договIр

розподiлу природного газу.
I. Загальнi положення
1.1. I]ей Типовий договiр розполiлу природного газу (далi - Щоговiр) е публiчним та
регламенту€ порядок
умови забезпечення цiлодобового доступу Споживача до
газорозподiльноi системи, розподiл (перемiщення) природного газу газорозподiльною
системою з метою його фiзичноТ доставки до межi балансовоi належностi об'скта Споживача
та перемiщення природного газу з метою фiзичноi доставки Оператором ГРМ обсягiв
природного газу до об'ектiв споживачiв, а також правовi засади санкцiонованого вiдбору
природного гчlзу з газорозподiльноТ системи.

i

{Пункт 1.1 роздiлу в редакцii Постанови Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних поспуг J\Ъ 2080 вiл 07.10.2019}
1.2. Умови цього,Щоговору однаковi для Bcix споживачiв УкраiЪи та розробленi
вiдповiдно до Закону УкраiЪи кПро ринок природного газу) i Колексу газорозподiльних
систем, затвердженого постановою НацiональноТ KoMiciT, що^ здiйснюе державне
регулювання у сферах енергетики та комунrrльних послуг, вiд 30 вфесня 2015 року Ns2494
(далi - Кодекс газорозподiльних систем).
Щоговiр с договором приеднання, що укладасться з урахуванням вимог статей
63З,6З4,641' та 642 Щивiльного Колексу Украiни на невизначений строк, Фактом присднання
Споживача до умов цього !оговору (акuептування договору) с вчинення Споживачем буд"1.З.

I_{ей

яких дiй, якi засвiдчують його бажання укласти flоговiр, зокрема надання пiдписаноi
Споживачем заяви-irриеднання за формою, наведеною у додатку 1 (для побутових

споживачiв) або у додатку 2 (для споживачiв, що не е побутовими) до цього Щоговору, яку в
установленому порядку Оператор ГРМ ЕаправJuIс Споживачу Iнформацiйним пистом за
формою, Еаведеною у додатку 3 до цього ,Щоговору, та/або сплата рахунка Оператора.ГРМ,
TaJ або докумонтально пiдтверджене споживання природного газу.
1.4. Термiни, що використовуються в цьому,Щоговорi, мrIють TaKi значення:

група споживання - визначена згiдно з вимогами Кодексу газорозподiльних систем
група побутового споживач?, що розраховуеться за лiчильником газу, яка вiдображас рiчний
профiль споживання rrриродного газу в розрiзi к€rлендарних мiсяцiв;
ЕIС-код - персонаJIьний код iдентифiкацii Споживача як суб'скта ринку природного
газу або його точки комерчiйного облiку tтриродного газу (за необхiдностi), присвосний
оператором Грм в установленому порядку, який облiковуеться оператором
газотранспортноi системи (далi - Оператор ГТС);
заява-приеднання - письмова заява-присднання Споживача до умов цього .Щоговору,
складена вiдповiдно до вимог Колексу газорозподiльних систем, що мiстить персонiфiкованi
данi щодо Споживача та його об.'скта та с невiд'смною частишою цього Щоговору;

норми споживання - об'ем та вид споживання природного гчLзу, устаIIовленi згiдно iз
законодавством дju{ проведенн$ побlтовими сrrоживачами розрахункiв за спожитий
природний газ у разi вiдсутностi.тiiчильникiв газу.
Оператор ГРМ - оператор.*ороЙодiльноi системи в особi

вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню та газифiкацiт <кiровоградгаз>. що
(найменування Оператора ГРМ)

здiйснюе розподiл природного газу на пiдставi лiцензii вiд 30.03.2015 року, виданоТ
НКРЕКП, серiя АЕ, Jф 295534;
1

особистий кабiнет - особиста веб-сторiнпа Ьпо*"вача на сайтi Оператора ГРМ, що
мiстить персонiфiковаЙi данi Споживача та його'об'скта (об'ектiв), статистичнi данi про
обсяги споживання природного газу, поточний стан розрахункiв за цим [оговором та iншу

iнформацiю, а також гtередбачае обмiн iнформацiею мiж Оператором ГРМ та Споживачем, у
тому числi для передачi показань засобiв вимiрювальноi технiки (лiчильника газу) та/або
формування звiту за спожитий приролний газ чи paxyнKiB. Адреса сторiнки входу до
особистого кабiнету захищена логiном та паролем Споживача i надаеться Оператором ГРМ
Споживачу особисто або в iнший дозволений законодавством спосiб;
персонiфiкованi данi - гlерсонiфiкованi данi щодо Споживача та його об'екта (назва,
П.I.Б., ЕIС-код, перелiк вузла(iв) облiку та вiдповiднi данi вузла облiку, тощо), визначенi в
заявi-приеднаннi, якi е достатнiми для проведення взаеморозрахункiв та визначення об'ему
споживанЕя IIриродIого газу;

{Абзац восьмий пункту 1.4 розлiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг Jф 2080 вiл 07.10.2019}

пiлтверлжений обсяг природного газу - об'см (обсяг) природного газу, видiлений
постачальником для потреб Споживача, з яким укладено договiр поQтачання природного газу
на вiдповiдний розрахунковий гrерiод, пiдтверлжений оператором Гтс (включений до
пiдтверлженоI номiнацii) та доведений Оператору ГРМ у порядкуJ -визначеному Кодексом
газотрансrrортноi системи, затвердженим постановою Регулятора вiд З0 вересня 2015 року
Nч 2493;

послуга з розподiлу природного газу - послуга Оператора ГРМ, яка надаеться
Споживачу та вкпюча€ в себе забезпечення цiлодобового доступу Споживача до
газорозподiльноТ системи i розподiл (гrеремiщення) належirого Споживачу (його
постача:tьпику) природного газу газорозподiльною системою з метою його, фiзичноТ

доставки до межi ба_irансовоi належностi об'екта Споживача;

{Абзац десятий lrункту 1.4 роздiлу I iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою
Нацiона-ltьноТ KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг N9 2080 вiл 07.10.2019}

постачilIьник - суб'скт господарювання, з яким Споживач в установлеЕому rrорядку
уклав договiр постачання природного газу;
Ресстр споживачiв постачальника - це перелiк споживачiв, якi в установленому
Кодексом газотранспортноТ системи порядку закрiпленi в iнформацiйнiй платформi
оператора газотранспортноi системи за певним постачальником у розрахунковому перiодi;
{Пiдпункт 1.4 розлiлу I доповнено новим абзацом дванадцятим згiдно з Постановою
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг Ns 1437 ъiд27.Т2.2017)

сайт Оператора

ГРМ

-

(сайт)

офiцiйний сайт Оператора ГРМ

в мережi

IHTepHeT,

розмiщений за адресою: http://www.kirgas.com/, який мiстить чинну редакцiю цього,Щоговору
та Кодексу г€ворозподiльних систем, lrрава та обовОязки CTopiH (визначених цим
Щоговором), iншу iнформацiю, а також порядок звiтностi та формування об'смiв (обсягiв)
природного газу за вiдповiдний перiод;
Споживач - фiзична або юРидична особа чи фiзична особа - пiдприемець, об'ект якоi
пiдключений до газорозlrодiльноi системи Оператора ГРМ.

Iншi термiни вживаються

у

значеннях, наведених

природного газу> та КодейЬi гЕLзорозподiльних систем.
1.5. Надалi за текстом цього .Щоговору Оператор
окремо, iменуються - Сторона, коли спiльно - Сторони.

у

Законi УкраiЪи <Про ринок

ГРМ та Споживач, коли вживаються

II. Прелмет Щоговору

За цим Договором Оператор ГРМ зобов'язусться надати Споживачу тrослугу з
розподiлу природного газу, а Споживач зобов'язуеться прийняти зазначону послугу та
2.1,.

сплатити iT BapTicTb у розмiрi, строки та порядку, визначенi цим,Щоговором.

2.2. Обов'язковою )rп,Iовою надання Споживачу послуги з розподiлу природного газу с
наявнiсть у Споживача об'скта, пiдключеного в установленому порядку до газорозподiльноi
системи Оператора ГРМ.

2.З. При вирiшеннi Bcix питань, що не обумовленi цим ffоговором, Сторони

зобов'язуються керуватися Законом УкраiЪи кПро ринок природного газу> та Кодексом
газорозподiльних систем. Оператор ГРМ зобов'язуеться вносити змiни та оновлювати
iнформацiю, що розмiщена на його сайтi, зокрема, чинну редакцiю тексту цього Щоговору та
Колексу газорозподiльних систем.
III. Умови передачi природного газу Споживачу

3,1. Споживач мас право здiйснювати вiдбiр/споживання природного газу з
газорозподiльноТ системи за умови включення його до Реестру споживачiв будь-якого
гвз}, що в
постачальника у перiолi фактичного вiдбору/споживання
.природного

установленому Кодексом гЕlзотранспортноi системи rrорядку пiдтверлжусться опоратором
гzх}отрЕlнспортноi системи до початку такого перiоду.

{Абзац перший lrункту 3.1 роздiлу III в редакцii Постанови Нацiона-lrьноi KoMicii, що
здiйснюе державне реryлювання у сферах енергетики та комуналъНих послуг Ns 1437 вiд
27.I2.20l7}

Наявнiсть пiдтвердженого обсягу природного газу Споживача (його постачальника)
доводиться до вiдома Оператора ГРМ у встановленому законодавством порядку Оператором
ГТС, а до вiдома Споживача - його постачальником.

За вiдсутноотi у Споживача договору гIостачання природного газу таlабо видiлених
його постачальником пiдтверджених обсягiв для потреб Споживача на вiдповiдний

календарний перiод Споживач не мас права використовувати (споживати) приролний газ iз
гtlзороз подiльноТ систем и.
З.2. За }мови вкJIючення Споживача до Ресстру споживачiв будь-якого постачальfiика у
,Щоговором
розрахунковому перiодi та вiдсугностi простроченоi заборгованостi за

цим

Оператор ГРМ забезпечуе розподiл природного газу, що належить Споживачу, до межi
балансовоТ належностi його об'екта з дотриманням нtшежного рiвня надiйностi, безпеки,
якостi та величини тиску природного газу.

{Абзац перший пункту 3.2 роздiлу III в редакцii Постанови Нацiональноi KoMicii, що
здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунаjIьних послуг Ng 1437 вiд
27.\2.201'7\

Приймання-передача обсягу газуо нilлежного Споживачу, а також перехiд
ексlтлуатацiйноi вiдповiдальностi за стан газових мереж вiд Опера.тора ГРМ до Споживача
вiдбуваються на межi балансовоi H&rIeжHocTi об'скта Споживача.

Сгlоживач забезпечус наJIежну експлуатацiю власних газових мереж пiсля межi

балансовоТ належностi згiдно з чинним законодавством, зокрема вiдповiдно до вимог Правил

безпеки систем газошостачання, затверджених наказом MiHicTepcTBa енергетики та вугiльноi
промисловостi Украiни вiд 15 травня 2015 року Ns 285, заресстрованих в MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни 08 червня 201ý року за JtlЪ 674127|19, або }кладае вiдповiдний договiр з
буль-якою органiзацiсю, яка мас право Еа виконання таких робiт, з урахуванням вимог
Кодексу газорозподiльних систем.

За домовленiстю CTopiH експлуатацiйна вiдuовiдальнiсть Оператора ГРМ може бути
поширена i на газовi мережi (ix частину) Споживача, якщо це визначено в aKTi розмежування
балансовоТ належностi та експлуатацiйноi вiдповiдальностi cTopiH, що с невiд'смною
частиною цього Щоговору.

Порялок укJIадання акта розмежування баланiовоi належностi та оксплуатацiйноТ

вiдповiдальностi CTopiH визначений Кодексом газорозподiльних систем.

3.3. Споживач, що не е побутовим, зобовjязаний самостiйно контролювати вJIасне
газоспоживання та для недопущення перевищення пiлтверлженого обсягу природного газу

здiйснити разоN{ зi своТм постачальником заходи з коригування в установленоМУ поряДкУ
пiдтверлженого обсягу або заходи iз самостiйного та завчасного обмеження (припинення)
власного газоспоживання.

Якщо за пiдсумками мiсяця фактичний об'см споживання природного газу Споживача
буле перевищувати пiдтверджений обсяг природного гву, врегулювання небалансу
(лефiчиту) природного газу буле злiйснюватись його постачаJIьником у встановленому
законодавством порядку та вiдповiдно до умов договору постачання природного газу.
IV. Якiсть природного газу, що переда€ться

Споживачу

4.1. Якiсть природного газу, що передаеться Оператором ГРМ Споживачу на межi
ба;lансовоi належностi його об'скта, мас вiдповiдати вимогам, встановленим Кодексом
газорозподiльних систем.
Величина тиску природного газу на межi балансовоТ належностi Споживача повинна
вiдповiдати значенням, визначеним в Еормативних документах.
4.2. Чисельнi значення фiзико-хiмiчних показникiв природного газу, якi заносяться до
баз даних обчислювачiв таlабо KopeKTopiB об'ему газу, Оператор Г!М доводить до вiдома
Споживача (за виключенням випадкiв, коли комерчiйний вfзол облiку Споживача
органiзований на базi побутового лiчильника газу) з перiодичнiстю, визначеною Кодексом
газорозподiльних систем.
4.3. Перевiрка величини тиску таlабо якiсних показникiв lrриродного газу здiйснюеться
Оператором ГРМ на пiдставi шисьмовоТ заяви Споживача. У разi.надходження TaKoi заlIви
Оператор ГРМ зобов'язусться направити свого представника за мiсцем виклику протягом
двох робочих дriв у MicTax i п'яти кЕrлендарних днiв у сiльськiй мiсцевостi в узгоджений зi
споживачем час.

Порядок визнач9ння чисельних значень фiзико-хiмiчних показникiв (характеристик)
природного гЕlзу та врегулювання спiрних питань мiж Сторонами щодо iх визначеЕня чи
невiдповiдностi здiйснюеться вiдповiдно до вимог Кодексу газорозподiльних систем.

V. Порядок облiку шриродного газу, що передаеться Споживачу
5.1. Облiк (у тому числi приладовий) приролного газу, що передаеться Оператором
ГРМ та спожива€ться Споживачем на межi балансовоТ належностi об'скта Споживача,
здiйснюсться вiдповiдно до вимог Кодексу газорозподiльних систем,

5.2, Визначення об'сму розподiлу та споживання природного газу по Споживачу
здiйснюеться на межi балансовоi наJIежностi мiж Оператором ГРМ та Споживачем на
пiдставi даних комерчiйного вузла облiку (лiчильника газу), визначеного в заявi-приеднаннi,
та з урахуваЕням регламентних процедур, передбачених Кодексом газорозподiльних систем
та цим,Щоговором.
Якщо комерцiйний вузол облiку встановлений не на межi балансовоi належностi cTopiH
(точка вимiрювання не збiгаеться з точкою комерцiйного облiку), фактичший об'ем
природного газу визначасться з урахуванням втрат та витрат природного газу мiж точкою
вимiрювання i межею балансово_i належностi oTopiH шляхом Тх додавання/вiднiмання до/вiд
об'сму природного г€}зу, визнаtеного комерцiйним вузпом облiку в точцi вимiрювання,
вiдповiдно до вимог Кодексу газорозшодiльних систем.

розполiлу та споживання природного газу беруться данi
комерuiйного вузла облiку Оператора ГРМ. У разi вiдсутностi комершiйного вузла облiКУ в
Оператора ГРМ беруться данi комерuiйного вузла облiку Споживача.
5.3. За розрахункову одиницю розподiленого та спожитого природного газу береться
.Щля визначення об,'_ему

один кубiчний метр (м куб.) прирOдного газу, приведений до стандартних умов, визначених в
Кодексi газорозподiльних сиQтем.
5.4. Порядок визначення об'сму розподiленого Споживачу i спожитого ним природного
газу та надання звiтностi щодо спожитих об'емiв гtlзу за розрахунковий перiод визначаеться

вiдповiдно до вимог Кодексу газорозподiльних систем та

з

урахуванням вимог цього

,Щоговору.

Пiсля запровадження особистого кабiнету на сайтi Ъrr.рurорu ГРМ Споживач мае
можливiсть скористатися ним для формування звiтностi (передачi показань лiчильника газу)
та paxyHKiB за надаIIi послуги, а також ознаЙомлення з визначеними об'емами та обсягами
розподiленого та спожитого rrриродного газу за розрахунковий перiол.
5,5, Споживач, що с побутовим, який за умовами цього .Щоговору розраховуеться за
лiчильником газу, зобов'язаний щомiсяця станом на 01 число мiсяця знiмати фактичнi
показання лiчильника газу та протягом п'яти календарних днiв (до 05 числа включно)
надавати iх оператору Грм в один iз таких способiв:
1) через

2) за

особистий кабiнет на сайтi Оператора ГРМ;

телефоном (0522) 30-15-30, 30-51-41, (050) З4З-44-55, (067) 515-11-99,

(05258) 5-20-З0, (05256) 4-23-05, (05255) 2-29-Зб (в тому числi шJuIхом SМS-повiдомлення);
З) шляхом з€вначення
Оператора ГРМ;

floкiulaнb у сплаченому рахунку (квитанцiI абонентськоi книжки)

4) на електронну адресу counter@kirgas.com

У

разi неотримання до 06 числа мiсяця, що настас за розрахунковим, показань

лiчильника та за }мови, TrIo лiчильник гчlзу не оснащений засобами дистанцiйноТ передачi
даних, фактичниЙ об'см розподiлу та споживання природного газу по Споживачу за
розрахунковиЙ перiод визнача€ться Оператором ГРМ на piBHi плdнового мiсячного об'ему
споживання на вiдповiдниЙ перiод, що розраховусться, виходячи з групи сiтоживання
Споживача та його середньорiчного об'сму споживання природного газу за ocTaHHi
12 календарних мiсяцiв. Якщо за пiдсумками наступного мiсяця Споживач своечасно надасть
показання лiчильника газу, формування об'ему розполiлу та споживання природного г.ву за
перiол зазначеного мiсяця здiйснюсться з урахуванням наданих показань.

{Абзац шостий пункту 5.5 розлiлу V iз змiнамио внесеними згiдно з Постановою
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
комунaльних послуг Jф 1418 вiд 11.08.201б}
Оператор

ГРМ мае право

природного г€lзу Споживача.

здiйснювати контрольнi знятгя показань лiчильника

Оператор ГРМ зобов'язуеться не рiдше одного разу на шiсть мiсяцiв здiйснювати
контрольне зняття показань лiчильника газу та формувати об'ем розподiлу та споживання
природного газу по Споживачу за розрахунковиЙ мiсяць, в якому було здiЙснено контрольне
зняття показань лiчильника гЕrзу, з урахуванням його фактичних показань.

Якщо об'ект Споживача розмiщений в багатоквартирному булинку (гуртожитку), що
обладнаний зага_пьнобулинковим лiчильником газу чи ша групу булинкiв (гуртожиткiв),
визначення об'ему розподiленого та спожитого шриродного газу за Споживачем
здiйснюеться з }рахуванням Тимчасового положення про порядок проведення розрах}цкiв за
надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лiчильникiв природного
газу (булинкових або на групу булинкiв), затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 16 травня 2002 року Jф 620 (зi змiнами).
5.6. Пiсля визначенн5 загального об'ему розподiленого Споживачу (спожитого ним)
rrриродного гrlзу, приведеного до стандартних )rNлoB, Оператор ГРМ в установленому порядку
здiйснюе пореведення величини об'ему природного газу в обсяг розподiленоi (спожитоi)
енергii, що мае вЙзначатись за трьома одиницями вимiру: в - кВт.год, в - Гкал, в - МЩж.
Щанi про об'ем (м куб,) та обсяг (кВт,год, Гкал, МДж) розподiленого Споживачу
(спожитого ним) природного газу за розрахунковий перiол (мiсяць) зазначаються
Оператором ГРМ в особистому кабiнетi Споживрча (пiсля його запровадження) т/або в
рахунку про сплату послуги за цим !оговором.

Оператор ГРМ зобов'язуеться в уотановленому порядку передавати iнформацiю про
загальний об'ем та обсяг розподiленого Споживачу (спожитого ним) прирOдного газу за
вiдшовiдний перiол оператору ГТС для можливостi Ti використання суб'ектами ринку
rrриродного газу, у тому числi постача,,Iьником Споживача. Споживач (KpiM побутового)
зобов'язуеться довести iнформацiю про загапьний об'см та обсяг розподiленого та
спожитого природного газу за вiдповiдний перiод своему постачальнику.

Визначенi за умовами цього Щоговору об'сми та обсяги розподiлу та споживаннJI
природного газу е обов'язковими для ix використанЕя у взаемовiдносинах мiж Споживачем
та його постачztльником.
За наявностi розбiжностей у частинi визначення об'ему та/або обсягу розподiленого та
спожитого природного газу вопи пiдлягають урегулюванню вiдповiдно до умов цього
.Щоговору або в судовому порядку. Що вирiшення цього IIитання величина об'сму та обсягу
розподiленого та спожитого природного газу встановлюеться вiдцовiдно до даних Оператора

грм.

VI. Порядок розрахункiв
6.1. Оплата BapTocTi послуги Оператора ГРМ з розподiлу приро!ного газу здiйонюеться
Споживачем за тарифом, встановленим Регулятором для Оператора ГРМ, що сплачу€ться як
плата за рiчну замовлену потужнiсть, з урахуванням вимог Кодексу газорозподiльних
систем.

{Пункт 6.1 роздiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою НацiональноТ KoMicii,
що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комуна-йьних послуг Ns 2080 вiд
07.10.2019}
6.2. Тариф, встановлений згiдно з lrунктом 6.1 цього роздiлу, с обов'язковим для CTopiH

з дати набрання

чинностi постановою Регулятора щодо його встановлення.

встановлення тарифiв на rrослуги розподirry природного газу, виходячи з велйчини
рiчноI замовленоi потужностi об'екта споживача вiдповiдно до Колексу газорозподiльних
систем, оплата послуг здiйснюеться за тарифами, встановленими Регулятором для
Оператора ГРМ, за фiзичний обсяг розподiлу природного гiву.
'Що

{Пункту 6,2 роздiлу VI доповнено новим абзацом згiдно з Постановою Нацiональноi
KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунальних lтослуг J\Ъ
691 вiд 12.07.2018; iз змiнами, внесеними згiдно з з Постановою НацiонаrrьноТ KoMicii, що
здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг JФ 2080 вiд
07. l 0.2019}

6.3. Величина рiчноi замовленоi потужностi об'скта (об'ектiв) Споживача

розрахунковий календарний piK визначасться вiдповiдно до Кодексу ГРМ.

на

Мiсячна BapTicTb послуги розподiлу природного газу визначаеться, як добуток 1/12
рiчноi заNIовленоi потужностi об'скта (об'ектiв) споживача на тариф, встановлений
Регулятором для вiдповiдного Оператора ГРМ iз розрахунку мiсячноi BapTocTi одного
кубiчного метра замовленоi потужностi.

{Роздiл VI 4 доповнено ,rоБ"* пунктом 6.3 згiдно з Постановою НацiональноТ KoMicii,
що здiЙснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг J\Гч 2080 вiд

07.10.2019}

.

6.4, Розрахунковим перiолом за цим flоговором с каJIендарний мiсяць.

6.5. У випадку, якщо Споживач, що не е побутовим, в установленому Кодексом ГРМ
порядку самостiйно здiйснив замовлення величини рiчноТ потужностi гrо Bcix його об'сктах
(об'екту) в г.ворозподiльнiй зонi вiдповiдно Оператора ГРМ:на ррзрахунковий календарний
piK та фактичний рiчний обсяг використання потужностi (протягом календарного року) буле
перевищувати замовлену споживачем рiчну потужнiсть, Споживач, що не с побутовим.
Зобов'язаний з моменту перевищення фактичного обсягу над зЕuIвленим здiйснювати оплату

BapTocTi перевищення рiчноТ замовленоТ потужностi, величина якоI визначаеться за
формулою:
Сфакт

де

В:кхТхА
- С,

к:

1,5

*у

випадку первинного замовлення рiчноТ потужностi (на перiод до

завершення повного газового року споживання природного газу) новим Споживачем, що Ее е
побlтовим,таlабо для потреб нового об'скта споживача;

к= 2 - у випадку замовлення рiчноi потужностi Споживачем, що не е побутовим;
Т - тариф на розподiл природного газу Оператора ГРМ, встановлений Регулятором;

А

=СМquпr-С.ч"о.r, при розрахунку оплати BapTocTi перевищення
потужшостi у першому мiсяцi, в якому було лопущено таке rrеревищення;

А

рiчноi замовленоi

ПРи рОЗрахУнку оплати BapTocTi перевищення рiчноi замовленоТ
потужностi у мiсяцях, наступних за мiсяцем, в якому було вперше у кirлендарному роцi
=СМфu*-СМ-lбu*r,

допущено

перевищення;

;

л

С'фчо - фактичний обсяг використttння потужностi (протяrо* п*a"дарного року), що
визначаеться виходячи iз фактичного обсяry сrrоживання rrриродного газу з початку
календарного року до мiсяця надання послуг (включно);
СМ-lбч*- фактичний обсяг використання потужностi (протягом календарного року), що
визнача€ться виходячи iз фактичного обсягу споживання природного газу з rrочатку
календарного року до мiсяця, що передуе мiсяцю надання послуг;
C.u"o"n

- рiчна замовлена потужнiсть Споживачем.

Визначення фактичного обсягу використання потужностi (протягом кtшендарЕого
та
замовленоi Споживачем рiчноi потужностi здiйснюсться сумарно по Bcix обlектах
року)
Споживачо, що не с побутовим, що знаходяться в газорозподiльнiй зонi вiдповiдного
Оператора ГРМ, KpiM випадкiв, перелбачених главою б розлiлу VI Кодексу газорозподiльних
систем.

За пiдсумками мiсяця, за. умови перевищення фактичного обсяry

використаIIшI

потужностi над обсягом замовленоi Споживачем рiчноi потужностi, Оператор ГРМ 12числа
мiсяця, наступного за мiсяцем надання послуг розподiлу, здiйснюе нарахування BapTocTi
перевищення та pазом iз рахунком про сплату BapTocTi перевищення (або в рахунку) надае
Споживачевi, що не е побутовим, звiт про фактичне використання потужностi та рахунок
BapTocTi перевищення рiчноТ замовленоТ потужностi.

Споживач, що не е побутовим, зобов'язаний здiйснити оплату величини BapTocTi
перевищення рiчноТ замовленоi потужностi протягом 10 робочих днiв з дня надання
Оператором ГРМ рахунку на оплату.
У випадку якщо рiчна замовлена потужнiсть об'екта (об'ектiв) споживача на
розрахунковий календарний piK визначасться Оператором ГРМ виходячи з фактичного
обсягу споживання природног? газу цим об'сктом за газовий piK, що передував
розрахунковому календарному року, нарахування Оператором ГРМ BapTocTi lrеревищення
за}4овленоТ рiчноi потужностi не здiйснюсться.
Розбiжностi щодо ,,,BapTocTi перевищення замовленоi потужностi пiдлягають

урегулюванню вiдповiдно до умов цього .Щоговору або в сулi. ,Що прийнятгя рiтттення суду
BapTicTb перевищення зап,Iовленоi потужностi, яку Споживач зобов'язаний сплатити у строк,
визначений у чьому пунктi цього Щоговору, визначаеться за данними Оператора ГРМ.

{Роздiл VI доповнено новим пунктом 6.5 згiднd з Постановою Нацiональноi KoMicii,
що здiйснюе державне регупюванЕя у сферах енергетики та комунirльних послуг J\Ъ 2080 вiд
07.10.2019}

6.6. Оплата BapTocTi послуги з розгrодiлу тrриродного газу за цим ,Щоговором
здiйснюеться Споживачем, який не е побутовим, на умовах попередньоi оплати до rrочатку
розрахункового перiолу на пiдставi рахунка Оператора ГРМ. Якщо згiдно iз законодавством
Споживач мас 9плачувати Оператору ГРМ за послуги з розполiлу природного газу зi свого
поточного рахунку iз спецiальним режимом використання, оплата послуг розподiлу
природного газу здiйснюсться з поточного рахунку iз спецiа,.lьним режимом використаншI
Споживача на поточний рахунок Оператора ГРМ кожного банкiвського дня згiдно з
zшгоритмом розподiлу коштiв, встановленим Регулятором, та зарахову€ться як плата за
послуги'розподiлу природного газу в тому мiсяцi, в якому надiйшли кошти. Остаточний
розрахунок за наданi у звiтному мiсяцi послуги проводиться Споживачем до десятого числа
мiсяця, наступного за звiтним, вiдповiдно до акта наданих послуг та з урахуванням ранiше
перерахованих коштiв.
{Абзац перший пункту роздiлу VI iз змiнами, вIIесеними згiдно з Постановою
НацiоНа-пьноi KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг J\b 1418 вiд 11.08.2016}

Оплата BapTocTi послуги з розподiлу природного газу за цим ,Щоговором здiйснюеться
Споживачем, який е побутовим, до 20 числа (включно) мiсяця, в якому надаються rrосJryги з
розподiлу lrриродшого газу, на пiдставi рахунка оператора Грм.

{Абзач другий пункту 6,б розлiлу VI iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних шослуг

грм.
грм.

ЛЪ

2080 вiд 07.10.20l9}

Оплата здiйснюсться виключно грошовими коштами на поточний рахунок Оператора
,Щата

оплати визначаеться датою, на яку були зараховапi кошти на рахунок Оператора

Споживач мае rrраво здiйснювати огIлату за договором розподiлу природного газу через
банкiвську ппатiжну систему, онлайн-переказ, поштовий шерек[в, внесення готiвки через
касу Оператора ГРМ та в iнший не заборонений законодавством спосiб.
{Пункт роздiлу VI доповнено новим абзацом згiдно з Постановою Нацiональноi KoMicii,
здiйснюе
що
державне регулювання у сферах енергетики та комун.rльних послуг NЬ 1418 вiд
11.08.2016}

У разi виникнення у Споживача заборгованостi за цим Щоговором Сторони мож)"ть
графiк
погашення заборгованостi, який оформлюстьоя додатком до цього Щоговору
укласти
або окремим договором про реструктуризацiю заборгованостi,
6.'l ,

у

разi вiдсутностi графiка погашення заборгованостi оператор Грм мас право грошовi
кошти, отриманi вiд Споживача в поточному розрахунковому перiолi, зарахувати в рахунок
погашення iснулочоi заборгованостi Споживача вiдповiдно до черговостi Ii виникнення.

Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгоджеЕого графiка погашення
заборгованостi не звiльняе Споживача вiд виконання поточних зобов'язань за цим

,Щоговором.

i

У разi вiдсутностi графiка погашення заборгованостi або його недотримання чи
несплати поточних платежiв Оператор ГРМ мае право у шорядку, визначеному цим
,Щоговором, приrrинити або обмежити розполiл (сшоживання) природного газу на об'ект
Споживача до повного погашення заборгованостi.
6.8. Надання Оператором ГРМ послуги з розподiлу природного газу Споживачу, що не
е шобутовим, мас пiдтверджуватися пiдшисаним мiж Сторонами актом наданих послуг, що
оформлюсться вiдповiдно до вимог Колексу газорозполiльних систем.

VП. Права та обов'язкй CTopiH
7.1. Оператор

ГРМ зобов'язусться:

1) розмiщувати на сайтi чиннi тарифи за послуги з розполiлу природного га:}у та
поточну редакцiю тексту цього ,Щоговору i Кодексу газорозподiльних систем, а у разi
внесення до цього .Щоговору в установленому законодавством порядку вiдповiдних змiн
своечасно ix публiкувати в офiцiйних друковzlних виданнях, якi публiк}тоться на територii
його лiцензованоТ дiяльностi;

2) забезпечити можливiсть цiлодобового достуtIу Споживача до

газорозrrодiльноi
системи та передачу належних Споживачу об'емiв (обсягiв) природного газу з дотриманням
належного рiвня надiйностi, безпеки, якостi та величини його тиску за умови дотриманЕя
Споживачем вимог цього Щоговору;

{Пiдпункт 2 пункту 7.1 розлiлу VII iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
ком)цальних послуг

3)

J\Ъ

2080 вiд 07.10.2019}

забезпечити належну органiзашiю

Споживача;

та

функuiонування особистого кабiнету

4) забезпечити належний piBeHb комерuiйного облiку trриродного газу по Споживачу, у
тому числi формування загаJIьного об'ему та обсягу розподiлу (спожffЁання) природного гЕlзу
Споживачу за вiдповiдний перiод;

5) дотримуватись встановлених вимог Кодексу гtворозподiльних систем щодо
приладового облiку, якщо комерцiйний вузол облiку (лiчильник газу) за цим ,Щоговором буде
нitлежати Оператору ГРМ;
6) за письмовою вимогою Споживача безкоштовно надати йому завiрену шисьмову
форму цього Щоговору tIротягом десяти днiв з дня надання Оператору ГРМ TaKoi вимоги;

7) проводити на вимогу Споживача перевiрку роботи комерчiйного вузла облiку

(лiчильника газу) у порядку, визначеному Кодексом газорозподiльних систем;

S) здiйснювати шерерахунок об'смiв (обсягiв) розподiленого природного газу

по

об'скту Споживача вiдповiдно до вимог Кодексу газорозподiльних систем та сплачувати
компенсацiю Споживачу у разi невiдповiдностi якостi природного газу на межi балансовоi

HaJIeжHocTi об'екта Споживча параметрам, визначеним Кодексом г€ворозподiльних
9) лотримуватись

7.2. Оператор

систем;

iнших вимог цього,Щоговору та Кодексу газорозподiльних систем.

ГРМ мас

право:

l) отримувати вiд Споживача оплату

за цим.Щоговором;

2) не здiйснювати фактичний розподiл природного газу Споживачу або обмежити його
чи припинити у порядку та на пiдставах, передбачених цим.Щоговором;

3) безперешкодного та безкоштовного доступу на територiю та земельну дiлянку

Споживача, де розташована газорозподiльна система, таlабо газове обладнання Споживача,
таlабо комерчiйний вузол облiку, для виконання службових обов'язкiв, передбачених
законодавством та цим,Щоговором;

4) перевiряти роботу коп4ерuiйного вузла облiку (лiчильника газу), у тому числi
встановленого на об'сктi Спожи'вача, у порядку, визначеному Кодексом газорозподiльних
систем;

5) вимагати вiд Сшоживача пiдписання акта розмежування балансовоТ належностi та
експлуатацiйноi вiдповiда-гrьцостi CTopiH ;
6) встановлювати на комерцiйному вузлi облiку (лiчильнику газу) засоби дистанцiйноТ
передачi даних таlабо лублюючi чи контрольнi засоби вимiрювальноi технiки, якщо TaKi
заходи здiйснюються за рЕжунок та силчlми Оператора ГРМ;
7) iншi права, передбаченi цим,Щоговором та Кодексом газорозподiльних систем.
7.3. Споживач мас право:

1) на отримання цiлодобового доступу до газорозlrодiльноТ системи та передачу
Еалежних Споживачу об'смiв (обсягiв) природного г€ву.з належЕипr piBHeM надiйностi,

безпеки, якостi та величини його тиску за умови дотримання ним вимог цього ,Щоговору та
Кодексу газорозподiльних систем;

{Пiдпункт 1 пункту 7.З роздiлу VII iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою
Нацiональноi KoMicii, цо здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг }lb 2080 вiл 07.10.2019}

2) на перерахунок наданих послуг за цим Щоговором у разi недотримання Оператором
газуо що передаеться на межi бшlансовоi
Сгrоживача;
належностi об' екта

ГРМ рiвня якостi та/або величини тиску природного

3) вимагати вiд Оператора ГРМ письмову форму цього Щоговору, завiрену печаткою
Оператора ГРМ;
4) iнiцiювати перевiрку роботи комерчiйного вузла облiку (лiчильника газу) у порядку,
визначоному Кодексом газорозподiльних систем;

5) звертатися до Оператора

цього.Щоговору;

виконання
ГРМ зi скаргами та пропозицiямц,щодо
;

)rMoB

6) на отримання компенсацii у разi невiдповiдностi якостi природного газу параметрам,
визначеним Кодексом газорозподiльних систем;
7) iншi права, передбаченi цим !оговором та Кодексом газоро.зподiльних систем.
7.4. Споживач зобов'язусться

:

здiйснювати розрахунки в розмiрi, строки та порядку, визначенi цим ffоговором;
2) свосчасно повiдомляти Оператора ГРМ про Bci змiни щодо персонiфiковаIIих даних в
заявi-приеднаннi таlабо позаштатноi роботи комерчiйного вузла облiку (лiчильника газу);
3) не перешкоджати Оператору ГРМ у здiйсненнi заходiв щодо вдосконz}лення облiку
природного газу для точностi вимiру обсягiв розподiлу та споживання природного гвзу, у
тому числi встановлення засобiв дистанцiйноТ передачi даних, установленrтя дублюючих
засобiв вимiрювальноТ технiки чи монтажу окремих закладних чаQтин для можливостi iх
встановлення за рахунок Оператора ГРМ;
4) забезпечувати безперешкодний та безплатний достlтl на власнi об'екти чи земельну
дiлянку представникам Оператора ГРМ за ii службовими посвiдченнями для викон€lння
ними службових обов'язкiв щодо забезпечення гарантованого рiвня надiйностi, безпеки,
якостi та величини тиску природного гttз}, запобiгання можливим витокам газу та
недопущення аварiйних ситуацiй, зокрема для: перевiрки, локалiзацii i лiквiдацiт витокiв
газу та аварiйних ситуаuiй; перевiрки, повiрки таlабо експертизи комерuiйного вузла облiку
(лiчильника газу), а також перевiрки показань лiчильникiв .азу; виконання робiт з
припинення та вiдновлення газопостачання тощо;
1)

5) не допускати несанкцiонованого вiдбору tтриродного газу;

6) забезпечити нzlлежну е$сплуатацiю власних газових мереж вiдповiдно до вимог
Кодексу газорозподiльних сис'тем та акта розмежування балансовоi належноотi й
експJryатацiйноi вiдповiдальностi cTopiH;

7) дотримуватись iншrих вимог цього,Щоговору та Кодексу газорозtlодiльних систем.

8) на вимогу Огrератора ГРМ

компенсацiю за порушення,
га:}орозподiльних систем.

якi

десятиденний строк, сплатити Операторовi ГРМ
rrередбаченi trунктом 3 глави 7 роздiлу VI Кодексу

у

{Пункт 7.4 роздiлу VII доповнено новим riiдпунктом 8 згiдно з Постановою
Нацiональноi KciMiciI, що здiйснюс державне' регулювання у сферах енергетики та
комунаJIьних послуг Ns 2080 вiд 07.10.2019}

YIII" Вiдповiдальпiсть CTopiH
8.1. За невиконаЕня або ненаJIежне виконання своiх зобов'язань за цим Щоговором
СтОрОни несуть вiдповiдальнiсть згiдно з щим .Щоговором та чиЕним законодавством
Украiни.
8.2.

У РаЗi порУшення Споживачем cTpoKiB оплати

за цим.Щоговором BiH сплачуе пеЕю
подвiйноi
облiковоi
ставки
Нацiонального банку УкраiЪи, що дiяла в перiод, за
у розмiрi
який сппачуеться пеня, вiд суми rrростроченого платежу за кожен д9нь простроченЕя

платежу.

У разi порушення Споживачем, що е побутовим, cTpoKiB оплати за цим .Щоговором BiH
сплачу€ пеню в розмiрi 0,01 вiдсотка суми боргу за кожен день tтрострочення. Загальний
розмiр нарахованоi пенi не може перевиIцувати 100 вiдсоткiв загальнот суми борry,
Нарахування пенi на заборгованiсть Споживачiв, що с побуговими, здiйснюеться з 01 травня
2019 року.
Нарахування пенi здiйснюеться починаючи з першого робочого дня, наступного за
ocTaHHiM днем граничного строку здiйснення оплати за цим !оговором.
{ПУнкт 8.2 розлiлу VIII

в релакuii

Постанови Нацiона-llьнЬТ KoMicii, rцо здiйснюе
вiл 12,07.2018}

ДеРЖаВне регУлювання у сферах енергетики та комунальних послуг JФ 691

8.3. У разi безпiдставного припинення (обмеження) розподiлу природного газу
Споживачу або пiдтвердження факту невiдповiдностi якостi таlабо величини тиску
ПРиРОД{ого ГаЗу на межi балансовоi належностi об'скта Споживача Оператор ГРМ
вiдшкодовуе Споживачу BapTicTb недоотриманого природного газу таlабо , здiйснюе
перерахунок наданих послуг за цим .Щоговором вiдповiдно до вимог Кодексу
газорозподiльних систем.

Оператор ГРМ не несе вiдповiдальнiсть за припинення (обмеження) розподiлу
природного газу Споживачу, якщо TaKi заходи здiЙсненi за вимогою Його постачальника що
мае пiдтверджуватися вiдповiдними документами.

У разi якщо мiж Оператором ГРМ i Споживачем

ЗаВДаних збиткiв

порядку.

не досягнуто згоди про компенсацiю

чи rrерерахунок наданих послуг, спiрнi питання вирiшуються в судовому

8,4. У разi якщо дii однiсi зi cTopiH призвели до завдання матерiальноi таlабо моральнот
шкоди iншiЙ CTopoHi (школа заподiяна майну чи життю або здоров'ю людини), u
вiдшкодування здiйснюеться в добровiльному порядку згiдно з вимогаN{и чинного

законодавства, а у разi, якщо не досягнуго згоди, - за рiшенням суду.

IX. Порядок обмеження (припинення) розподiлу природного газу Споживачу
9.1. Оператор ГРМ мае право припинити/обмежити розподiл природного газу
Споживачу в порядку та у випадкtж, передбачених Кодексом г€lзорозподiльних систем, у

тому числi у разi:
1) неовоечасноi таlабо неповноТ оплати послуг за цим Щоговором;

2)

вiдсутностi Споживачd

розрахунковому перiодi;

в

peecTpi споживачiв будь-якого постачальЕика у

{Пiдпункт 2 пункту 9.1 роздiлу IX в редакцii Постанови Нацiональноi KoMicii, що
здiйснюе державне регулriiвання у сферах енергетики та комунальних послуг Ns 1418 вiд
1 1.08.2016, J\b1437 вtд27 .122017\

3) подання Споживачем або його постачаJIьником (який уклав з Оператором ГРМ
договiр на виконання робiт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання
споживачам) письмовоi змви про припинення газопостачання;
4) несанкцiонованого вiдбору природною гву, KpiM перевищення добового
пiдтверлженого обсягу rтриродrого г€lзу;

{ПiдпУнкт 4 пункту 9.1 роздiлу IX iз змiнами, внесеними згiдно з Постаповою
Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферах енергетики та
комунаJIьних поспуг Ns 1418 вiд 11.08.2016}
5) визнання в установленому порядку аварiйним стану г€ворозподiльноi системи
та/або лiквiдацii наслiдкiв аварiй, спричинених надзвичайними сиryацiями техногенного,

прироДного або екологiчного характеру, та проведення ремонтно-вiдновлювальних робiт;
6) вiдмови споживача вiд встановлення лiчильника газу, що здiйснюсться за iнiцiативи
Та За кошти Оператора ГРМ, з урахуванням Закону кПро забезпечення комерцiйного облiку
природного газу);

{Пункт 9.1 роздiлу IX догtовнено новим пiдпунктом згiдно з Постановою НацiональноТ
KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунальних посrуг
Ns 691 вiл 12.07.2018}
7) вiдмови представникаN,{и Оператора ГРМ в доступi на об'екти або земельну дiлянку
Споживач&, де розтаrrтована газорозподiльна система та/або газове обладнання, таlабо
комерчiйний вузол облiку пrзу, для здiйснення контролю вiдповiдностi встановленого
ГiВОСПОЖиВаЮчого обладнання проектнiЙ документацii, обстеження-iазових мереж до ВОГ
та/або газоспоживаючого обладнання.

{Пункт 9.1 роздiлу IX доповнено новим пiдпунктом згiдно з Постановою НацiональноТ
KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунальних посJtуг
Jф 691 вiл 12.07.2018}

9.2. Вiдновлення газопостачання здiйснюеться Оператором ГРМ lrротягом двох
робочих днiв у MicTax та п'яти каJтендарних днiв у сiльськiй мiсцевостi за письмовим
ЗВерненшям Споживача про вiдновлення газопостачання та пiсля усунення порушень (за ik
наявностi) i вiдшкодування витрат на припинення та вiдновлення газопостачання.

9.3. Якщо за iнiцiативою Споживача необхiдно припинити газопостачання на бб'ект
Споживача чи його oKpeMi газовi прилади для проведення ремонтних робiт, реконструкцiТ чи
технiчного переоснащеЕня тощо, Споживач не пiзнiше нiж за п'ять робочих днiв повинен
ITисЬМово повiдомити гrро це Оператора ГРМ та узгодити з ним дату приrrиненнrl
газопостачання, а Оператор ГРМ в узгоджену зi Споживачом дату зобов'язаний припинити
газопостачання Споживачевi.
{Пункт 9.3 розлiлу IX iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою НацiональноТ KoMicii,
що здiЙснюе державне регулювання у сферах енергетики та комунальних trослуг J\Ъ 1418
вiд 11.08.2016}
9.4. У вигIадку заплановацих капiтальних peMoHTiB ГРМ (KpiM аварiйних) Оператор
ГРМ мае повiдомити Споживача про припинення розподiлу йому природного газу не пiзнiше

нiж за п'ять робочих дшiв до дати припинення розгrолiлу природного гilзу.
{Пункт 9.4 роздiлу IX iз змiнами, внесеними згiдно з Постановою Нацiональноi KoMicii,
що здiйснюс державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг NЪ 1418
вiд 1 1.08.2016}

Х. Форс-мажор

l0.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне невиконання
зобов'язань за цим ,Щоговором, якщо це невиконtlння е наслiдком непереборноi сили (форсмажорпих обставин).

|0.2. Пiд форс-мажорними обставинами розумiють надзвичайнi та невiдворотнi

обставини, що об'ективно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами
цього Щоговору.
Строк виконання зобов'язанЬ вiдкладасться на строк лii форс-мажорних обставин.

10.3. Сторони зобов'язанi негайно повiдомити про форс-мажорнi обставини та протягом
чотирнадцяти днiв з дня ix виникнення надати пiлтверл}тi докупtенти щодо iх настання
вiдповiдно до законодавства.

10.4. Засвiдчення
законодавством шорядку.

форс-плажорних обставин здiйснюеться

у

встановленому

XI. Порядок вирiшення спорiв
11.1. Спори мiж Споживачем i Оператором Грм вирiшуюfься шляхом досудового

врегулювitння спорiв у прозорий, справедливий i швидкий спосiб.
11.2. Оператор

ГРМ зобов'язаний:

створити точки контакту для надання iнформацii Споживачу стосовно, зокрема, його

прitв, чинНого законОдавства та нiUIвних способiв для вирiшення спорiв;

i протягом одного мiсяця повiдомити

розглянути Bci скарги, отриманi вiд Споживачц
про результати iх розгJIяду.

11.3. Процедури вирiшення спорiв оператором Грм та контактца iнформацiя
пiдроздiлiв Оператора грм, вiдповiдальних за розв'язання спорiв (телефони, e-mai-l,
р"*",
роботи, адреси, п.I.Б. вiдгtовiдальних праЦiвникiв тоЩо), мають бlти оrrублiкованi Hi сайтi
Оператора ГРМ.

У разi

недосягнення мiж Споживачем та Оператором ГРМ згоди спiрнi питаЕня
вирiшуються у порядку, встановленому чинним законодавством, .у_ тому числi в судовому
порядку.
11.4.

{роздiл

xI в

редакцii Постанови Нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне

РеГУЛЮВання у сферах енергетики та комунальних послуг

М

1418 вiд

1

1.0S.2016}

ХII. Строк дii{оговору та iншi умови
12.1. Щей Щоговiр укладаеться па невизначений строк.

I2.2. ЯКЩО В Установленому порядку Регулятором булуть BHeceHi змiни до редакцii
ТиповогО договорУ розподiлУ природноГо газу, Оператор ГРМ зобов'язуеться розмiстити
повiдомлення про Taki змiни на сайтi та в офiчiйних друкованих виданнях, що публiкуються
на територii його лiцензованот дiяльностi, не менше нiж за десять днiв до набрання змiнами
чинностi, KpiM випадкiв, для яких цим.Щоговором встановлений iнший TepMiH та/або rrорядок
повiдомлення rтро внесення змiн.

У

разi незгоди Споживача зi змiнами BiH мае право розiрвати цей Щоговiр шляхом
надсилання письмового повiдомлення Оператору Грм протягом десяти к€rлендарних днiв з
ДНЯ, КОЛи BiH Дiзнався чи мiг дiзнатися про BHeceHi до цього Щоговору змiни. Нерозiрвання
цьогО ,.ЩоговорУ у вказаниЙ строК та rrродовЖенFIя споЖивання природного гr}зу свiдчить про
згоду Споживача з внесеними до цього,Щоговору змiналли.

|2.3. Цей ,Щоговiр може бути розiрваний за згодою CTopiH
Споживача у порядку, визначеному законодавством Украiни.

або за iнiцiативою

У РаЗi Змiни власника iоб'екта, пiдклпоченого в установленому порядку до
гЕворозподiльноТ системи Оператора грм, та необхiдностi укладення .Щоговору з новим
власником .щоговiр з попереднiм власником може бути розiрвано Оператором Грм в
односторонньому порядку, При цьому односторонне розiрвання договору не звiльняе
ПОПеРеДНЬОГО ВласНика вiд виконання зобовОязань у частинi оплати наданих лослуг.
{Пункт 12.з роздiлу ХII доповнено новим пiдпунктом згiдно

нацiональноi koMicii,

що здiйснюс

комунальних послуг Jф 69l вiл

державне регулювання

12.07.2018}

у

з

Постановою
сферах енергетики та

!

12.4, Якщо Ё установленому порядку вiдбуваються змiни персонiфiкованих даних до
ЗаlIВИ-ПРИеДНанпя, Споживач повинен у мiсячниЙ строк зворнутися до Оператора ГРМ з
вiдповiдною заJIвою про вцесення змiн.

Споживач, що е побутовим, який розраховуеться за нормаI\4и споживанIIя (не
забезпечений лiчильником газу), зобов'язаний не пiзнiше нiж у мiсячний строк письмово
повiдомляти Оператора ГРМ про Bci змiни, що стосуIоться видiв споживання газу, таlабо
опt}JIювulльноi площi, та/або кiлькостi осiб, зареестрованих у квартирi, житловому булинку.

l2.5. У разi звiльнення займаного примiщення (остаточного припинення користування
природним газом) Споживач зобов'язаниЙ гtовiдомити про це Оператора ГРМ не пiзнiше нiж
За двадцять робочих днiв до дня звiльнеллня примiщення (остаточного припинення
користування природним газом) та остаточно з ним розрахуватись за цим Договором до
вказаного Сшоживачем дня звiльнення примiщення (остаточного припинення користування
природним газом) вкJIючно.

У разi

неповiдомлення або несвоечасного повiдомлення Споживачем Оператора ГРМ
rtро звiльнення примiщення (остаточне припинення користування природним газом)
Споживач зобов'язаний здiйснювати оплату послуг за цим,Щоговором, виходячи з }мов цього
[оговору.

|2,6.

У

разi виникнення у Споживача скарг або пропозицiй BiH може звернуtися до
Оператора ГРМ з усЕою зzlllвою, зателефонувавши до колл-центру (iнформацiйно-довiдковоi
служби) Оператора ГРМ за телефоном, визначеним в цьому Щоговорi чи на сайтi Оператора
ГРМ, або звернутися до Оператора ГРМ з письмовою зЕ}rIвою, у якiй вкzвати суть проблеми
(пропозицii).

I2.7. Складений Сторонами акт розмежування

експлуатацiйноi вiдповiдальностi cTopiH

е

невiд'емною частиною цБого,Щоговору.

Реквiзити Оператора ГРМ:
Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню
та газифiкацii <Кiровоградгаз)
25006, м. Кропивницький (м. Кiровоград),
вул. Арсенiя Тарковського, 67
(вул. Володарського, 67)
Вiдкрите акцiонерне товариство по газопостачанню
та газифiкацii <Кiровоградгаз)>
Маловискiвське управлiння по експлуатацii
газового господарства
26200, м. Мала Виска,
вул. европейська, 86
поточний рахунок UАб 3 3 2З 5 8 3 0000026 00 40 529293 69
в у Кiровоградське РУ ПАТ КБ <Приватбанк>
Код СДРПОУ 2614ЗЗ46
Iпн 0з36522112з7
Телефон: (05258)
(05258) 5_

Онфрiсчь)
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riрлiнL

балансовоТ належностi та

