь-якого погодження та внесення змін до Договору, повідомивши про це споживачів та розмістивши
відповідну інформацію на власному веб-сайті.
12. Строк дії Договору
12.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання повноважними представниками Сторін та скріплення
печатками Сторін, і діє до «31» грудня 2020 року включно, а в частині розрахунків за газ – до повного їх виконання.
12.2. Договір вважається продовженим на аналогічний період, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із
Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому Сторони мають переоформити додаток до
Договору щодо договірних обсягів постачання газу, у якому визначити планові обсяги газу на продовжений термін.
13. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін
СПОЖИВАЧ

ПОСТАЧАЛЬНИК
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ГАЗ СЕРВІС ЮА»
код 42449077, ЄІС-код 56Х9300000109606
Юридична адреса: 25009, Україна,
м. Кропивницький, вул. Соборна 7, офіс 5.
IBAN UA263348510000000002600578290
у АТ «ПУМБ»
МФО 334851
іпн. 424490726548
тел/факс: /044/ 303-96-48
Email: gasservisua@ukr.net
Web: http://www.gaservice.com.ua

____________________________________________________
__________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

Комерційний директор

_______________

______________________________ Панченко М.В.
м.п.

_________________________ ________________
м.п.
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