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1.

Влзнач€fiня понять, якi мiстяться y Договорi.
1,1, Алокацiя - обсяг природного газу, вiднесений оператором газотранспортноI системи в
точках входу/виходу до/з газотранспортноi системи по замоаника\ послуг транспорryвання (у
тому числi в розрiзi iх контрагентiв (споживачiв)) з метою визначення за fiеввий перiод обсягiв
небалансу таких замовникiв;
l,2. Газова доба - перiод часу з 05i00 BcecBiTHbo координованого часу (далi - UTC) (з 0?i00 за
киiвським часом) дня до 05i00 UTc (до 07:00 за киjвським часом) насlупного дня для зимового
перiоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за киiвським часом) дня до 04100 UTC (до 07:00 за ки]Ъським
часом) наступного дня для лiтнього перiоду;
],2.1. газова доба (D) - газова доба, в якiй здiйсню€ться надання послуг танспортування
природного газу;
1,2.2. газова доба (D+l) - газова доба, наступна за газовою добою (D);
],2.З. лазова доба (D-1) - газова доба, що передуе газовiй добi (D);
] З .
Газовпй мiся ць - перiод часу, я ки й роз поч инаеться з першоi газовоi доби пою ч ного м iся ця
i r ривllс по поча r к1 першо-t l а loBoi лоби нас l ) лного \4iсяця:
].З.l, газовий мiсяць (М) - газовий мiсяць. в якому здiйсню€ться нацання послуг транспортування
природного газу;
I.З,2, газовий мiсяць (M+l) - газФвий мiсяць, насryпний за газовим мiсяцем (М);
].3.3, газовий мiсяць (М-1) - газовий мiсяць! що передуе газовому мiсяцю (М);
].4. Здмовнвк послуг трднспортування - юридйчна особа або фiзична особа - пiдпри€мець,
яка на пiдставi договору транспортуванl{я, укладеного з оператором газотранспортноi системи!
замовляе одну чи декiлька скпадових послуг транспорryвання природного газу;
1.5- 3амовлеяяя (бронюваяяя) пот}зкцостi - це здiйснення замоыIевня (бронювання)
llотужносl'i Гlостачальнйком Споживачу, якi пiд,lягають замовлýнню (бронюванню) поryжностi
Постачальником у Олератора ГТС вiдповiдноi потужностi, необхiдноi для постачання природного
газу СпФкивачу у вiдповiднiй Газовiй добi/мiсяцi/кварталi/роцi;
1.6. Номiнацiя - попередне повiдомлення, r]адане замовником послуг транспорryвання
операlор) lаrоmанспорlноi сисIеvи. clocoBHo обсяliв природноlо lаз). якi б)дуlь поданi
замовником послуг транслортування протягом доби до l 2rзотрансгlортноi системи в точках входу та
вiдiбранi з газотранспортноi системи в точках виходу;
1.'7. Офiцiйна елпектронна адресt Постачальfiика - заресстрована у Meperd lHTepHeT
,

Постачальнйком

електронна

поштаt

яка

використовуеться

Постачмьником

для

переписки

з

фiзичними та юридичними особами, пересилання тrабо обмiн документами та iншими файлами.
Офiцiйlrа електроrrяа адреса Постачальника:

1,8, l lос'l'ачаrlьник llоl,олжу€ться, що обмiн докумеliтаNlи та,/або файлаNlи та/або
llовiломJlення\lи Mittt нилt lа СпояtивачеN Nl{rl(пивии l1,1я\оv пи.о|_)истсннq його О4riцiйноi
елекlронно'i пошти, СтороIlи доl\lовились. Lцо офiцiйною факtичною лаl,ою оlриNlпння
Постач&rьпикONl електроIllIих листiR Споживача € i(a,l,a вiдllравки таких листiв (Glль_як,,г" змiст1

TN lLlповнеIlllя]

СпФкив.чем

1.9, Офiчiйна с.псктронна пошта Споrкпваtlа заресстрова]lд у ]vlcpcr(i IllTcpHeT Спо){ивачеNl
еJекгронна пошга, яка використовусться Споr{ивачеп .,1ля псрсписки r фirичниNlи 1а кrридичнил{и
особами. пересилаl]Ilя та/або об\liн докуNlенlа\lи 1а iншиNlи файлаrrи, Офiчiйrrа e"reKTpoIllIa а/,1рсса

спояtивача:
Спtr;кивач логолrкусться. що об,uiн локуNIеtiIаIlи та/або q]айла]iи
та/або повiдомленнями Mir( ним та Постачмьником мояшивий шляхо\! використання його
Офiuiйноi електронноi пошти, Сторони домовились. що офiцiйною фактичною датою отримання
Споживачем електронних листiв Постачмьника е дата вiдправки таких листiв (буль-якого змiсry
та наповнення) Постачальником.

L,10, ПИтверджена номiнацiя - пiдтверджений оператором l азотра нс п opтHoi системи обсяг
природного газу замовника послуг транспортування, який буде прийrIятий вiд замовника в точках
вхоф до lазоlранспогlноi сисlечи ла переданий !аvовник} в lочка\ виlоФ , лазоlранспор]ноl
системи у вiдповiдний перiод;
l,]
Постачальнхк природноrо газу (далi _ Постачальник) _ суб'€кт господарювання, який на
пiдставi лiцеязijздiйснюе дiяльнiсть iз постачання природного газу;
Поста,lання природного газу _ господарська дiяльнiсть. що пiдлягас лiцензуванню i
поляга€ в ремiзацij природного газу безлосерелньо споя(ивачам на пiдставi укладених з ними
договорiв;
1.1З, Потуrl{нiсть - максиммьно допустиме перетiкання обсrry природного газу! виражене в
одиницях енергii до одиницi часу, що надасться замовнику послуг транспортування вiдповiдно до
договору транспортування;
1.14. Природний гдз, нафтовий (пол)тний) газ, газ (метан) вугiльних родовищ та газ слаl{цеаих
товщ, г2Iз колекторiв щiльних порiд, газ центрально-басейнового типу (далi - природний лаз) сумiш вуглеводнiв та невуглеводневих компонентiв, що перебувае у газоподiбному cTaHi за
стандартних умов (тиск - 760 мiлiметрiв ртутного стовпа i темпераryра _ 20 градусiв за I{ельсiем) i
е товарною продукцi€ю;

l.

ll2,

1.15, Пiдтвердкеяпй обсяг природяого газу - ллановий об'ем (обсяг) природноло газу,
обумовлений договором постачання природного газу мiж споживачем та постачмьником на
вiдповi_rний роlра'()нковий перiод. який ма. б).l и посlавлений споживач) вiлповiано до 5vов
договору;
],l6, Розрахупковий перiод - газова доба тrабо газовий мiсяць, визначенi Кодексом
газотранспортноi системи на ринку природноло газу, щодо якоi (якого) MirK споживачем та його
постачмьником визначаюIься певнi обсяlи вiдбору/споживання природного газу та здiйснюються
вiдповiднi розрахунки;
1.17. Споясивач - юридична або фiзична особа - пiдприемець, яка отриму€ природний лаз на
пiдставi договору постачання природного газу з метою використання д,rя власних потреб
(поб)товий споживач) або використання в якостi сировини (непобутовий споживач), а не для
перепродажу;

2.

IIредмет Договору
Постачальник зобов'язуеться протягом строку дij даного Договору передавати
Споживачевi Природцпft газ у загмьному потоцi у внутрiшнiй точцi виходу з газотранспортноi
системи, включно з урахувавням замовлення (6ронювання) поryхвостi (надмi - Газ) щодо
кожного перiоду та обсягу лостачанвя газу, а Спохивач зобов!язусться приЙмати та оплачувати

2.1,

Газ на умовах даного Договору,

Споживач пiдтверджуе, цо BiH ознайомлений з fим, що передача Газу немоr{,,iива без замовлення
вiдповiдно'i поryжностi на вiдповiдний обсял газу, який належить до передачi та пiдлисанням

даного Договору нада€
Споживача.

згоду Постачмьнику на замовлення (бровювання) потужностi дlя

2,2. Споживач е кiвцевим спо)Iшвачем газу, який переда€ться за Договором. Спол<ивач не
поб)ловим споживачем газу.

З.l

3. Кiлькiсть та якiсть газу
Загальний об'ем постачання природного газу
2020 роцi
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Мiсцr: лосr*вкн:
3.1,1, Сторони щомiсячяо, до 20"го (двадцятого) числа пOточного мiсяця складають та пiдпис)ють
(Графiк постачання Газу та замовлення (бронювання) потуя(ностЬ) на насryпний Газовий мiсяць iз
зазначенням обсягу Гiву, що плануЕгься до передачi кожноi Г8зовоi доби у вiдповiдному Газовому
мiсяцi, Щомiсячнi подобовi (Графiки постачання Газу та замовлення (бронювання) потужностiD е
невiд'емними частинами даного Договору! форма яких затвердrý/€ться Додатком М l до Договору,
За домовленiстю CтopiH, добовi ллановi обсяги постачання вiдповiдиого Газоволо мiсяtц можуть
бути визначенi iншим r]ином та не бути iдентичними (рiвними) один одному,
разi несвоечасного складання ],а пiдписання (Графiка постачання Газу та замовлення
(бронюваввя) поryr(ностi)) на насryпний Газовий мiсяць, Сторони домовились, що добовi плановi
обсяги постачання газу вiдповiдного Газового мiсяця визначаються шляхом дiлення обсяry газу,

У

планованого до лостачання у вiдповiдному Газовому мiсяцi на кiлькiсть днiв у такому Газовому
мiсяцi та вважаеться що даний добовий розподiл е складеним i погоркеним <Графiком постачання
Газу tазаvовлення tбронювання) лоryжносli,
З.l,2. Газовий мiсяць, який склада€ться iз ['азових дiб, е розрахунковим лерiодом.
3.2, Обсяги Газу щодо кожного Газового мiсяця, вказанi в п.3.1, даного .Щого вор1 , с орiснтовними
та можуть змiнюватись як в бiльшу, так i в меншу сторону, до укладення Сторонами подобового
<Графiку постачання Газу та замовлення (бронювання) поту]кностi)) на вiдповiдний Газовий

З,З. Сторопи домовились вiдповiдно до встановлевого порядку оперативно змiнювати обсяги
постачання газу в зв'язку з непередбачеrrими обставинами (aBapii трубопроводiв, стихiйнi лиха

тощо),
З,4, la ро{рахунков) олиницю поданого lal) лрийма.гься один к)бiчний ve]p. приведений до
стандартних умов (Т-20 град, С, Р = ] 0],325 КПа/760 мм, рт. ст,/),
З,5. Якiсть газу повинна вiдповiдати вимогам ГОСТ 5542-87, Параметри газу повиннi вiдповiдати
параметрам основноло потоку в газотранспортнiй системi Украiни. Порядок та лерiодичнiсть
визначення показникiв якостi гaву обумовлюсться в договорах на транспортувавня лазу,
4. Умовп постачанпя та приймапня газу
4.I. Постачання природного газу Споживачу здiйснюеться виклIочно за вiдс}тностi у останньоrо
простроченоi заборгованостi перед iншим дiючим постачмьником (за наявност'), цо
пiдтворджуеться письмовою довiдкою iншого дiючого лостачмьника або складеним з ним aKToNl
звiрки взаеморозрахунк'в; або, за вiдс}тностi iншоло дiючого постачмьника - письмовою заявою
Споживача, скJIаденою у довiльнiй формi про вiдсутнiсть у Споживача iншого дiючого
4.2. Постачання газу за цим Доповором здiйснюеться в порядку та за }мови виконанкя Сторонами
зазначених

нижче зобов|язань

j

4,2.1. Пiдписаний Споживачем <Графiк постачання Газу та замовrIення (бронювання) потужностi
на вiдповiдний Газовий мiсяць е п]дтвердженням HaMipy, технологiчноТ та фiнансовоi можливостi
Споживача придбавати Газ у вiдгlовiдному Газовому мiсяцi в обсягах, визначених щодо кожноi
ГазовоТ доби та! враховуючи п. 2,1 даного Договору, € пiдставою для замовлення (брояювання)
Постачальником у Оператора ГТС вiдповiдноj потужностi (за тарифом на транспорryвання
природного газу д,lя внlлрiшньоi точки виходу з газотранспортноТ системи), необхiдноi дlя
постачання природноlо газу Споживачу.

4,2.2. Постачальник пiдтверджу€ обсяги газу. визначенi у щомiсячних подобових (Графiках
постачання Газу тs замовлення (бронювання) потуяGостi))! скпадених вiдповiдно до п. ].1,1.
Договору, у Оператора ГТС у строки, порядк} та на }мовах, якi визлаченi чинним законодавством
УкраiЪи.
4.2,3. Кориryвання добових обсягiв Газу, визначених подобовим (Графiком постачання газу та
замовлення (бропювання) потуrGостi)) на вiдповiдний мiсяць, здiйсню€ться виключно за
письмовою заявою Споживача! скан_копiя якоi яка мае бути надана Постачальнику шляхом
направлення електронною листа на електронну адресу Постачальника, не лiзнiше, нiж за 2 (два)
робочi днi до початку Газовоi доби, щодо якоi подаеться кориryвання. У випадку наявностi у
Споживача особистого кабiнету, коригування моr(е б)ти проведено через такий особистий кабiнет
iз врахуванням cTpoKiB, встановлених вище. У випадку порушення cTpoKiB, зазначених у даному
пункri, коригування не проводиться, а обсяг Газу змишаеться таким, який Сторони погодили у

(Графiку постачання Гsзу та замовлення (бронювання) поryжностi на вiдповiдний Газовий мiсяць,
У випадку погодження Сторонами коригувань у вiдповiдному Газовому мiсяцi постачання,
Сторони складають та пiдписують подобовий <Графiк пOстачання Iазу та замовлення
(бронювання) потухностir> на вiдповiдний Газоsий мiсяць, в яко]llу зазначаються вiлкоригованi
обсяги Газу. В такому випадку, подобовий <Графiк постачання газу та замовлення (бронювання)
поryжностi> на вiдпов;дний Газовий мiсяць, складений пiзнiшою датою, вважасться чинним i
вiдмiняе дjю попереднього подобового (Графiку постачанвя газу та замовлеIlLlя (бронювання)
поryлtвостЬ на вiдповiдний Газовий мiсяць, При цьому, Сторони пiлтверлжують i por) мiють. цо
кориl}вання (Графiку постачання Газу та замовлення (бронювання) поryжяостi", вiдповiдно
замовлення (бронювавня) потужностi мож)ль застосовуватись виltлючно лише щодо майб}тнiх
Газових дiб перiоду постачання.
4.2.5, За умови сво€часвого звернення Споживача iз зазначеною у п.4,2.З. заявою та наявностi
додатковоrо обсягу газу Постачальника (при KoperyBaHHi в сторону збiльшенпя), вказаний у такiй
lаявi Споlкивача о6;яl Гхз) вважа, rься пiлrверлжениv,
4,3, Сторони погодили наступний порядок звiряння фактичного об'ему (обсягу) споr(итоло Газу:
4,З, ]. Спожиsач зобов'язаний по закiнченню лазовоi доби передавати данi про фактично спожитий
о6'ем(обсяг) Газу до l6-00 доби в qкiй ]дiйсню€ться постхчання контактним особаl!!
Постачмыtика за теJе(юllаNlи:
направлення електронних листiв на електронну адресу Постачальника повiдомляти останнього
про фактично спожитий об'ем (обсяг) Газу за попередню добу;
4,З.2, У випадку HzUIBHocTi у Споживача приладу облiку Газу (лiчильника) iз дистанцiйною
можливiстю передачi покiвань, Споживаq може не дотримуватись вимог п,4,З,1 ланого Договору
за умови надання Постачмьнику досryпу у будь-який час протягом строку дiiданого Договору до
зчитування даних дистанцiЙного збору iнформацii про фактичне споживання Газу Споживачем
(показань лiчильника Сложивача), цо лередасться вiдповiдному Оператору ГТС,
4.4, Догryстиме вiдхилення споживання обсяry природного лазу протягом кожноi Газовоi доби
встановлФеться Сторонами у розмiрi + I0 (десять.) % вiд затвердженого кГрафiком постачаняя
Газу та замовлення (бронювання) лоryжностi)) обсягу на вiдповiдву Газову добу (надмi Допустиме вiдхилення). За перевищсння Споr(ивачем Допустимого вiдхилення встановлю€ться
вiдповiдальнiсть у п. l0.7. згiдно з даним Договором, Перевищенням в даному випадку вва)каеться
збiльшення абсолютноТ величини вiдсоткового значе8ня (] 0О%) незмежно вiд знака (+ або -).
4,5, Споживач несе повн) вiдповiлilльнiс,]ь !а вiдповiднiс,]ь сисtеvи liвопостачання проекlнiй 1а
виконавчiЙ технiчнiЙ документацii, збереження та безпечну експлуатацiю газового господарства,
вкпючаючи Bci пlнкrи редк)вання. вiдключаючi ra rазоспоживаючi присlроi. а лакож за
забезпечення протипоя(ея(них заходiв в його гaLзовому господарствi.
4,6, Гаl переда.rься Посlача,lьникоv Споживач) ) lагiL,lьноv} поrочi 1 внlrрiшнir lочка)\ виIод}
з газотранспортноi системи УкраТни до прямого споживача або до газорозподiльноi мережi
вiдповiдного Оператора ГРМ.
4,7, Оператором ГТС €
АТ (УКРТРАНСГАЗ),
Операторо]u ГРМ € 4.8, Розподiл природного газу (за необхiдностi) здiйснюеться вик/.Iючно за кошти споживача
Оператору ГРМ за наяввостi укладеного Miж Спохивачем та Оператором ГРМ договору,
4.2,4,

4.9. Данi контактноТ точки
5. Ак1,и

Постачalr,Iьника:

rrриймання-передачi прпродного Газу з урахувапням tамовленпя
(бропювання) потужпостi.

5.1, Фактичний обсяг постачання Газу за даним ,Щоговором буле визначений на пiдставi AKTiB, якi

будуть пiдписуватись представниками обох cтopiн по закiнченню коя(ноaо Газового мiсяця
постачавня, датуватись ocTaнrriM календарним днем вiдповiдного Газового мiсяця постачання. у
насryпному порядку:
5.1,1. Споживач до 05 числа мiсяця, наступного за Газовим мiсяцем постачаtiня, зобов'язаний
надати Постач.шьнику копjю вiдllовiдного акry про фактичний об'ем (обсяг) розподiленого
(протранспортованого) природнФго газу Споживачу за попереднiй Газовий мiсяць, що складений
Miж Опоратором ГРМ/ГТС та Слоrrtивачем, вiдповiдно до вимог Кодексу ГТС/Кодýксу ГРС;
5,],2. на пiдставi отриманих вiд Споживача даних таlабо даних оператора ГРМ/ГтС протягом
2 (двох) лнiв мiсяця. наступного за Газовим мiсяцем постачання. готуе та надас Споживачу два

примiрники Акта приЙмання-передачi природного газу з урахуванням замовлення (бронювання)
потрI(ностi (надалi Акт) за вiдповiдний Газовий мjсяць постачання, пiдписанi зi сторони
Постачальника;
5,1,3. Споживач протягом 2 (двох) днiв з дати одержання двох примiрникiв Акта зобов'язу€ться
повернути Постачапьнику один примiрник оригiналу Акта, пiдписаний уповвовiDкениýl
представником Споживача, або надати в письмовiй формi мотивоваву вiдмову вiд пiдписання

У випадку ненадходження вiд Споживача пiдписаного прймiрника Дкту або письмовоi
мотивованоi вiдмови вiд пiдписанвя такого Акту в строкиj визначенi п. 5.1.3, Акт вважа€ться
пiдписаним Сложивачем без заувокень, В буль-якому випадку, положення давоrо пункry не
звiльняе Споживача вiд обов'язку надати Постачмьниковi пiдписа}lий примiрник Акту;
5,].5, У випадку вiдмови вiд пiдписання акту лриймання-передачi природного rазу розбЬкностi
пiдлягають уреryлюванню вiдповiдно до Договору або у судовому порядку,
5,2. Ак lи_ визначенi } п, 5, l , даного Доловору. . пiдсl авою д,,lя ро lpaxyнKiB.
5,1,4.

6. Правд i

обов'яtки cтopiв

б,1. пDава постача_пьника:

6,1.1. отримувати вiд СпоrФвача своечасну та в повному обсязi на умовах, визначених Догоаором,
оплаry за Газ;
6.1.2, оперативно контролювати обсяг споrФвання природного газу Споживачем, використовуючи
базу даних оператора ГТС або iнформацiю Споживача, а такоr( шляхом самостiйного контролю

обсягiв сложивання природного газу на o6'€KTi Споживача, а саме! безперешкодно отримувати
доступ до комерцiЙних вузлiв облiку Газу на об'€ктi (об'ектах) Споживача для звiрки даних
фактичного споживання Газу;
6,1,З. отримувати повну i лостовiрну iнформацiю вiд Споживача щодо режимiв сложивання Газу;
6.i,4. iвiцiювати процедуру припинення (обмеження) постачання Газу Споживачу злiдно з
умовами даного Договору та вiдповiдно до Правил постачання;
6,],5. iншi права, передбаченi Правилами постачанвя та чинним законодавством.
6.2, обов'язки Постачшrьнпка:
6.2.1, дотримуватись вимог Правил постачання;

6.2,2, забезлечувати Споживачевi постачання газу на умовах, визначених даним Договором, за
умови виконання Споживачем ycix своiх обов'язкiв згiдно даного Договору;
6.2,З, забезпечити на перiод дii даноaо Договору реестрацiю Споя(ивача, як споживача, в Peecтpi
споживачiв на iнформацiйнiй плаформi Оператора ГТС та забезпечити подання Bcix необхiдних
документiв для пiдтвердження Олератором ГТС необхiдного Споживачу обсягу Газу, за умови,
що СпФкивач належнйм чияом виконав та виконуе власнi обов'язки перед Постачмьником! для
замовлення необхiдного Споживачу обсягу Газу;
6,2,4. в установленому чивним законодавством порядку розглядати звернення СпФIФвача щодо
дiяльностi, пов'язаноi з постачанням СпоживачевiГазу в мФI(aх даного Договору;
6,2,5. своечасно надавати Споживачу достоsiрну iнформацiю, у тому числi, передбачену Законом
Украiни (Про особливостi досryпу до iнформдц;i у сфера-! постачання електричноТ енергii'.
природноlо гаl). lеплопосlачання. ценфмiзованоlо посlачання lарячоi води. ценlрмilованоIо
питного водопостачання та водовiдведення), а такФк давi про фактичнi нарахування (обсяг та
Bapтicтb) за послуги з газопостачання, щоб дати моrсливiсть Споживачевi регулювати власне
споживання газу;
6.2.6, сво€часно повiдомляти Споживача, якщо Постачальник перебувае у процесi лiквiдацii', або
визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурi приrупинення/анулювання
лiцензiТ на постачання природного газу, або його лiцензiю на провадження дiяльностi з постачання
природного газу анульовано, або iiдiю зупинено та про вiдсутнiсть ресурсу Газу;
6.2,7. дотримуватись мiнiмальних стандартiв l'а вймог до якостi обслуaовування Споrмвача;
6.2,8. мати та лiдтримувати у робочому cTaHi точки контакту для надання iнформацii СпопФвачу;
6.2,9. у випадку необхiдностi надати Споживачевi остаточний рахунок (рахунок_фахryру) пiсля
змiни Постачапьника або розiрвання ланого Договору не пiзвiше, вiж через б (шiсть) тижнiв пiсля
такоi змiни або розiрванвя Договору;
6.2,10. у випадку iнiцiювання виключення Споживача iз реестру споживачiв Постsчальника

своечасно (одночасно з наданням повiдомлення Оператору
ГТС) повiдомляти Споживача про вчинення таких дiй;

ГТС вiдповiдно до вимог

6.2.11. укласти договiр припиненнл (обмеження) постачання Газу

з

Оп9ратором

Кодексу

ГРМ, у

газорозподiльнiй зонi якого розташований Споживач;
6.2,12. здiйснити необхiднi дii з ttмання статистичноi та iншоi iнформацiI вiдповiдним органаN

державноi влади та iншим суб'ектам, що коктролюють функцiонування ринку постачання
природного газу споживачам Украlни;
6.2,]З. своечасно i в повному обсязj надавати Споживачевi документи яа лоставку ToBapiB, якi
повиннi бути заповненi вiдповiдно до вимог Закону Украiни (Про бухгалтерський облiк та
фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi)) та iншими законодавчими та норматйвними актами Украiни;
6.2,]4, вiдповiдно до норм чинного Податкового кодексу Украjни надiслати Споживачу засобами
електронного зв'язку податкову накладку, скпадеву в електроннiй формi з лотриманням умови
щодо рессграцii } порядк}. ви!наченоv} lаконодавсIвоv. елекlронноtо пiдпис5 5повноваженоi
плагникоч особи. lаlаре.сгрован) в Сдиномурессrрi подагкови\ намаднич,
6,2,l5, здiйснювати дlя Спохивача замовленвя (бронювання) пoryrKHocTi щодо колкного Газового
мiсяця постачання.
6.3. спо)r{пвач зобов'язч€ться:
6.З.l, дотримуватись вимог Правил постачання;
6.З.2, забезпечувати дотримання дисциплiни вiдбору (споживання) Газу на умовах, вйзначених
даним Договором та у обсягах, передбачених у щомiсячних (Графiках постачання Газу та
замовлення (бронювання) поryлсtостЬ>;

повному обсязi здiйснювати оплату за Газ з урахуванням замовлення
(бронювання) потужностi наумовах, визначенихданим Договором;
6.З,J, своечасно та

у

6.З,4. здiйснювати комплекс заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню загрози життю або
травматизму! пошкоддýнвю обладнання та продукцi]', негативних екологiчних наслiдкiв тощо в

раз;

отримання повiдомлення про

припинеtlня (обмеження)

постачанЕя

(розподiлу/транспорIування) Газу;
6.З,5. забезпечувати допуск представвикiв Постачальника на територiю власного (власних) об'€кту
(об'€ктjв) д,lя звiрки даних фактичного споживання Газу;
6,З.6. в будь-який час допускати представflикiв Держстандарту, ог!ератора ГРМ/ГТС на територiю
пiдприемства до вузлiв облiку, вiдключаючих пристроiв. га,tолроводiв та газоспожйваючого
обладнання, цо розташованi натериторii Споживача;
6.З.7. своечасно перевiряти та лагодити контрольно-вимiрювмьнi прилади облiку витрат газу,
забезпечити i! справнiсть, метрологiчнi характеристики та цiлiснiсть пломб. На час ремонry та
перевiрки встановлювати резервниЙ прилад.
6.],8. самостiйно обмежувати (припиняти) споживання Газу у випадках:
а) порушення cTpoKiB тrабо умов оплати Газу за даним Договором;

б)

вiдсутностi Споживача

у

розрахунковому перiодi

в

PeecTpi Постачальника на

iнформацiйнiй платформi Оператора ГТСj
в) перевищенвя Допустимого вiдхилеtlня тrабо пiдтвердженого обсяry Газу без узголження

з

Постачмьником;
6,З.9. укласти угоду про розподiл тrабо транспорryвання природного газу, Газотранспортне та,/або
газорозподiльне пiдприемство ма€ право лосryпу до зчитувань показникiв засобiв вимiрювальноi
технiкиt що встановлена ва комерцiйних вузлах облiку газу;
6.З.l0. негайно повiдомляти Постача,rlьника та газотранспортну органiзацiю про неполадки
приладiв облiку газу;
6.J,lI. надати данi. в яки\ б5ле вказано. до якоi IазотранспорrноТ vepe)(i. пiдключено
пiдпри€мство - кiнцевий споживач природного газу;
6.З.l2. самостiйно контролювати власне газоспоrФвання:
6.3.1З. у разi звiльнення займаного примiщення таlабо остаточного припиненяя корисryвання
Газом Споживач зобов'язаний повiдомити Постачальника та Оператора ГТС/ГРМ не пiзнiше, нiж
за 20 (двадцять) робочих днiв до дня звiльнення примiщення тrабо остаточного припинення
користування Газом та надати заяву про розiрвання даноIо Договору i здiЙснити оплаry Bcix видiв
платеж;в, визначених Договором, до вказаного Спо}кивачем дня звiльrrенrrя примiщення та/або
остаточного користування Газом;

6,3.14. своечасно (за два мiсяцi) повiдомляти Постачмьника, якщо Споживач перебува€
реорганiзацii, лiквiдацii, або визнання банкрутомi

у процесi

6.3.15. споживати природний газ у замовлених i погоджених з Постачальником обсягах (об'€мах);

6.З,16. визначити вiдповiдальну особу за iнформування Постачальника про обсяги фактично
споr(итого природноГо гaLзу за попереднЮ гltзову добу та плановi обсяги споживання природного
газу на поточну та наступну лазову добу.
6.4. споживач ма€

пDвво:
6,4,1. на отримання Газу в обсягах та на умовах, визначених Договором, у випадку повного та
сво€часвого виконання обов'язкiв та дотриманвя умов Договору;
6,4.2, одночаснО укладати декiльха договорiв на постачання лриродного гвз1, ме на рiзнi
розрахунковiперiоди;
6.4.з, на безкоштовtlе отримання iяформаuii щодо цiн Постачальника на Газ та порядку оплати;
6.4.4, самостiйно припиняти (обмехувати) вiдбiр Газу для власних потреб з дотриманням вимог
чинного законодавстВа, про цо повинен писъмово повiдомляти Bcix суб'сктiв ринку природного
гiLзу, якими укладено вiдповiднi договори;
6.4.5, вимагати поновлення постачання Газу в установленому порядку пiсля усунення порушень i
компенсацii оплати послуг за вiдкпюченнл та пiдключення, якщо припинення газопостачання
вiдбулось без розiрвання Договору;
6.4,6. призупинити вiдбiр (приймання) газу повнiстю або частково при виконаннi планового

ремовту газопостачмьного або газосflоживаючого устаткування. повiдомивши про

це

Постачмьника за 24 годики, у письмовiй формi, до зменшення або припияення спо>rФвання газу, а
при аварiЙних ситуацiях - TepMiHoBo.
7. Цiяд газу з урахуванням замовленrrя
7.1, Цiна за 1000,0 кубiчвих MeTpiB Газу станФвить

без ПДВ, KpiM того ПДВ (20%)

(

на послуги

lривень

-_

(бронюваЕня) поryжЕостi.

_грн.

(

грн., що разом

з ПДВ

гривень

_

копiйок)

грн,
складае
(бронювання)
поryжностi
копiйок), в т,ч. Bapтicтb замовлýнвя

транспортування природного газу для вll}трiшньо-r точки виходу з
затверддеfiому тарифу Реryлятором за Постановою
N9
30l].
НКРЕКП вiд 24,l2.20l9 р.
7.2, Споживач зобов'язаний оплатити BapтicTb мiсячного обсяry природного газу, вказаного у
заявцi Споживача, а за вiдс)тнiстю заявки Споживача! мiсячного обсягу природного газу
(планового), зазначеного у п.1,2, Договору, на рахунок Постачмьника у такому порядку:
- 300% Bapтocтi- до 10 числа мiсяця поставки природноло гaву;
- 30% BapTocTi - до 20 числа мiсяця поставки природного газуi
- 30Оо Baprocri - аоЗO/Jl числа viсяUя посlавки лриродноlо гаJу.
- остаточний розрахунок здiЙснюеться на пiдставi пiдписаного сторонами Акту
приймання-передачi Газу (за звiтний мiсяць) до l0-го числа мiсяця, наступноrо за звiтним
(мiсяцем лоставки).
?,з, Сгорони доvовились. шо посIачання природноlо lаз) на насг}лних \4iсяцях цiйсню(IьсяTа
цiною, цо встановлюеться Постачмьником та оприлюднюеться ним на своему сайтi.

(тариr}

газотранспортноi системи), що вiдповiда€

8. Порядок та умови проведення розрахункiв

8,1. Споживач зобов'язаний сплатити Bapтicтb замовленого (або спожитого) Газу, що передаеться

за вищевказаним Договором з урахуванням замовлення (бронtовання) поryжностi

шляхом
(п'яти)
протягом
п'яти
Постачмьника
перерахування грошовйх коштiв на банкiвський рахунок
природного
газу
з
банкiвських дtliв з моменту пiдписання Акту приймання-передачi
урахуванням
замовлення (6ронювання) потужностi.
8.2, Остаточна оплата .азу здiйсню€ться Споживачем виIслючно грошовими кошlами у
нацiональнiй валютi на розрахунковий рахунок Постачальника шляхом l00oZ оплати до l0 числа
мiсяця, насryпного за розрахунковим.
8.З. Датою оплати СпоrФвачем BapтocTi спожитого природноlо газу з урахуванням замовлення
(6ронювання) потужностi € дата надходдення грошових коштiв на рахунок Постачальника.
8.4. При невиконаннi Споживачем вимог, передбачених у п, 8.2. цього,Щотовору, Постачмьник
мае

право

порядку,

обмежити

постачання

газу

Споживачу!

або

припивити

у вставовленому

законодавством

8,5, В платiхних дорученнях СпоrФвач повинен обов'язково вказувати призвачення платеrry оплата за природний газ , з урахуванням замовлення (6ронювання) потужностi зг;дно номеру та
дати Доtоsору, За наявностi заборгованостi у Споживача за даним доtовором Постачальник
заржову€ кошти! що надiйшли вiд Споживача, як погашення заборгованостi за минулi перiоли

(la{oBi viсqцi)по!аноv)Договор}.неrалеlt<новiдвказаноtовплаtiжноv5

lор)ченнi призначення

платежу.

8,6. За загмьними умовами взаемовiдносин за даним Договором передоплата за товар не
лередбачена. Однак, вадмiрно сплаченi кошти, якi надiйшли вiд Споживача та за згодою
Споr(ивача, можуть бути зарахованi як передоплата (повна або часткова) на насryлнi перiоаи
постачання (Газовi мiсяцi), за умови вiдсутностi буль-якоi заборговавостi по даному договору або
яl повернутiза письмовою вимогою Споживача,
8,?. Звiрка розрахункiв здiйснюеться Сторонами протягом l0 (десяти) кмендарних днiв з моменту
вимоги будь-яко] iз cTopiH,
8.8. У разi виникнення у Споживача заборгованостi за Договором за домовленiстю CTopiB може
бути укладений (Графiк полашення заборгованостЬ), який оформлюеться додатком до Договору

або окремим договором l1po реструктуризацiю заборгованостi, УKlIадення Сторонами

та

дотримання Споживачем узгодженоло Графiка погашення заборгованостi не звiльняе Споживача
Bi! виконання по]очних rобов'язань за {otoBopov,
9. IIриппнепня таlабо обмеження постачання

9,1. Постачальник мае право iнiцiФвати/вживати зжодiв

з

припинення або обмеження в

установленому порядку постачання газу Споживачу у разi:
9, ],l. проведення Споr(ивачем неповних або несво€часних
розрахункiв за Договором, в тому числi
несвоечасна оплата будь-яких компенсацiй, штрафних оанкцiй тrабо вiдшкодування збиткiв;
9.].2, перевищення Допустимого вiдхилення таlабо пiдтвердженого обсяry Газу;
9.1.З, настання заходiв, передбачених лравилами про безпеку постачання природного газу, що
дiють вiдповiдно до вимол ст, 5 Захону УкраiЪи (Про ринок природного газу), та поширюються на
сложивачiв, що не е захищеними вiдповiдно до Правил постачавня;
9.1.4, вiдмови вiд лiдписання Ак,га приймання-передачi природного газу або вiдповiдного
письvового обIр) н lування вiдмови вiд пiдписання:
9.1 ,5, розiрвання даного Договору,

9.2, Газопостачання Споживачу може бути припинено

(обме>rсено)

в

iнших

випадках,

передбачених законом Украiни (Про ринок природного газу), Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ,

Правилами безпеки систем постачання,
9.3, За необхiдностiздiйсяення заходiв з обмеження або припинення газопостачання Споживачевi
Постачальник надсилае Споживачу не менше нiж за 3 (три) доби (якщо СпоrФвач вiдноситься до
пiдприсмств метмургiйноi та хiмiчно'i промисловостi не менше нiж за 5 (п'ять) дi6) до дати

такого припияення повiдомлення (з позначкою про вручепня) про необхiдrliсть самостiйно
обмежити чи припинити газоспФкивання з певного перiоду (день, година тощо) та у визначений з
Споживачем час мае право опломбувати запiрнi лристроТ Споживача, за допомогою яких
Споживач самостiйно обмежив чи припинив подачу Газу на власний (власнi) об'€кт (об'екти),
Повiдопллення мас бути складено вiдповiдно до форми повiдомлення, Bcтaнoвлeнoi наказом
MiHicTepcTBa палива та енерге1.ики вiл 0З.07.2009 року J\Ъ З38. зареестрованим в MiHjcTepcTBi
юстицii УкраiЪи 28,07.2009 року за Лs 70З116719, та мiстити пiдставу припинення, даT,у та час,

коли Сложивачу необхiдно самостiйно обмежити чи припинити сложивання Газу,
9,4, Постачапьник ма€ право здiйснити зalходи з обмеr(ення чи припинення газопостачання
Споживачу через змучення до цих робiт Операюра ГТС/ГРМ. Дя цього у Постачальника мае

бути укладений

з

Оператором ГТС/ГРМ договiр

на

виконання робiт, пов'язаних

з

припиненням/обмеженням газопостачаfl ня споживачам,
9.5, У разi одержання поsiдомлення про припинення або обмеження постачання Г,Lзу

Споживач зобов'язаний

з

дотриманням правил безпеки обмежити (припинити) власне

споживання Газу, а в рлзi, якцо обмеження (припинення) Газу буде здiйснюватися Оператором
ГТС/ГРМ, ужити комплекс заходiв, спрямоваяих на запобiгання виникненню аварiйниl ситуацiй,
пiдготувати власне газоспоживне обладнання
обмеження (припинення)
розподiлу/транспорryвання Газу,
9,6, У разi усунення СпоrФвачем до зазначеного в повiдомленнi часу фактiв, що стали
причиною повiдомлення, i при uboMy, якщо Споr(ивач завчасно (до дня прилинення/обмеження)

та

до

надав Постачальнику пiдтверднi документи (а Олератору ГТС/ГРМ
припиня€ться

- копi'i), газопостачання

не

(не обмежу€ться),

9.7. Вiдновлення газопостачання здiйсиюсться за логодженням Постачальника та пiсля
вiлшкол;вання Спо>t<ивачеч виlраг на припинення ta вiдновлення lа,tопосIачання. цо понесенi
постачальником тrабо Оператором ГРМ/ГТС.
9.8. У разi siдсутностi (Графiка погашення заборгованостi) або його недотримання чи
несплати поточних платежiв Постачальник ма€ право у порядку! визначеному даним роздiлом 8
Договору. припинити або обмеr(ити постачання Газу на об'ект (об'екти) Споживача до повного
погашення заборгованостi,
10. Вiдповiддльнiсть cTopiH
]0.1. За певиконавня або rrепмеяоrе викопавня cвoix зобов'язань по даному ,Щоговору,
Сторони несуть вiдповiдальнiсть згiдно чинлого законодавства Украittи.
]0.2. В разi порушення cTpoкiB оплати (несплати або несвосчасноi оплати), визначених п,
8,2 Договору, Споживач, за письмовою вимогою Гlостачальника, складеноФ та направленою
вiдловiдно до п.l0.8 даного Доловору, сплачуе Постачмьнику леню у розм;рi подвiйноТ облiковоi
ставки НБУ вiд суми заборгованостi за кожен день прострочення виконання зобов'язання по
оплатi,

l0.3. Постачмьник в разi затримки постачанвя газу з його вини, сплачу€ на користь

Споживача пеню у розмiрi подвiйноi облiковоi ставки НБУ, що дiяла в перiод за який сплач}€ться
пеня, вiд Bapтocтi несво€часно поставленого газу, за кожен день затрймки за письмовою вимогою
Споживача, складеною та наllравленоIо вiдловiдно до n.l0.7, даногФ Договору,
l0.5. Вiдшкодування збиткiв та будь-яка компенсацiя за даним Договором здiйснюсться у
вiдповiдносri до Правил посlачання la чинного lаконодавсlва на пiдсtавj письмово-l вимоли
Сторони, яка ма€ право на вiдшкодування збиткiв та / або буль-якry компенсацiю за даним
Договором, складеноiта направлевоi вiдповiдно до п.10.8 даного Договору.
]0.6, Застосування штрафнйх санкцiй, вимога комленсацii тrабо вiдшкодування збиткiв е
правом, а не обов'язком Сторони, яка ве порушила,
l0.7,Сторони оогодили, цо порядок вiдшкодування та визначення розмiру збиткiв, завданих
вrrаслiдок порушення {оговору визначений Правилами та окремого наведення у ,Щоговорi не
потребуе, При цьому Сторони погодили у випадках! визначених пунктом l роздiлу vI Правил
застосову€ться облiкова сl'авка НБУ, у випадках, визначених пунктом 2 роздiлу VI Правил
застосову€ться коефiцiент 0,2,
10,8. Нарахування та сплата штрафних санкцiй, визначених у п. l0.2, l0.3, 10.4 та l0.7
даного Договору, вiдшкодування збиткiв та будь-яка компенсацiя за даним Договором
здiйснюеться на пiдставi Письмовоi вимоги Сторони, яка мае право на застосування/нарахування
таких санкцiй (кадмi - Письмова вимога або Вимога) i у строки, визначенi в такiй письмовiй
вимозi. Письмова вимога мае бути направлена iншiй CTopoHi (CTopoHi, яка лорушила) виrсlючно
насryпним способом:
10,8, ] , вiдправлення cкaн-Koпii Вимоги на Офiцiйну електронну адресу Сторони, або
]0,8.2. цiввим листом на адресу Сторони, зазначеrrу в давому Договорi, з описом та
повiдомленням про вручення, або
]0.8,З, вручення уповноваженiй особi Сторони, цо порушила, особисто, в такому випадку
уповновФкена особа, цlо отримала Вимоlу, зобов'язава поставити дату отримання, власний пiдпис
та прiзвице (надмi - вiдмiтка про отримання). У випадку вiдмови уповноваженоi особи Сторони
поставити вiдмiтку про отримsння) така вiдмiтка ставиться Стороною (уповноваженим

представником), яка вручала Вимогу, з застереженням, що друга Сторона (Сторона, цо
порушила)! вiдмовилась вiд поставленв, вiдмiтки про отримавня та в цей хе день Вимога (iT сканкопiя) ма€ б}ти направлена на Офiцiйну електронну адресу Сторонй, цо поруцила,
l0.12, Сплата штрафних санкцiй, будь-яких компенсацiй за Договором та вiдшкодування
збиткiв вiдбува€ться в позасудовому порядку.
10.13, У випадку порушення буль-якою iз CTopiH вимог п.10,12 даного Договору,
ввiDкатиметься! цо мiж Сторонами виник спiр, який не вирiшено шляхом nepel'oвopiB, в такому
випадку зас,tосовуеться лравило, визначене у п,]2.З.
t0,14, У разi неповiдомлення або несвоечасного повiдомлення Сложивачем ПостачzLльника
про звiльненпя примiщ€ння тrабо остаточне припинення користування Газом Споживач

зобов'язаний здiйснювати оплаry споr(итого об'сктом (об'сктами) газоспоживання Газу тА iнших
платеrdв, виходячи з умов Договору,
11. Форс

-

мая{ор

l 1.1, Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання
даному Договору, якцо це невиконання е наслiдком форс-маlкорних обýтавин,

обов'язкiв по

l1.2, Пiд форс-мажорними обставинами розумiють обставини, якi виникли лiсля пiдписання
Договору в результатi непередбачених сторонами подiй надзвичайного характеру1 вiollочаючи

по)кежi. 1еvлеIр)си. повенi. опов,lнi. iншi сrихiйнi лиха. виб)хи. вiйну або вiйськовi дii. а lакож
рiшення Уряду чи оргавiв влади, якi роблять неможливим виконання умов даного Договору.
Строк виконання зобов'язань вiдк,rlадаеться вiдловlдно до час}, протягом якоrо буд}ть дiяти TaKi

обставини,
l ].3, Достатнiм доказом дii форс-махорних обставин с документ, виданий Торгово-промисловою
палатою Украiни вiдповiдно до Закону Украiни (Про торгово-промисловi пмати в УкраiЪi),
] 1.4, Неповiдомлевня або весвосчасне ловiдомлепня iншоi Сторояи про яаýтання форс-мажорних
ФбФавин, тягне за собою втрату Стороною права посилатися на TaKi обставини як на пiдставу. шо
звiльняе вiд вiдповiдмьностi.
l2. Порядок вшрiшення спорiв i ролляд) cKapt
l2.]. yci розбiжностi, що виникають у cTopiH за даним Договором, або пов'язанi з ним, Сторони

намагатймrться вирiшувmи шляхом переговорiв мiя( Сторонами.
l2.2. Постачальник зобов'язаний розглядати yci скарги, отриманi вiд Споживача, протягом одного
мiсяця i повiдомляти про результати такого розгляду
12.З, Сторони прийшли до згоди, цо Bci спори (розбiжностi), якi виникають за цим Договором та
пов'язанi iз укладенням, виконанням, змiною! припиневням дii даного Договору або спори щодо

визнання цьоt о Доl овор) недiЙсниv чи неукпадениv_ не вирiшенi шляхоv лереговорiв.
вирiшуються в судовому порядку за встановленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору у

порядку, встановленому законодавством Украjни,
12,4, Процедура вирiшення спорiв ПостачаJьником, конlакl,на iнфорNlацir. вiдllовiдмьнi за
розв'язання спорiв (телефони, e-mail, реr(им роботи, адреси. ПIБ вiдповiдальних лрачiвникiв),
публiкуються на сайтi Постачмьника.
l2.5. Сторони за Договором пiдтверджують, що керуючись положеннями частини l статгi 188

Господарського кодексу УкраiЪи розiрвання Договору

в

односторонньому порядку не

допуска€ться, якщо iнше не передбачено законом або договором,
12.6. Порядок дострокового розiрвання Договору повинен вiдповiдати положенням cTaTTi ]88
Господарського кодексу Украiни, При цьому, згjдно статгi 652 Цивiльного кодексу УкраiЪи у разi
icToTHoi змiни обставин, якими сторони керуваJ]ися при уlспаденнi договору, договiр моrrсе бути
змiнений або розiрваний за згодою cTopiH, qкцо iнше не встановлено договором 86о не виплива€ iз
cyTi зобов'язання, Змiна обставин с iстотною, якщо вони змiнилися настiльки, що, якби сторони
могли це передбачити, вони не уклми б договiр або уютIали б Його на iнших умовах,
]2.7, Вiдносини CTopiH, що е предметом цього Договору, ме ве врегульованi ним, реryлюються
злiдно iз Законом УкDаiпи (Про ринок природного лазу), Правиламй постачанвя природвого газу,
шо затвердхенi Постановою Нацiональноi KoMici]'. що здiйснюе державне регулювання у сферах
енергетики та комунмьних послуг N92496 вiд З0.09,20]5 р,, Кодексом газотDанспоDтноi системи,
затвердженим постановою НКРВКП вiд З0 вересня 20]5 року N-.249З, Кодексом газорозподiльних

систем, затвердrФним постановою НКРЕКП вiд З0 вересня 2015 року N! 2494 та iншими
нормативними документами.

13. Iпшi умовlr договору
l3.1, Цей Договiр складевий укра'iнською мовою) при повному розумiннi Сторонами його умов та
термiнологii', у двох iдентичних примiрника\, якi мають однакову юридичну силу, по одному для
кожноj;з CTopiH.
]З.2. Bci змiни та доповнення до цього Договору дiйснi лише за умови, якцо вони виконанi в
письмовiй формi при взаемному погодженнi CTopiH, пiдписанi Сторонами та скрiпленi ]i
початками (за наявностi). Оформленi таким чином змiни i доповнення с невiд'€мними частинами

Доловору.

l3,З. Ц9й Договiр

Ntоже

бути припинений за згодою cтopiн, а такох

передбачеяих даним Договором.

l3,4. З уклаленням цьоfо Договору лопередн€ листування, доtовори
предмеry цього !оговору втрачають юридичну сйлу,

в iншик

виrrадках,

та док}ментацiя щодо

l3,5. Договiр, його змiст, а також Bci змiни, доповнення до нього та вся, пов'язана з t(им
iнфорvацiя r конфiденцiйниvи,]а не пiд,l]ягають ро]lолошенню,lа олрилюдненню однi(ю il
CTopiH без отримання згоди вiд iншоi Сторони, oKpiM випадкiв. коли це необхiдио для вирiшення
спорiв чи звернення до судових iнстаlrцiй або звiтностi на закону та обгрунтовану вимогу
представникiв державноi влади в порядку, встановленому чинним заководавством,
1З.6, Сторони зобов'язуються повiдомляти одна однiй про змiни cвoii платiжних реквiзитiв,
юридичних адресiв, HoMepiB телефонiв, телефаксiв у 5_ти денний TepMiH з дня вивикнення
вiдповiдних змiн,
l3.]З. Змiна постачмьника природного газу здiйснюеться у вiдповiдностi до Роздiл Iv Правил
постачання природного газу,га з урахуванням вимог п.lЗ.4 !оговору,
1,1. TepMiH дii договору
l4.1, цей Договiр вступа€ в силу з моменry пiдписання iдiе в частинi поставок газу з
до "Зl" ф)дня 2020 рок5. о в часtиtti розраr5нкiв, до повноIо викондння сtоронами своiх
зобов'язань. Сmрони домовились. що Договiр ввaDка€ться продовженим до Зl грудня кожного
насryпного року, якщо за мiсяць до закiнчення строку дii Договору жодною зi Сюрiн не буле
змвлено лро припинення його дiТабо перегляду його умов.
Кожна Сторона мае право припипити дiю !оговору достроково, якцо вона виконапа перед iншою
Стороною cBoi зобов'язання за договором та при yмoBi отримання iншою Стороною письмового
повiдомлевня про припин€ння дii !оговору за 30 календарних днiв до початку мiсяця поставки
природного газу.

l5. Адреси та реквiзпти cтopiH
назва:

споживАч (зАмовник)

Юридична адреса:
код за СДРПОУ|

Розрахунковий рахунок

мФо
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ВсьоГо:
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