
догов1Р
розпод!лу природного газу

!. 3агальн| полоэкення

1.1. 1_{ей 1иповий догов|р розпод|лу природного газу (дал| - [огов|р) с публ|нним.

регламентуе порядок та умови перем|щення природного газу з мето}о ф|зиино| доставки
Фператором [Рй обсяг|в природного газу, як| налетсать споживанам (|х постачальникам). ло
об'скт|в опо;кивач|в' а тако}к правов| засади оанкц|онованого в|дбору природного газу з

газорозпод|льно| системи.

1.2. }мови цього {оговору однаков1 для вс]х опо>кивач|в }кра|ни та розроблен|
в1дпов]дно до 3акону }кра|ни <[{ро ринок природного газу) | 1{одексу газорозпод|льних
систем, затвердх(еного постановото Ёац|онально| ком|с1|, що зд|йснтос дер}!(авне

регул}овання у сферах енергетики та комунальних послуг' в1д 30 вересня 2015 року ш 2494
(дап| - 1{одекс газорозпод1льних систем).

1.3. 1_(ей {огов1р е договором приеднання, що укладаеться з урахуванням вимог статей
6зз' 6з4, 641' та 642|!ив\льного 1{одексу 9кра|ни на невизначений строк. Фактом присднання
€по;кивача до умов цього !оговору (акцептування договору) е внинення €поживачем буль-
яких д|й, як| засв1дчутоть його бахсання укласти !огов|р' зокрема 11адаътня п1дписано|

€пох<ивачем заяви-лри€днання за формото, наведено}о у додатку 1 (для побутових
спо:кивач|в) або у додатку 2 (.для спо>кивач|Б, 1{Ф не с побутовими) до цього .{оговору, яку в

установленому порядку Фператор [Р\{ направляс €поясивачу 1нформац1йним листом за

формого, наведеното у додатку 3 до цього .{оговору, та|або сплата рахунка Фператора гРм,
та| аб о документально п|дтверджене спо}1(ивання природного газу.

1.4. [ерм|н!, 1{Ф використовутоться в цьому !оговор1, ма1оть так| значення:

група спо}1{ивання - визначена зг1дно з вимогами (одексу газорозпод|льних систем

група побутового спо)кивач&, |{Ф розраховуетьоя за л|чильником газу' яка в|дображас р|нний
проф|ль опоживання природного газу в розр|з| календарних м|сяц|в;

Ё1€-код _ персональний код |дентиф|кац]| €по>кивача як суб'скта ринку природного
газу або його точки комерш|йного обл|ку природного газу (за необх|дност!), присвосний
Фператором гРм в установленому порядку' який обл|ковусться Фператором

газотранспортно| системи (дал1 - Фператор [1€);

заява-лриеднання - письмова заява-лриеднання €похсивача до умов цього [оговору,
окладена в!дйов|дно до вимог (одексу газорозпод|льних систем, що м|стить персон|ф1кован|

дан| щодо €по>тсивача та його об'скта та е нев1д'смно}о частино}о цього {оговору;

норми споживання - об'см та вид споживання природного газу' установлен1 зг1дно 1з

законодавством для проведення побутовими споживачами розрахунк1в за спотситий

природний газ у раз| в!дсутност| л|чильник|в газу.

Фператор гРм - оператор газорозпод|льно| системи в особ1

в1 не това

розпод|л природного газу
Ав. ш9 295534;

г:вопостачанн}о та к1{|

зд|йснтое
Ё1{РБ1{|1, оер|я

(найменування Фператора гРм)

на п1дстав| л|ценз|| в1д 30.03.2015 року. видано|



особистий каб|нет - особиста веб-стор|нка €по>хсивача на сайт| Фператора [Рй' що
м!стить персон!ф|кован1 дан| €по>кивача та його об'екта (об'скт|в), статистичн| дан| про
обсяги спо}|(ивання природного газу, поточний стан розрахунк|в за цим ,{оговором та |нтпу

!нформаш|}о, а тако)к передбаиае обм!н |нформац|сто м|ж 9ператором [Р\4 та €поживачем' у
тому числ1 для передан1 показань засоб|в вим1ртовально| техн|ки (л1нильника газу) та|або

формування зв|ту за спох{итий природний газ чи рахунк|в' Адреса стор|нки входу до
особистого каб1нету захищена лог1ном та паролем €по>кивача | надаеться Фператором [Рй
€по>кивачу оообисто або в 1нтпий дозволений законодавством спос|б;

персон1ф|кован| дан! - персон|ф|кован| дан1 пдодо €поя<ивача та його об'скта (назва"

п.1.Б., Б1€-код, перел|к вузла(|в) обл|ку та в|дпов|дн] дан1 вузла обл|ку, величина присднано[
потух{ност] об'скта €поэкивача тощо), визначен| в заяв|-приеднанн|, як| с достатн|ми для
проведення взасморозрахунк|в та визначення об'ему споживання природного газу;

п|дтвердхсений обояг природного газу - об'см (обсяг) природного газу, вид]лений
постачадьником для потреб €по>кивача' з яким укладено догов|р постачання природного газу
на в|дпов]дний розрахунковий пер|од, п|дтверА>т<ений Фператором [1€ (вклгонений до
п|дтвердхсено| ном|нац||) та доведений Фператору [Р\4 у порядку' визначеному 1{одексом

газотранспортно| системи' затверд}кеним постановото Регулятора в|д 30 вересня 2015 року
!{р2493;

послуга з розпол|лу [{риродного газу _ послуга Фператора гРм' яка нада€тьоя

€пох<ивану та вкл1очас в себе забезпечення ц|лодобового доступу €по>т<ивача до
газорозпод1льно] оистеми в межах присднано? потухсност| його об'скта | розпод|л
(перем|щення) нале)!{ного €по:кивану (його постач€ш1ьнику) природного газу
газорозпод!льното системото з мето}о його ф|зинно| доставки до меэк| балансово| нале>тсност{

об'скта €поэкивана,

постача.]1ьник - суб'ект господартовання' з яким €по>тсивач в установленому порядку

уклав догов1р постачання природного газу;

Ресстр споживач|в постачальника - це перел|к спо>киван!в, як| в установленому
1{одексом газотранспортно| системи порядку закр|плен| в |нформац]йн!й платформ!
оператора газотранспортно| системи за певним постача.]1ьником у розрахунковому пер1ол1;

{|{|дпункт 1.4 розд1лу 1 доповнено новим абзацом дванадцятим зг|дно з [1оотановото

Ёац1онально| ком!с{|, що зд1йснтос державне регул1овання у сферах енергетики та

комунальних послуг ]\ъ 1437 в|л27.|2.201'7)

сайт Фператора [Рй (сайт) - оф|ш|йний сайт Фператора [Рй в мереж| 1нтернет.

розм|щений за адресото: 1тттр://:мттмг.[|т9аз.сотт | , який м|стить чинну релакш|то цього [оговору
та 1{одексу газорозпод|льних систем, права та обов'язки €тор|н (визнаиених цим

.{оговором), |нтпу |нформац1}о, а також порядок зв!тност| та формування об'см|в'(обсяг|в)
природного газу за в|дпов|дний пер|од;

€поясивач - ф|зинна або торидична особа ни ф|зинна особа - п|дприсмець, об'скт яко]

п|дклточений до газорозпод1льно| системи Фператора гРм.

1нгш| терм1ни вх<ива}оться у значеннях' наведених у 3акон| }кра|ни к[|ро ринок
природного газу) та 1{одекс| газорозпод1льних систем.

1.5. Ёадал1 за текстом цього !оговору Фператор [Р\4 та [по;кивач, коли вжива}оться

окремо' |менутотьоя - €торона, коли сп|льно - €торони.



11. 11редмет [оговору

2.|. 3а цим .{оговором Фператор [Рй зобов'язуеться надати €по>кивачу послугу з

розпод|лу природного гсву' а €по>кивач зобов'язусться лрийняти зазначену послугу та

сплатити !{ варт|сть у розм|р|, строки та порядку' визначен| цим !оговором.

2.2. Ф6ов'язково}о умово}о надання €по>кивату послуги з розпод|лу природного газу с
наявн|сть у €похсивана об'екта, п|дклточеного в установленому порядку до газорозпод1льно|

системи Фператора гРм.

2.з. |1ри вир|тшенн| вс1х питань, що не обумовлен| цим !оговором, 0торони
зобов'язутоться керуватися 3аконом 9кра|ни к|[ро ринок природного газу)> та 1{одексом

газорозпод|льних сиотем. Фператор [Р\{ зобов'язусться вносити зм|ни та оновл}овати

|нформац10, 1{Ф розм|щена на його оайт\, зокрема, чинну редакц|то тексту цього !оговору та
1{одекоу газорозпод|льних систем.

|!!. }мови передан! природного газу €по:кивану

3.1. €похсивач мас право зд|йснтовати в|дб1р/спох{ивання природного газу з

газорозпод|льно| системи за умови вклточення його до Ресстру спох<ивач|в буль-якого
постачальника у пер1ол| фактинного в|дбору/споя<ивання природного газу. що в

установленому 1{одексом газотранспортно| системи порядку п|дтверджуеться оператором
газотранспортно| сиотеми до початку такого пер|оду.

{Абзаш пертпий пункту 3.1 розд|лу 111 в редакц|| [1оотанови Ёац|онально{ ком|с1|, що
зд|йснтос дер)кавне регул}овання у сферах енергетики та комунальних послуг ]:|р 1437 в]д

21.\2.20\1\

}{аявн|сть п|дтвердх<еного обсягу природного газу €по>кивача (його постанальника)

доводиться до в|дома Фшератора [Р\4 у вотановленому законодавотвом порядку Фператором

[|€. а до в1дома €по>кивача - його постачальником.

3а в|дсутност| у €похсивача договору постачання природного газу та1або вид]лених

його постачальником п|дтверд:кених обсяг|в для потреб €похсивача 11а в|дпов|дний

календарний пер|од €пох<ивач не мае права викориотовувати (споя<ивати) природний газ |з

газорозпод|льно| системи.

3.2.3а умови вкл}очення €по>кивача до Реестру спох{иван|в будь-якого постачальника у

розрахунковому тлер|од| та в1дсутност| прострочено| заборгованост| за цим !оговором
б,.р'''р [Р\4 забезпечус розпод1л природного газу, що налея{ить €по>кивачу, до меж1

баланоово| нале>тсност1 його об'екта з дотриманням н€ш1ежного р|вня над1йност1, безпеки'

якост| та величини тиску природного газу.

{Абзац пертший пункту 3.2 розд1лу 111 в редакц|| [1оотанови Ёац]онально| ком|с1|, що

зд|йснтос державне регул}овання у сферах енергетики та комунальних послуг ]хгч 1437 в]д

27.12.20]'7\

|{риймання-передача обсягу [8у, нале)кного €по>тсивану, а тако)к перех1д

експлуатац|йно| в|дпов|дальност| за стан газових мере}к в|д Фператора [Р\4 до €поэкивача

в|дбуваготься на меж] балансово] нале)кност| об'скта €по>кивача.

€по>кивач забезпенус налех(ну експлуатац|то власних газових мереж п|сля ме:к|

балансово] налехсност| зг|дно з чинним законодавством, зокрема в|дпов|дно до вимог [1равил

безпеки систем газопостачаъ!ня, затвердя{ених наказом \41н|стерства енергетики та вуг|льно!



промисловост1 }кра!ни в1д 15 травня 2015 року м285, зареестрованих в й|н|стерств!
тостиц|| )/кра|ни 08 нервня 2015 року за ф 614121\\9, або уклада€ в|дпов]дний догов!р з

буАь-якото орган1зац1сто, яка мае право на виконання таких роб|т, з урахуванням вимог
1{одексу газорозпод1льних систем.

3а домовлен|стто [тор1н експлуатац|йна в1дпов|дальн|сть Фператора [Рй мох<е бути
по1пирена | на газов1 мерехс1 (|х иастину) €похсивача' якщо це визначено в акт| розме)кування
балансово] нале>кност| та експлуатац|йно? в1дпов1дальност| стор!н, що е нев|д'емного
частино|о цього !оговору.

[1орядок укладання акта розме)кування балансово| налея<ност| та експлуатац1йнот
в|дпов|дальност| €тор|н визначений 1{одексом газорозпод|льних оистем.

3.3. €по:кивач, що не е побутовим, зобов'язаний самост|йно контрол1овати власне
газоспох{ивання та для недопущення перевищення п|дтвердх<еного обсягу природного га:]у

зд|йснити разом з| сво|й постачальником заходи з коригування в установленому порядку
п|дтверд>кеного обсягу або заходи !з самост|йного та завчасного обме>т<ення (припинення)
власного газоспо)кивання.

9кщо за п|дсумками м1сяця фактинний об'ем споживання природного газу €по>кивача

буле перевищувати п|дтверд>кений обсяг природного газу, врегул}овання небалансу
(леф|шиту) природного газу буле зд|йонтоватись його постачальником у встановленому
законодавством порядку та в|дпов|дно до умов договору постачання природного газу.

|!..{,к!сть природного газу' що переда€ться €по>кивану

4.1. 9к1сть природного газу, що передаетьоя Фператором [Рй €по>тсивачу на меж!

балансово] налея<ност| його об'екта, мас в1дпов|дати вимогам' встановленим 1{одексом

газорозпод|льних систем.

Беличина тиску природного газу на ме>к| балансово| нале>кност! €поживача повинна

в|дпов1дати значенням, визначеним в нормативних документах.

4.2' :{1исельн| значення ф1зико-х|м1чних показник|в природного г€ву' як1 заносяться до

баз даних обчислтовач|в та/або коректор|в об'ему газу, Фператор [Р\4 доводить до в|дома

€по1тсивача (за викл}оченням випадк1в, коли комерш1йний вузол обл|ку €по>тсивача

орган|зований на баз| побутового л1чильника газу) з пер|одинн|стго, визначеного 1{одексом

газорозпод1льних систем.

4.3. [1ерев|рка велинини тиску та/або як|сних показник|в природного газу зд!йонтосться

Фператором [Р\4 на ш|дстав| письмово\ заяви €по>т<ивача. } раз| надход)кення тако| заяви

Фператор [Рй зобов'язуетьоя направити свого представника за м|сцем виклику протягом

двох робоних дн|в у м|стах ]л'яти календарних дн|в у с!льськ|й м1оцевост1 в узголясений з!

€пох<ивачем час.

11орядок визначення чисельних значень ф|зико-х]м1чних показник|в (характеристик)

природного газу та врегул}овання сп|рних г1итань м|:к €торонами щодо ]! визначення чи

нев|дпов|дност| зд1йснтосться в|дпов|дно до вимог {{одексу газорозпод|льних систем.

!.11орядок обл!ку природного газу' що переда€ться €по:кивану

5.1. Фбл|к (у тому числ| приладовий) природного газу' що передасться Фператором

[Р\{ та споживаеться €поя<ивачем на мея<| балансово| налехсност] об'екта €по>т<ивана,

зд|йснтосться в|дпов|дно до вимог 1{одексу газорозпод|льних оистем.



5.2. Бизначення об'ему розпод1лу та споживання природного газу по €похсивану'

зд|йснтоеться на ме:к| балансово| н€!'тех(ност| м1>к Фператором [Р\4 та €по:кивачеш1 на

п1дстав| даних комерш|йного вузла обл1ку (л|нильника газу), визначеного в заяв|-присднанн!.
та з урахуванням регламентних процедур, передбачених 1{одексом газорозпод|льних систем
та цим [оговором.

-!{кщо комерш|йний вузол обл|ку встановлений не на ме>т<1 балансово| нале>кност| стор|н
(тонка вим|ртовання не зб1гаеться з точкото комерт]|йного обл|ку), фактинний об'см
природного газу визначасться з урахуванням втрат та витрат природного газу м|ж точкого
вим|ртовання | ме:кето балансово] належност| стор|н 1пляхом !1 додавання/в|дн|мання до/в]д
об'сму природного газу' визначеного комерц|йним вузлом обл|ку в точц| вим|рговання.

в|дпов|дно до вимог 1{одексу газорозпод1льних систем.

[ля визначення об'сму розпод|лу та спо}кивання природного газу беруться дан|
комерш|йного вузла обл|ку Фператора гРм. 9 раз1 в|дсутност| комерп|йного вузла об'т|ку в

Фператора [Р\{ беруться дан1 комерш|йного вузла обл|ку €пох<ивача.

5.3. 3а розрахункову одиниц}о розпод|леного та спо}китого природного газу береться
один куб|чний метр (м куб.) природного г'ву, приведений до стандартних умов. визначених в

1{одекс| газорозпод|льних систем.

5.4. |1орядок визначення об'сму розпод|леного €поживану | спо}1{итого ним природного
газу та надат1ня зв|тност| щодо спо)т(итих об'ем|в газу за розрахунковий пер|од визначаеться
в|дпов|дно до вимог 1(одексу газорозпод!льних систем та з урахуванням вимог цього

,{оговору.

|{|сля запровад)кення особистого каб|нету на сайт| Фператора [Рй €поживач \,{ас

мох<лив]сть окористатися ним для формування зв|тност1 (перелан1 показань л|чильника газу)

та рахунк|в за надан| поолуги, а тако}к ознайомлення з визначеними об'смами та обсягами

розпод|леного та спо)китого природного газу за розрахунковий пер!од.

5.5. €поживач, що е побутовим, який за умовами цього !оговору розраховусться за

л|чильником газу, зобов'язаний щом|сяця станом на 01 число м|сяця зн|мати фактинн|
показання л|чильника газу та пр0'1'ягом п'яти календарних дн|в (до 05 числа вклтонно)

надавати|х Фператору [Р\4 в один |з таких способ|в:

1) иерез особистий каб|нет на сайт| Фператора 1-Рй;

2) за телефоном (0522) 30-15-30, 30-51-41, (050) 343-44-55, (067) 515-11-99 (в тому
числ| 1пляхом 5\4Б-пов|домлення);

3) тпляхом зазначення показань у сплаченому рахунку (квитанц|| абонентсько| книэкки)

Фператора [Рй;
4) на електронну адресу сошптег@[|г9аз.сотт

} раз| неотримання до 06 числа м|сяця, що настас за розрахунковим' показань

л|чильника та за )^4ови, що л1чильник газу не оонащений засобами дистанц1йно| передан|

даних' фактинний об'см розпод|лу та спо)кивання природного газу по [поживану за

розрахунковий пер|од визначасться Фператором [Рй на р|вн! планового м|сячного об'сму
спо}кивання на в|дпов1дний пер|од, що розраховусться, виходячи з групи спо)|(ивання

€пох<ивача та його середньор|чного об'сму споживання природного газу за останн!

12 календарних м|сяц1в. -!1кщо за п|дсумками наступного м1сяця €по:кивач свосчасно надасть

показання л1чильника газу, формування об'ему розпод|лу та спох{ивання природного газу за

пер|од зазначеного м|сяця зд|йснтосться з урахуванням наданих показань.



{Абзац гшоотий пункту 5.5 розд|лу ! 1з зм|нами, внесеними зг|дно з |1останового
Ёац|онально| ком1с!|, що зд|йснтое деря{авне регул}овання у сферах енергетики та

комунальних послуг ]\ъ 1418 в|д 1 1.08.2016}

Фператор гРм мае право зд|йснтовати контрольн| зняття показань л!чильника
природного газу €пох<ивача.

Фператор [Рй зобов'язусться не р|дтпе одного разу на тп|сть м|сяц1в зд]йснтовати
контрольне зняття показань л|чильника газу та формувати об'см розпол|лу та спох{ивання
природного газу по €по:кивачу за розрахунковий м1сяць' в якому було зд!йснено контрольне
зняття пок!вань л|чильникагазу, з урахуванням його фактинних показань.

9кщо об'скт €похсивача розм|щений в багатоквартирному булинку (гурто>т<итк}), що
обладнаний загацьнобуАинковим л|чильником газу чи на групу булинк1в (гурто>китк1в).

визначення об'сму розпод|леного та спо}китого г|риродного газу за €пох<ивачем

зд|йснтоеться з урахуванням 1имчасового положення про порядок проведення розрахунк|в за

надання населеннто послуг з газопостачання в умовах використання л!чильник!в природного
газу (будинкових або на групу булинк|в), затвердженого постаново}о 1{аб|нету й|н|стр|в
!кра|ни в|д 16 травня 2002 року.]\ъ 620 (з| зм|нами).

5.б. |{1сля визначення загального об'сму розпод|леного €по>кивачу (спох<итого ним)
природного газу' приведеного до стандартних умов' Фператор [Р\4 в установленому порядку
зд1йснгос переведення величини об'сму природного газу в обсяг розпод|лено| (спожито|)

енерг!{, що мае визначатись за трьома одиницями вим|ру: в - кБт'год, в - [кал, в - й.{:к.

!ан| про об'см (м куб.) та обсяг (кБт'год, [кал, \{Ах0 розпод1леного €поя<ивачу

(споэкитого ним) природного газу за розрахунковий пер|од (м|сяць) зазнача}оться

Фператором [Рй в оообистому каб|нет| €похсивана (п|сля його запровад)1(ення) та|або в

рахунку про сплату послуги за цим,{оговором.

Фператор [Рй зобов'язуеться в установленому порядку передавати |нформац1}о про

загальний об'ем та обсяг розпод1леного €поя<ивану (спо>китого ним) природного газу за

в|дпов|дний пер|од Фператору гтс для моя{ливост| ]1 використання суб'сктами ринку
природного газу' у тому числ1 постачальником €по)кивача. €поэкивач (кр1м побутового)
зобов'язусться довести |нформац|то про загальний об'см та обсяг розпод|леного та

спо}1(итого природного газу за в|дпов|дний пер|од своему постач€1''1ьнику.

Бизначен1 за умовами цього !оговору об'сми
природного газу с обов'язковими для ]х використання
та його шостача.,1ьником.

та обояги розпод|лу та спо}1{ивання

у взаемов!дносинах м!>т< €по>тсивачем

3а наявност1 розб1>кноотей у настин| визначення об'ему та|або обсягу розпод|леного та

спох{итого природного газу вони п|дляга}оть урегул}ованнто в|дпов|дно до умбв цього

[оговору або в судовому порядку. !о вир|тпення цього лита:т1ня величина об'сму та обсягу

розпод1леного та спожитого природного газу встановл}осться в1дпов|дно до даних Фператора

гРм.

!1. [1орялок розрахунк!в

6.1. Фплата вартост| послуги Фператора [Рй з розпод1лу природного газу зд|йснтосться

€пох<ивачем за тарифом, встановленим Регулятором для Фператора [Рй, що оплачусться як

плата за поту}кн1сть (абонентоька плата), з урахуванням вимог 1{одексу газорозпод|льних
систем.



6.2. |ариф, встановлений зг|дно з пунктом 6.1 цього розд!лу, с обов'язковим для €тор!н
з дыти набрання чинноот1 постановото Регулятора щодо його встановлення.

[о встановлення тариф|в на послуги розпод!лу природного газу, виходячи з величини
присднано| потуя<ност| об'скта спо}кивача в|дпов|дно до 1{одексу газорозпод|льних систем,
оплата послуг зд|йснтоеться за тарифами, встановленими Регулятором для Фператора [Рй,
за ф|зинний обсяг розпод|лу природного газу.

{[{ункт 6.2 розд1л} !1 доповнено новим абзацом зг|дно з |1останово:о Ёац|онально|
ком|с||, що зд|йснтос дер)кавне регул}овання у сферах енергетики та комунальних послуг
ш9 691 в1л 1'2'07.201'8\

б.3. Розрахунковим пер|одом за цим,{оговором е календарний м1сяць.

6.4. 9плата вартоот| поолуги з розпод!лу природного газу за цим !оговором
зд|йснтосться €поя<ивачем, який не е побутовим) на умовах попередньо| оплати до початку

розрахункового пер|оду на п|дстав| рахунка Фператора гРм. -!{кщо зг|дно |з законодавством
€по>кивач мас сплачувати Фператору [Р\4 за послуги з розпод|лу природного газу з| свого
поточного рахунку |з спец!альним ре}1{имом використання' оплата послуг розпол|лу
природного газу зд|йонгоеться з поточного рахунку |з спец!альним режимом використання
€поя<ивача на потонний рахунок Фператора [Рй кох(ного банк1вського дня зг|дно з

а.]1горитмом розпод1лу когпт1в' встановленим Регулятором, та зараховусться як плата за

послуги розпод1лу природного газу в тому м|сяц|, в якому над|йтпли ко1пти. Фстаточний

розрахунок за надан| у зв|тному м1сяц| послуги проводиться €по>кивачем до десятого числа

м|сяця, наступного за зв]тним, в|дпов1дно до акта наданих послуг та з урахуванням ран|тпе
перерахованих котшт1в.

{Абзац пертпий пункту 6.4 розд|лу !1 |з зм|нами, внесеними зг|дно з |1остановото

Ё1ац|онально| ком1с||, що зд|йснтое дер}кавне регул}овання у сферах енергетики та

комуна,тьних послуг м 1418 в1д 11.08.2016}

@плата вартост| г{ослуги з розпод1лу природного газу за цим !оговором зд]йснтосться

€поживачем, який с побутови[, АФ 05 числа (вклтонно) м|сяця, в якому нада1оться послуги з

розпол|лу природного газу) на ш1дстав| рахунка Фператора гРм.

Фплата зд|йонтосться викл1очно гро1повими ко1птами на поточний рахунок Фператора

гРм.

гРм.

€пох<ивач мас право зд|йснтовати оплату за договором розпод1лу природного га3у через

банк|вську плат|хсну систему, онлайн-переказ' потптовий переказ, внесення гот|в!си через

касу Фператора [Р\4 та в 1нтпий не заборонений законодавством спос!б.

{[1ункт 6.4 розд|лу !1 доповнено новим абзацом зг|дно з |{остановото Ёац|онапьно]

ком|с||, що зд|йсн}ос деря{авне регул}овання у сферах енергетики та комун&[ьних послуг

ш 1418 в1д 11.08.2016}

6.5. у раз1 виникнення у €пох<ивана заборгованост| за цим !оговором €торони мо)!(уть

укласти граф|к пога1]1ення заборгованост|, який оформлтоеться додатком до цього !оговору
або окремим договором шро реструктуризац|то заборгованост|.

!ата оплати визначаеться дато}о' на яку були зарахован| ко1шти на рахунок Фператора



} раз1 в|дсутност| граф|ка пога1пення заборгованост| Фператор [Рй мае право гротпов!

ко|шти, отриман1 в|д €поя<ивача в поточному розрахунковому пер1од|, зарахувати в рахунок
г{ога1пення |снутоно? заборгованост| €по>тсивача в|дпов|дно до черговост| ]т виникнення.

}кладення €торонами та дотримання €по>кивачем узгодх{еного граф1ка пога1шення

заборгованост| не зв|льняс €пох<ивача в|д виконання поточних зобов'язань за цим
!оговором.

} раз| в|дсутност| граф|ка пога1пення заборгованост1 або його недотримання чи
несплати поточних платеж|в Фператор гРм мас право у порядку' визначеному циш'1

[оговором, припинити або обме>кити розпод|л (спо:кивання) природного газу на об'скт
€поя<ивача до повного пога1пення заборгованост|.

6.6. |1адання Фператором [Р\4 послуги з розпод|лу природного газу €по:кивачу" що не

с побутовим) мас п1дтвердя<уватися п1дписаним м|ж €торонами актом наданих послуг, що
оформлюстьоя в|дпов|дно до вимог 1{одексу газорозпод1льних систем.

!|1. |!рава та обов'язки €тор1н

7. 1. Фператор [Р\4 зобов'язусться:

1) розм|щувати на сайт| чинн| тарифи за послуги з розпод|лу природного газу та

поточну редакц|то тексту цього .{оговору | 1{одексу газорозпод|льних систем. а у раз1

внесення до цього !оговору в установленому законодавством порядку в|дпов|дних зм|н

свосчасно |х публ|кувати в оф!ц|йних друкованих виданнях, як| публ|куготься на територ||

його л|цензовано| д|яльност1;

2) забезпечити мохслив1сть ц|лодобового доступу €поживава до газорозпод|льно|

сиотеми в мея{ах величини приеднано| поту>тсност| його об'скта та передачу нале}кних

€по;кивачу об'ем|в (обсяг|в) природного газу з дотриманням нале}(ного р|вня над|йност1.

безпеки, якост| та величини його тиску за умови дотримання €поживачем вимог цього

,{оговору;

3) забезпечити на]1ежну орган|зац!то та функц|онування особистого каб|нету

€по>кивача:

4) з аб ез печити нале >т<ний р|вень ком ерт1|йного

тому числ| формування загального об'сму та обсягу
€поэкивачу за в|дпов|дний пер|од;

обл|ку природного газу по €по>тсивачу, у
розпод|лу (спо>тсивання) приролного газу

5) дотримуватиоь встановлених вимог 1{одексу газорозпод1льних систем |цодо

г1риладового обл|ку, якщо комерш!йний вузол обл|ку (л|нильник газу) за цим !оговором буле

налея{ати Фператору [Р\4;

6) за письмово}о вимого[о €поживача безкотптовно надати йому зав1рену письмову

форму цього {оговору протягом десяти дн]в з дня надання Фператору [Рй тако] вимоги;

7) проводити ъ1а вимогу €поя<ивача перев|рку роботи комерш|йного вузла обл1ку

(л|нильника газу) у порядку' визначеному 1{одексом газорозпод|льних с}1стем1;

в) зд|йонтовати перерахунок об'ем|в (обсяг|в) розпод|леного природного газу по

об'скту €поживача в|дпов|дно до вимог 1{одексу газорозпод|льних систем та сплачувати

компенсац1то [похсивачу у раз1 нев!дпов|дност| якост| природного газу на меж| балансово|

на']1ежност| об'скта €по>кивча параметрам' визначеним (одексом газорозпод|льних систем;



9) дотримуватись |нлпих вимог цього !оговору та 1{одексу газорозпод|льних систем.

7.2. Фтератор [Р\4 ма€ право:

1) отримуватив|д €по>кивача оплату за цим !оговором;

2) не зд|йсн}овати фактинний розпод|л природного газу €по>л<ивачу або обме:т<ити його
чи припинити у порядку та на п1дставах, передбачених цим !оговором;

3) безпере1пкодного та безкотштовного доступу на територ|го та земельну д|лянку
€поя<ивача, де розта1шована газорозпод|льна система' та]або газове обладнання €поя<ивана,

та1або комерш|йний вузол обл|ку, для виконання слу;кбових обов'язк|в, передбачених
законодавством та цим !оговором;

4) перев|ряти роботу комерш|йного вузла обл|ку (л|нильника газу), у тому числ|

встановленого на об'скт| €поя<ивача, у порядку, визначеному 1{одексом газорозпод|льних
систем;

5) вимагати в1д €поя<ивача п|дписання акта розмех{ування балансово| налехсност| та

експлуатац1йно] в1дпов|дальност| €тор|н;

6) встановлговати на комерц|йному вузл| обл1ку (л|нильнику газу) засоби дистанц|йно]
передан| даних та|або дублтогон1 чи контрольн| засоби вим|рговально| техн|ки, якщо так1

заходи зд|йснтототься за рахунок та силами Фператора [Рй;

7) |нтп| права, передбанен| цим .{оговором та 1{одексом газорозпод1льних систем.

7.3. €поживач мас право:

1) на отримання ц|лодобового доступу до газорозпод|льно| системи в межах величини

присднано! поту>тсност| його об'екта та передачу налея(них €по:кивану об'см1в (обояг|в)

природного газу з налех(ним р|внем над|йност|, безпеки, якост] та величини його тиску за

умови дотримання ним вимог цього !оговору;

2) на перерахунок наданих послуг за цим .{оговором у раз| недотримання 9ператором
[Р\4 р|вня якоот| та|або величини тиоку природного газу, що передаеться на ме>к| балансово|

нале)кност| об' скта €поя<иваиа;

3) вимагати в|д Фператора [Р\4 письмову форму цього !оговору, зав|рену печатко}о

Фператора 1-Р\4;

4) |н|ц|товати перев|рку роботи комерш|йного вузла обл|ку (л!нильника газу) у порядку.

визначеному 1(одексом г[ворозпод|льних систем;

5) звертатися до Фператора [Р\4 з1 скаргами та пропозиц|ями щодо виконання умов
цього [оговору;

6) на отримання компенсац|| у раз| нев]дпов|дност| якост] природного газу параметрам.

визначеним 1{одекоом газорозпод|льних систем;

7) |нтп| права' передбанен| цим !оговором та 1{одексом газорозпод1льних систем.

7 .4. (ло>кивач зобов'язустьоя:



1) зд|йснтовати розрахунки в розм|р|' строки та порядку, визначен1 цим !оговором;

2) свосиасно пов1домляти Фператора [Рй про вс| зм|ни щодо персон|ф|кованих даних в

заяв|-присднанн| та/а6о поза1птатно| роботи комерц|йного вузла обл|ку (л|нильника газу);

3) не пере1пкодт(ати Фператору [Р\4 у зд|йсненн| заход|в щодо вдосконалення обл1ку

природного газу для точност! вим|ру обсяг1в розпод|лу та спо)кивання природного газу, у
тому числ| встановлення засоб|в диотанц|йно] передан| даних' уотановлення дублтотоних
засоб|в вим|рговально| техн1ки чи монта)ку окремих закладних частин для мо}1{ливост| |х

встановлення за рахунок Фператора [Р\4;

4) забезпечувати безперетпкодний та безплатний доступ на власн| об'скти чи земельну

д|лянку предотавникам Фператора [Р\4 за |х слркбовими посв!дненнями для виконання
ними слуясбових обов'язк1в щодо забезпечення гарантованого р|вня над|йност|, безпеки,
якост| та величини тиску природного г'шу' запоб|гання моя{ливим витокам газу та
недопущення авар|йних ситуац|й, зокрема для'. перев|рки, локал|зац|| | л|кв1дац|| виток|в
газу та авар|йних оитуац1й; перев|рки, пов1рки та/або експертизи комерш|йного вузла обл!ку
(л|иильника газу), а тако)к перев!рки показань л|чильник]в газу; виконання роб|т з

припинення та в1дновлення гсвопостачання тощо,

5) не допускати несанкц|онованого в|дбору природного газу;

6) забезпечити нале)кну експлуатац|то власних г€вових мере)к в|дповтдно до вимог
1{одексу газорозпод|льних систем та акта розмея{ування балансово] нале>кност| й

експлуатац|йно| в|дшов|датьност1 стор|н;

7) дотримуватись |нтпих вимог цього [оговору та (одекоу газорозпод|льних систем.

9|1|. Бйповйальн|сть €тор|н

8.1. 3а невиконання або нен[1ле)кне виконання сво]х зобов'язань за цим .4оговором
(торони несуть в|дпов]дальн|сть зг|дно з цим [оговором та чинним законодавством

}кра|ни.

8'2. у раз| пору1пення €поя<ивачем' що не е побутовим, строк|в оплати за цим

!оговором в!н сплачуе пен}о у розм!р! подв|йно] обл|ково| ставки Ёац1онального банку

!кра|ни, що д|яла в пер|од, за який сплачуеться пеня, в|д суми проотроченого плате}ку за

ко)кен день прострочення плате}{(у.

} раз| пору1пення €пох<ивачем, що е побутовим, строк|в оплати за цим !оговором в|н

сплачус пен!о в розм|р| 0,01 в|доотка суми боргу за ко)кен день прострочення. 3агальний

розм|р нараховано| пен1 не мо)ке перевищувати 100 в|дсотк|в загально| суми боргу.

Ё'р'*у,'""я пен1 на заборгован|оть €поя<ивач1в, що с побутовими, зд|йснюеться з 01 травня

2019 року.

Ёарахування пен| зд1йснтоеться почина}очи з пер1пого робоного дня' наступного за

останн|м днем граничного строку зд|йснення оплати за цим [оговором.

{[{ункт 8.2 розд|лу 9111 в редакц|| [1останови Ёац|онально| ком|ст1, шо здтйснтос

дер)кавне регул10вання у сферах енергетики та комуна.]1ьних послуг 1\гэ 691 в|л 12-07.2018|

8.3. у раз1 безп1дставного припинення (обмехсення) розпод|лу природного газу

€поживану або п|дтвердя<ення факту нев|дпов1дност] якост| та1або величини тиску

природного газу на ме>к| балансово| налеясност1 об'скта €по:кивача Фператор гРм



в|д1пкодовус €похсиваиу варт|сть недоотриманого природного газу та1або зд|йснтос
перерахунок наданих послуг за цим !оговором в|дпов1дно до вимог 1{одексу

газорозпод|льних сиотем.

Фператор гРм не несе в|дпов1дальн|сть за припинення (обмеження) розпод1лу
природного газу €поя<ивачу, якщо так1 заходи зд|йснен1 за вимогото його постачальника' що
мас п|дтверд)куватися в|дпов|дними документами.

} раз1 якщо м|хс Фператором [Р\4 ! €похсивачем не досягнуто згоди гтро компенсац|то
завданих збитк!в чи перерахунок наданих послуг, сп|рн| питання вир!гпуготься в судовому
порядку.

8.4. у раз| якщо д|] одн|е] з! (тор|н призвели до завдання матер|ально] та7або морально|
1пкоди 1нтп|й €торон| (тшкода запод1яна майну чи }киттто або здоров'го лгодини), ]1

в|дтпкодування зд|йснтосться в добров|льному порядку зг|дно з вимогами чинного
законодавства, а у раз|, якщо не досягнуто згоди' - за р|тпенням с}А}.

1)(. {1орядок обмеэкення (припинення) розпод!лу природного газу €по:кивану

9.1. Фператор гРм мас право лри[|и||ити7обмех<ити розпод|л природного газу

€по>тсивачу в порядку та у випадках, передбанених 1{одексом газорозпод|льних систем' у
тому числ| у раз|:

1) несвоснасно| та|або неповно| оплати поолуг за цим [оговором;

2) в!дсутност| €по;кивача в Ресстр| спо:кивач|в будь-якого постач€1!'1ьника у

розрахунковому пер!ол! :

{|{|дпункт 2 пункту 9.1 розл!лу 0( в редакц|| |[останови Бац|онально| ком|с]|, гцо

зд|йснтос державне регул}овання у сферах енергетики та комунацьних послуг.}г9 1418 в1д

1 1.08.2016, }{ъ14з7 в|д27 .|2.2011)

3) подання €по>кивачем або його постачальником (який уклав з Фператором [Р\4
догов|р на виконання роб|т, пов'язаних з припиненням/обме)кенням г€вопостачання

опо)кивачам) письмово\ заяъи г|ро припинення газопостачання ;

4) несанкц1онованого в|дбору природного газу' кр|м перевищення добового
п|дтвердя<еного обсягу природного газу;

{[||дпункт 4 шункту 9.1 розд|лу 1{ ]з зм|нами, внесеними зг|дно з ||останового

Бац|онально] ком|с||, що зд|йснгое дерх{авне регул}овання у сферах енергетики та

комунальних поолуг л9 1418 в1д 11.08.2016}

5) визнання в установленому порядку авар|йнипт стану газорозпод1льно| сио-ге'ч1

та|або л|кв1дац|| насл|дк|в авар|й, спричинених надзвичайними ситуац1ями техногенного.

природного або еколог{чного характеру, та проведення ремонтно-в|дновлговальних роб1т;

6) в1дмови спо)кивача в|д встановлення л|чильника газу, що зд|йон}осться за |н|ц|ативи

та за ко|пти @ператора [Рй, з урахуванням 3акону !кра|ни к[{ро забезпечення комерш|йного

обл|ку природного газу) ;

{|1ункт 9.1 розд|лу 1{ доповнено новим п|дпунктом зг|дно з |1остановото Ёац|онально|

ком1с1|, що зд|йсн}ос державне регул}овання у сферах енергетики та комунальних послуг

]\ъ 691 в|д\2.01.20|8\



7) в|дмови представникам Фператора [Р\4 в доступ| на об'скти або земельну л1лянку
€по;кивана, де розта1пована газорозпод|льна система та/або г€вове обладнання, та|або

комерш|йний вузол обл|ку [азу' для зд]йснення контролто в|дпов1дност] встановленого
газоспо}киваточого обладнання проектн|й документац||, обсте>кення гсвових мере}1{ до БФ[
та| або газоопо)кива}очого обладнання.

{|1ункт 9.1 розд1лу 0( доповнено новим п!дпунктом зг|дно з |1остановото Ёац|онапьно]
ком|с|], що зд1йсн}ое дер}1{авне регул|овання у сферах енергетики та комунальних послуг
ш 691 в\л |2'07 .2018)

9.2. Б|дновлення газопостачання зд1йснтосться Фператором гРм протягом двох

робоних дн|в у м|стах та л'яти к:1лендарних дн|в у с|льськ|й м]сцевост| за пись}'{овим

зверненням €по>кивача про в|дновлення газопоотачання та п|оля усунення пору1пень (за |х
наявност|) 1 в|дтпкодування витрат на припинення та в|дновлення газопостачання.

9.3, -{,кщо за 1н]ц1ативото €похсивача необх|дно припинити газопоотачанъ{я на об'скт
€пох<ивача чи його окрем| газов! т\рилади для проведення ремонтних роб|т, реконструкц]| чи

техн1чного переоснащення тощо, €поясиван не п1зн|шле н|х< за п'ять робоних дн|в повинен

письмово пов|домити про це Фператора гРм та узгодити з ним дату г{рипинення

газопостачання' а Фператор [Р\4 в узгод}кену з| €поя<ивачем дату зобов'язаний т7рилинити

газопостачання €похсивачев|.

{|1ункт 9.3 розд|лу 1)( |з зм|нами, внесеними зг!дно з |[остановото Ёац|онально| ком:ст1,

що зд1йсн}о€ дерх(авне регул}овання у сферах енергетики та комунальних послуг )х[э 1418

в1д 11.08.2016}

9.4. у випадку запланованих кап|тальних ремонт|в [Рй (кр|м авар|йних) Фператор

[Р\4 мае пов|домити €поживача про припинення розпод|лу йому природного газу не п|зн|тпе

н|>л< за п'ять робоних дн|в до дати припинення розпод|лу природного газу.

{|1ункт 9.4 розл|лу 1)( 1з зм|нами' внесеними зг1дно з |1останового Ёац!онально] ком1с||.

що зд|йсн}о€ дерх(авне регул}овання у сферах енергетики та комунальних послуг )"1э 1418

в1д 1 1.08.2016}

!,. Форс-пла)кор

10.1. €торони зв1льня!отьоя в|д в1дпов|дальност1 за часткове або повне невиконання

зобов'язань за цим {оговором' якщо це невиконання с насл|дком непереборно| сили (форс-

мая{орних обставин).

\0.2. |{|д форс-махсорними обставинами розум!тоть надзвичайн| та нев|дворотн1

обставини, що об'сктивно унемо)к.]|ивлто1оть виконання зобов'язань, передбачених умовами
цього !оговору.

€трок виконання зобов'язань в|дкладаеться на строк д|| форс-мая{орних обставин.

10.3. €торони зобов'язан| негайно пов!домити про форс-ма>корн| обставини та протягом

чотирнадцяти дн|в з дня ]} виникнення надати п|дтверлн| документи щодо |х нас'гання

в|дпов]дно до законодавства.

10.4. 3аов|дчення форс-мая{орних обставин зд|йснтоеться

законодавством порядку.

встановленому



)0. |1орядок вир1лшення спор1в

1 1.1. €пори м|х< €по>кивачем | Фператором [Р\4 вир|1путоться 1пляхом досудового
врегултовання спор1в у прозорий, справедливий| тшвидкий спос|б.

1 1.2. Фператор [Р\4 зобов'язаний:

створити точки контакту для надання 1нформац|] €по>т<ивачу стосовно' зокрема, його
прав, чинного законодавотва та наявних способ|в для вир|тпення опор|в;

р0згляну'1'и вс| скарги, отриман| в|д €поя<ивана, | протягом одного м|сяця пов|домити
про результати ]х розгл'1ду.

11.3. |{рошелури вир|штення спор!в Фператором гРм та контактна 1нформаш|я

п|дрозд|л|в Фператора гРм' в|дпов|дальних за розв'язання спор|в (телефони, е-тта|1, ре)1{им

роботи, адреси, п.1.Б. в|дпов1датьних прац|вник|в тощо)' ма!оть бути опубл]кован| на сайт]

Фператора гРм.

1 1.4. у раз! недооягнення м|>к €похсивачем та @ператором [Р\4 згоди сп|рн! т|итання
вир|штутоться у порядку' встановленому чинним законодавством' у тому числ| в судовому
порядку.

{Розд|л х1 в редакц|| |[оотанови Ёац|онально| ком|с||, що зд|йснъос деря{авне

регул}овання у сферах енергетики та комуна.]1ьних послуг ш9 141 8 в|д 1 1 .08.2016 }

)(||. €трок д!! {оговору та !нпп1 умови

|2.1.\ей !огов|р укладаеться на невизначений строк.

12.2. |1кщо в установленому порядку Регулятором булуть внесен| зм|ни до редатсц1|

1ипового договору розпод1лу природного газу, Фператор [Рй зобов'язусться розм|стити
пов|домлення про так1 зм|ни на сайт| та в оф|ц|йних друкованих виданнях, шо публ|куготься

на територ|] його л1цензовано| д|яльност!, не мен111е гт|эк за десять дн|в до набрання зм|нами

нинност1, кр1м випадк1в, для яких цим !оговором встановлений |нтлий терм1н та|а6о порядок

пов|домлення про внесення зм|н.

} раз| незгоди €по>кивача з| зм|нами в1н мае право роз|рвати цей Аогов|р тпляхош:

надсилання письмового пов|домлення Фператору [Р\4 протягом десяти календарних дн|в з

дня! коли в1н д1знавсячи м|г д|знатися про внесен1 до цього !оговору зм|ни. Бероз1рвання

цього !оговору у вказаний строк та продов)!(ення споживанътя природного газу св|диить про

згоду €похсивача з внеоеними до цього [оговору зм|нами.

12.3. 1]ей .{огов|р моя{е бути роз|рваний за згодо1о €тор|н або за |н|й|ативого

€похсивача у порядку, визначеному законодавством 9кра|ни.

у раз| зм|ни власника об'екта, п|дклточеного в установленому порядку до

газорозпод|льно| системи Фператора гРм, та необх|дност1 укладення !оговору з новим

власником /{огов|р з попередн]м власником мо)ке бути роз1рвано Фператором гРм в

односторонньому [1орядку. |{р, цьому односторонн€ роз|рвання договору не зв]льняс

попереднього власника в|д виконання зобов'язань у чаотин| оплати наданих послуг.

{|1ункт 12.з розд|лу х11 доповнено новим п|дпунктом зг|дно з |1останово!о

Ёац|онально| ком|с1|, що зд|йснтос дер)кавне регул}овання у сферах енергетики та

комуна.]]ьних послуг м 691 в]д\2.07.2018\



12.4. Акщо в установленому порядку в|дбуватоться зм1ни персон1ф1кованих даних до
заяви-|\риеднання, €поя<ивач повинен у м!сянний строк звернутися до @ператора [Рй з

в1дпов1дното заявото про внеоення зм|н.

€поэкивач, 1{Ф е побутовим, який розраховуеться за нормами спо)кивання (не

забезпечений л1чильником газу), зобов'язаний не п|зн1тпе н|хс у м|сячний строк письмово
пов|домляти Фператора [Рй про вс1 зм|ни, що стосутотьоя вид|в спо)кивання г€ву, тйабо
опал}овально| площ|, та1або к|лькост| ос|б, заресотрованих у квартир|, }китловому булинку.

\2.5. у раз| зв|льнення займаного прим|щення (остатонного припинення користування
природним газом) €по;кивач зобов'язаний пов|домити про це Фператора [Р\4 не п]зн|тпе н|х<

за двадцять робоних дн|в до дня зв|льнення прим1щення (остаточного припинення
користування природним газом) та остаточно з ним розрахуватиоь за цим !оговором до
вказаного €пох<ивачем дня зв|льнення прим|щення (остатонного припинення користування
природним газом) вкл1очно.

9 раз1 непов|домлення або несвоечасного пов|домлення €по>кивачем Фператора [Рй
про зв|льнення прим|щення (оотатояне припинення користування природним газом)

€поэкивач зобов'язаний зд|йснтовати оплату послуг за цим.{оговором, виходячи з умов цього

[оговору.

\2.6. у раз| виникнення у €поживача скарг або пропозиц|й в|н мох<е звернутися до

Фператора [Р\4 з усното 3аявото' зателефонував1пи до колл-центру (|нформаш|йно-лов|дково|

слух<би) Фператора [Р]{ за телефоном' визначеним в цьому !оговор! чи на сайт1 Фператора

гРм, або звернутися до Фператора [Рй з письмово}о заявото. у як|й вказати суть проблеми

(пропозиц||).

\2.1. €кладений €торонами акт розме)кування балансово| нале>т<ност| та

експлуатац|йно| в|дпов|дальност| стор|н е нев]д'емно}о частиного цього [оговору.

Рекв|зити Фператора [Рй:
Б!дкрите акц1онерне товариство по га3опостачаннк)
та газиф1кац|| <10ровоградга3))
25006, м.1{ропивницький (м.1{|ровоград),

вул. Арсен|я 1арковського, 67
(вул.Болодарського, б7)
поточний рахунок 2600505292з 632

в А1 (Б <|{риватбанк>
мФо з2з58з
(од €АР[{оу 0зз65222
1пн 0336522|12з7

н: (0522) з2'з5-52
2) 22-66-10

)
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