
договIр
розподirry природпого r.дзу

I. Загальпi подожевпя

1.1. Щей Типовий договiр розподiJry прцродЕого газу (далi - ,Щоговiр) е публiчним,
регламеЕryе порядок та Jrиови перемiщеягrя приро/щого гаjlу з метою фiзrrчяоi доставки
Оп9ратором ГРМ обсягiв прщrодпого газу, яrj палежать споживачам Ф постачальЕикам), до
об'сктiв споживачiв, а ftщож правовi засади саlюдiоЕовацого вiдбору прщrодпого газу з
газорозподiJъцоi системи.

1.2. Умови цього {оговору одцаковi для Bcix споживаdв Украiви та розробленi
вiдповiдrо до ЗакоЕу Украlяи (Про риЕок природЕого газу> i Кодексу газорозподiльнпх
систем, затверджеtIого постановою НацiоIrаJшrоi KoMici'b що здйсвюе державяе
реryшовавrrя у сферах ецергЕтики та комуIIаJъIпD( посJýт, вiл 30 вересня 2015 року Nэ 2494
(лалi - Колекс газорозподiлыш< систем).

l.З. Цей Договiр е договором приедЕапшI, що уклада€ться з л)ах}ваЕЕя{ вимог статей
бЗЗ, бЗ4,64l та 642 Щивiльпого Код9ксу УrФаiЪи Еа Еевизпаqеццй строк. Фактом цри€дgашlя
Спотствача до }ъrов цього Договору (акцептраrrrrя договору) е в.пlпевтrя Споживачем будд-
яких дiй, якi засвiд.rлоть його бажавrrя укласти fоговiр, зокрема Еадaцпlll пiдписаlоi
Сцоживачем змви-приедr*iпя за формою, ЕаведеIlою у додатку 1 (дrя побlтових
спотсrвачiв) або у додатху 2 (д.rя споживачЬ, що пе е побlповйI\dи) до цього Договору, яку в
уст.шовлаЕому порядку Оператор ГРМ нащlавляе Споlлсrвачу IЕформацiйrЕим листом за
формою, Еав9децою у додатку З до щого ,Щоговору, та./або crr,TaTa ра,чlъка Оператора ГРМ,
та./або докla'lептальво пiдгверджеlrе споямваЕЕя приро,щого газу.

1 .4. Термiни, що влп<ористовуtоться в щому Договорi, MaIoTb TaKi зЕа.IеЕЕя:

гр}па спо}Фвашя - визЕаiIеЕа згiдо з вимогами Кодексу газорозподi.пьвих с}lстем
група поб}тового спожЕвач4 що розраховуеться за лiв-r,ъником газу, яка вiдображае рiчний
профЬ спожизаrlrя природlого газу в розрiзi каrенларrпо< мiсяцЬ:

ЕIС-код - персопаrьнлtй код йептпфiкапiТ Споживача л< суб'скга рияку природЕого
газу або йоm топ<й комерцiйЕого облiку природяого газу (за цеобхiдостi), шрисвоеЕлй
Оператором ГРМ в устаЕовлеЕому поряд(у, я<ий облiковуеться Оператором
газотрдIспортЕоj системи Иa,'Ii - Оператор ГТС);

заrlва-приедlЕlцця - IrиcbMoвa зЕuIва-прЕqщаЕшI Сцотсlвача до умов щого ,Щоговору,
складепа вiдповiдно до вимог Кодексу газорозподirшш< сисrем, що мiстить перооЕiфiковщi
дмi щодо Спояс.rвача та його об'еша та € певiд'емпою часrипою lЕого Договору;

цорми споживапшI - об'€м та вид споживаIflя приро,щого газу, устаЕовлецi згiдЕо iз
змоЕодавством д,,ur проведеIiЕlI поб}товLjl{д_" 0пожцваIrами розрахркЬ за спожитий
природIш1 газ у разi вiдс}тпостi лiýй.шшкiв гаý}.

Оператор ГРМ - оператор газороiполЬirоi сиgrеми в особi

вiдкрltге акцiонерпе товариство цо газопоqтачаЕIrю та газтtфiкацii (кiDовогDадгазD. що
(ваfo,tеврання Оператора ГРМ)

здiйсвюе розподiл прщ)одIого газу ца пiлставi лiцепзii вiд з0.0з.2015 року, видавоi
НКРЕКП, серЬ АЕ, Nэ 295534;



особисттй кабiЕgг - особиста веб-сторiнка споrrФвача Еа сайтi Оператора ГРМ, щомiстить персонiфiкованi далi Споtлоzва.а та його об'екта (об'сктiв), статистЙнi дшri прооб!ям спожлват]Ея прпродrого газу, поюший стап розрмутrкiв за цим Договором та iяЙу
1нФормацlюl а тмож передбачае обмiп iяформацiсо мiж Оператором ГРМ та СпЬтоruчrеr, уюму чяслi дтя передачi показаlъ засобiв вrшiрювапьпоi ,ехrrЙ 1lri-r,rr"rnnu газу) та,/абЬ
форлryъшпя з_вiту за спожrгЕй природмй газ чz pахlTrKb. Адреса сторiяки входу доособистою мбiпету захлщеrrа логiцом та паролем СпЬживача i 

"чдЪur"a" 
Оr,"рuaоро"-iТЙ

Споживачу особпсто або в iIштцй дозволеrшй закоподавством спосiб;

_ _ * 
rерсовiфiкованi_дшri - персопiфiков ri дацi щодо Споrrслвача та Його об'екта (Еазва,

ПJ.Б., ЕIС-код, перелiк вlзлфв) облiку та вiдповiдвi данi в}зла обдiку, величшIа приедlаЕо1
поц,rкяостi об'екта Споrrшвача тощо), визЕачеЕi в за.вiприедавнi'.шсi е достатяiми дlя
проведеЕЕjI вза€морозрzж}ЕкЬ та визЕаqепяя обrему спохлвавм прщ)одIого газу;

пiдrвердкепиЙ обсяг природrого газу - об'см (обс-ш) цриродяого газу, видiлецлй
постачаIьЕпком д!я потреб Споживач4 з яким }тладеЕо договiр постачаrтrrя природIого газу
па вiдrовiдrш1 ротахriковй пqriод, пiлгвердкепий Оператором ГТС (включепий дЬпiдrверджепоТ номйацiD та доведеrld ОператБру ГРМ у порядку, визЕачеЕому Кодексом
газоараЕспоршIоi сИстеми, затверджеЕим постtlЕовою Реryлятора вiд З0 вереспя 2015 рокуМ 249З;

_ посJIrта з розподiлу природrою газу - цосJrуга Оператора ГРМ, яка цада€ться
Споживачу та вк.JIючае в себе забезпечеЕпя цiлодобового ,iоступу Споживача догазорозподiьвоi системи в межах при€дЕа.Еоi поцтсlостi його 

-об'скта 
i розподiл(перейщення) на],IежЕого Споживачу (його пЬстачапьrшку) хриродЕого газу

газорозподiльtrою сцстемою з м9тою його фъицlоi доставI@ до мей-балаrсовот належноgтi
об'екта Спояgiвача;

постачаJIьIIцк - суб'ело господарювalяIUI, з яким Споживач в устд{овдФIому порядку
уtлалr договiр постачашrя приро,щого газу;

Реестр спотшачiв поqmIиJIъцика - uе перелiк споlю-rвачЬ, якi в установлепомуКодексом газотралспоtrуIЕоi сЕqI€ п-т поряку iацrirrлепi в iпформацitпit тлrатборЙ
оператора газотрчцlспgртЕоi системи за цевЕим постача,IьЕиком у розра,9ъковому перiо!i|

{Пiдtиlкт 1.4 роздiлу I доповнепо повшл абзацом ,шшrадцямм згiдчо з Постаповою
Нацiонаlъпоi KoMicii', що здйсrтое державпе реryJповаЕriя у сферdх еЕергетим та
ком}тrtцьцш< посrr}т N9 14З7 вiд27.|2,201'l}

.сайт.Оператора ГРМ (сайт) - офiцйшй сайт Оператора rPM в мережi IBTepHeT,
розмiщеlшй за адrесою: htф://www.kiTgas.coп/, лФiй мiсщгь чrЙу редмцiю rдого ДогоЪорута КодексУ газорозтодiльЕФ< систем, прша та обов'язки 

-Сторiп 
(визпачеяiтх цЙ

,Щоговором), iяшу iпформацiю, а тiцож порядок звiтЕостi та формр'ашя об'емЬ (обслЬ)
природ{ого газу за вiлповiшrий перiqр .*i.

. Спохс-rвач - фЪиЕа або юрид,rчпа особа ш фiзи*rа особа - пйпрйемець, об'ект -fl{оi
пiдоточеrмй до газорозцодiJБЕоi системи Операторi ГРМ.

Iпшi термiни вживаються у зЕаqепцrD<, ЕаведеЕих у ЗакоIri Украlпи (Про риЕоклриродlого газ)D) та Кодексi газорозполЬIlтrх систеv.

1.5. Нада,li за текстом цього Договору Оператор ГРМ та Споживач, KoJlи вr{сllваIсrtься
окремо, iмепуоться - Сторона, коlм стiльпо - Стороrпа.



Ц. Предмет .Щоговору

2,1. За цим Договором Оператор ГРМ зобов'язуеться падати Споживачу посл)ту з

розполiлу природного газу, а Спояшвач зобов'язуеться прIЙЕяги зазIrачеЕу послуry та
сIцап!ти ii Bapтicтb у розмiрi, сIроки та порядсу, впзначевi цим Договором,

2.2, Обов'язковою }T\аовою надавrrя Споlсrвачу послугrr з розподilry природrого газу е
HaBHicTb у Споживача об'екта' пiдк.lпочепого в устaцiомеrlому поряд(у до газорозподЬяоi
систеi,ш Оператора ГРМ.

2.З. При вирiшевнi Bcix питань, що не обумовденi цдал ,Щоговором, Сторони
зобов'язуються кер)rвамся ЗакоЕом Украiшr <Про рипок природrого газу)) та Кодексом
газорозподiльпих систем. Операmр ГРМ зобов'язуеться вllосlrти змiЕи та оЕовrповmи
iпформацiю, що розмiщепа Еа його сайтi, зокремз. .иrтву релакчiю тексту цього Договору та
Кодексу газоlюзподi.шнrо< cllcTeM.

Ш. Умови передачi природпого газу Споrкпваry

З.1. Споясаваs мае право здiйсrтоватrt вiдбiр/сцокваIшя природ{ого газу з
газорозподirьuоi сист€ми за }мови вклютIеIпrr його до Реестру спотивачiв будь-якого
постача:IъЕика у перiодi фактишого вiдбору/споливапrrя прпродЕого газу, що в
ycTaEoBJ.IqIoMy Кодексом газЬтраЕспортsоi системи порядку цiдтверджустьа, оператором
газотраяспортноТ системи до початку тaкого перiоду.

{Абзац перlчий пy.rкry 3.1 роздiJry III в редакцii Постмови НацiоЕальноi койсii, що
здйсЕос державне реryJIюваняя у сферах oЕергgгшоi та ком}.Е,lJIьЕих посrrл ЛЪ 1437 вiл
27.12.201,1\

Нмвпiсть пiлгвердкеного обсяry щ)иро,щого газу Споживача (його постачальЕика)
доводЕться до вИома Оператора ГРМ у вст.tцовлевому закоЕодавством порядку Оператором
ГТС, а до вiдома Сцо)швача - його постачальЕиком.

За вiдс}тяоqri у Спо)юlвача договору постачаIIЕя прцродцого газу та./або видiлеЕйх
його поатаs&ъшком пiлIвердкешo( обсятiв для потеб Споlrо,rва.rа на вi,щrовiдяий
ка"чендарцй перiод Спотсzвач не ма€ права викориOтовlвати (сполотвати) природшй газ iз
газорозподЬво1 системи.

З,2. За )п,.rови вкlдочеIrяя Споживача до Реестру споlюtвачiв бу,ш-якого постачаJIьЕика у
розрм}Ековому перiолi та вiдс}тЕостi прострочеЕоi заборговапостi за щв,r ,Щоговором
Операюр ГРМ забезпечуе розподiл приро,щого газу, що Еалеrсiть Споrrовачу, до межi
балаrrсовоi цалежцостi його об'ема з доц)имalцФш Еал€жного рiвЕя ЕадiйЕостi, безцеки,
якостi та ве;мшlи тиску цриродIого газу.

{Абзац першхй пупкгу З.2 роздiпу III в ведакцiТ flостанови I{ацiопапьноi KoMiciT, що
здйсшос державне реryлювавЕя Fффера,х енфгетиrс-l та ком}.ЕмъIlлх посщт Ne 1437 вiл
21.12.201,7|

Прийlr,rаrrrя-передача обслу газу, Е€цежЕого Спотсвачу, а тalкож перехИ
ексштуатацiйвоi вiдповiдаlъпостi за стап газовID( мq)еж вiд Оператора ГРМ до Споrкивача
вiдбlзаються ва межi баладсовоi цалеrrсrостi об'€кта Спожива.Iа.

СпоNоrвач забезпечуе Еа,lежву ексЕJrуатаЦiю вrrасrих гЕIзових мереж пiсля межi
ба,тавсовоi паrежпостi згi,що з qпшдл зЕкоЕод!tвством, зокрема вiдповi,що до вrдлог Правил
безпеки сиgrем газопостачашlя, затверджеЕих Еаказом MiEicTepcTBa еЕергетп1<и m вlтiльяоТ



промисловостi Украi'тти вiд 15 травтrя 2015 року Nч285, заресстрованlтх в MiпicTepcTBi
юстицii Украiш-r 08 sервтý 2015 року за Ne 614/27!19, або )rкладас вiдповiдл-tй договiр з
будь-якою оргаЕiзацi€ю, яка мае прaво па викотIаЕfirI Ta.lox робiц з JФаlх}ъаЕням вймог
Кодексу газорозподЬпID( систем.

За домовленiстю CTopiH експлуатацiйна вiдповйаrъцiсть Оператора ГРМ може б1ти
rоширеЕа i па газовi мережi (rx частипу) Споживача, ящо це виýIачеIIо в alкTi розмежувaцtвlI
балаЕсовоi цlцежЕостi та експrrуатацiйвоi вi,щrовiдаrъностi сторЬ, що е яевh'емпою
частиЕою цього Договору.

Порядок уtс,тадаrпя акта розме)ri}ъ€цlttя балапсовоi належпостi та експJryатацiйЕоТ
вiдrовiда,ъпостi CTopiE визЕачешiй Кодексом гirзорозподiJIьIlих систýм.

3.3. Сuожшач, що Ее е поб}товпм, зобов'язаЕIй самостiйЕо коЕц)оJIювmи власЕе
гttзоспоживatцЕя та дrI IIедоп}llцеЕЕя перевищепня пiдгвердженого обсшу природlого газу
здiйсrшти разом зi своiй постачальIшком заходi з кориц/ванIlя в установлеIrому порядт
пiдгвердкепого обсяry або захо,щr iз саr,rостiйпого та зЕtвчllQttого обмежеЕпя (прлтплшенпя)
влaюЕого газоспоживаЕяя_

Якщо за пiдсlмками мiс-шtя факти*п-rй об'ем спотшваrшя природЕою газу СпоrФлвача
буде перевищ,ъати пiдтвердкепий обсяг природIого газу, вреryJIIоваЕIIя пебалмсу
(дефiциту) природЕого газу буде здйсЕюватись його постач&,tьЕЕком у встalЕовлеЕому
з?!коЕодaвством порядIý/ та ВiдповiдIо до у{ов договору посmqаЕЕя природЕого газу.

IV. Якiсть приролвого гsзу, цо передаеься Сцоживачу

4.1. Якiсть природIого газу, що передаеться Операmром Г?М Спотмвачу ва межi
балаЕсовоi цалехЕостi його об'€кг4 мае вi,цrовiдати вимогtl]!l! встalвовпеЕlд\, Кодексом
газоро3rодЬЕrо( систем.

Веrпrчипа тиску природIото газу Еа Meжi балацсовоi цatлежIlостi Споживаqа повипва
вiдтrовiдати зцачецпяr,r, визЕаtIеЕим в ЕормативЕих доку\{еЕтах.

4.2. tlиселънi значешtя фiзиlсо-кйiqло< показникiв природяого газу. л(i залося,lься до
баз давшr обчлсrповачiв таlабо KopeкTopiB об'ему газу, Оператор Г?М доводить до вiдома
Спохвача (за вшOпоqетIЕrl.t випа,щiв, коrи комерцifuлй вlвол облiку Споживача
оргfiriзовшrий на базi побlтового лi,тtльника газу) з перiодичЕiстrо, визцачеЕою Кодексом
газорозподiльЕих систем.

4.3. Перевiрка велиши тиску таlабо лсiсrпв показrмкiв природrого газу здiйсцюеться
Оператором f?М на пiдстаэi IIиcbMoBoi за_ви Спояшвача. У разi надходжеrшя тЕtкоi заrвп
Оператор ГРМ зобов'язусться Еаправити свою предстaввика за мiсцем вик.JIику протягом
двох робо.лtх днiв у Micтax i п'ям калепдарштх двiв у сi.lъськiй мiсцевостi в ргоджепий зi
споживачем час.

Порядок визЕачешrя IIисeJIьEI]D( зпачепь фiзико_хiмi.ппх показникiв (харакrеристик)
природIого газу та вреry.Jlювашrя спiрпlл< пгrапь мiж Сторовами щодо iх вliзЕачеЕIul !ш
цевiдIовiдвостi здйсrпоеться вiдповiдво до вимог Кодексу газорозподЬшо( систем.

У. Порядок облiку прпро,щого газу, що переддеться Спожпвачу

5.1. Облiк (у тому .мслi прtlладовий) прир;дого газу, що переда€ться Оператором
грм та спохrваеться споживачем на межi балацсовоi належностi об'екта споживаqа.
здiйсЕюсться вi,цlовiдно до вимог Кодексу газорозподЬвш( систем.



5.2. Визцаченпя об'ему розподiлry та споживаццrI приро.щого газу по Споживачу
здiйcl*оеться па межi ба.rrавсовоi цалеrс{остi Miж Оператором ГРМ та Споживачем ца
пiдставi дашо< комерцйuого вузла облiку (лiчи.lьвика газу), визЕачеIlого в заявi-приеднаянi.
та з }рах)ваrшяt регламетпrIDt IIроц9дФ, передбачецих Кодексом гa!зорозподiJIьпих систем
та цим Договором.

Якщо комерцilший вузол облiку встановлений не ца межi балансовоi палеtкlостi cTop.iH

(точса вимiрювапrrя ве збiгаеrъся з тоqкою комерцiйlrого облiку), фаrсиЕrlпi об'ем
приро.щого гalзу визцачаеться з урахрашя\,r шрат та витрат природвого газу мiж то,п<ою

вимiрювашrя i межею балаlсовоj налелсrостi сюрiн rллл<ом ix додаванвя/вiдвiмаяня до/вiд
об'ему щlиродцого газу, вliзЕачеЕого комерцiftrп.r врлом облiку в To,дIi вичiрювання.
вiдповi.цtо до вимог Кодексу газорозполЬню< систем.

Для визначеЕIrя об'ему розполiлу тtl спожлвltЕпrl природIого газу берl,ться лaTri

комерчiйпого вузла облiку Оператора tРМ. У разi вiдсулrостi комерцiйвого врла облiку в

Оператора ГРМ бер}"ься даrri комерцiйного врла облiку Спо>лшача.

5.3. За розрмlтrкову одrпицю розподiлепого та спожитого природrого газу береться
одшr кубiФйй метр (м кФ.) приро,щого газу, приведеЕлй до стаядартих умов, визначсЕ!D( в

Кодексi газорозподiльrмх сисrем.

5.4. Порядок впзначешя'6б'ему розполiлепого Споiлотвачу i спохитого Еим црцродяого
газу та надапrя звiтпостi щодо споrrолтл< об'емiв газу за розрахуrтковий перiод вазЕачасться
вiдповiдцо до вимог Кодексу газорозшодЬчю< спстем та з }Tax}BaIrEяt{ вимог цього

Договору.

Пiсля заrryоваджевЕя особистого кабiпегу ва сайтi Оператора Г?М Споживач мас
можrтивiсть скористатися r*rM лля формlъаrтвя звiтносгi (передач1 показав лi,мrъвика газу)
та рмlъкЬ за шаданi послуги, а тмож о$lайомJIеЕЕя з визiiаqеЕими об'емами та обсягами

розподiлепоrо m спожитoго прцродIого газу за розрах}ЕковId п9рiод.

5.5. Спотшвач, що е поб),ювим, яrий за дловами цього !оговору розрlцовуеться за
лi,iилышком газу, зобов'язаций щойсщя стшIом ца 01 шсло мiсяц зпiмати фактиT вi
показщIпя лiтл.lъвика газу m щ)отягом п'яflt ка,'IеЕдарЕр( дцiв (до 05 чЕсда вшпоФIо)
палавати ii Оператору ГРМ в о,Фц iз ташпr способiв:

l) ч9рез особистId кабйет Еа сайтi Оператора ГРМ;

2) за тедеФоЕом (05242) З-1,2-4З

11-99 (в ToNty числi пrпяхом SМS-повiдомлепвя);

3) шпяхом зазЕаsеtшя показдъ у сплачеЕому рахушт (IGитшrцii абонеrтгськоi кцижки)
Оператора ГРМ;

4) Еа електрошrу адресу cotmter@kirgas.com

У разi неотриманtrя до 06 bcrra мiслfu, що tIaQTae за розрм)aЕковим, хоказань
лi-IидьЕика та за }мови, що лiшпьцпк газу Ее осЕащеЕий засобами дiста.шдйпоi передачi

даЕФ! фактищiй об'ем розподiлу та споживаЕвlI природЕого гtlзу по СЕоживачу за

розрах}Ековий перiод визначасться Оператором ГРМ на рiвпi пл.lЕового мiсячlого об'ему
спо)rмваЕЕя Еа вi,щовiдЕId перiод, що розраховусться, виходя.м з групи споъ,иваяIrя
Споrолвача та його с€редвьорiчrого об'ему споживаяЕlI црпродrого газу за ocтmflri
12 ка.rrевдарних мiсяцiв. Якщо за пiдсlъ,rками пастуIшого мiсяця Споlлслвач своечасllо Еадасть
показащrя дi.дшrьника газу, формранпя об'ему розподiлу та споrсiв.шця lrриро,щlого гzву за
перiод зазначевого мiсяця здiйсцюеться з },рах}tsшrЕ-ш.r цадаgих показаЕь.



{Абзац шостий пrrrкту 5.5 роздi.ry V iз змiпалли, вttеQепими згiдrо з Постановою
Нацiопмьцоi KoMicil, що здiйсЕое державЕе реryJ.ювшшя у сферах еЕергетики та

KoMyEftJIbrrФ< Еослуг Jф 141 8 вiд 1 1 .08.201 6}

операmр Грм мае право здiйсrтrовати копцlопыri зIлlI1тя покatзЕlнь лiчишrика
природяого газу Спо}отваqа.

Оператор ГРМ зобов'язу€ться пе рiдше о.щого разу па шiсть мiсrпдiв здiйсrповати
norrpo*"" зшtггя покalзaцlь лi.-*rшrса i*y та формувати об'ем розподiлу та споживаIлтrI

щ)иродlого газу по Спояйвачу за розрахутковий мiсяIЕ, в якому було здiйсЕеЕо кояц)ольЕе

зttдття показаltь лi.мJъшiка газу, з }?ax}tsalrE,lм його фаrсгичвrп показапь.

Якщо об'ект Спожшача розмiщевий в багатоквартирЕому будлrку (ry?то,Фпку), що
обладЕаIrиЙ зага,ъЕобудиЕковIi\,1 лiщlrьником газу !м Еа групу будлякЬ (гуртожиткЬ),
визЕаqеЕЕЯ об'сму розподiлеВого та споr(итого природrою гбIзу за Споживачем
здйсшоеться з }рах}tsадЕям Тимsасового положеЕшI про порядоrс проведешlя розра,хlrrкiв за

Еадatцвя ЕааеJ1еIIЕю посл}т з гЕtзопостачанЕя в }мовах вI-IкористаЕIDI шчи,пьI]ишв природIого
газу (бу,шлпкових або яа грlпу бущЕкiв), затверлj{еЕого постаgовою Кабiвеry MiHicTpiB

Украiпл вiд 1 б траввя 2002 року Nэ б20 (зi змiпами).

5.6. пiсля визЕачеЕЕrI зага.lБЕого об'е,tу розподiлепого Споживачу (спожитого rшм)

природIого газу, приведеЕого до стаЕдартЕlоl lмов, Оператор ГРМ в устдrовлеяому порядку

"!йЪ*ое 
о"р"u"деrrlrl веJIиllивп об'ему природIого газу в обсяг розподiлевоТ (спожитоi)

енергii, що мае визначатись за трьома одияицп,rи вимiру: в - кВт,год, в - Гкал, в - МДж.

,Щаri про об'ем (м куб.) та обсяг (кВт,год, Гкм, Мffж) розподiлевого Спожлтвачу

(спожIтгогО вш) прпродrого газу за розрах}.Iл(овий перiод (мiсячь) з.вЕачаються

Оператором Г?М в особистому кабiпgri Споживача (пiсля його затцlовадкеrтпя) та,/або в

рах}Еку про сплату послупr за цим [оговором.

Оператор ГРМ зобов'язуеться в устzшловлеqому поряд(у передавати iвформацiю про

загальIшй об'ем та обся розподiлевоm СпФкшачу (споrrоrтого тпп,r) природпого газу за

вiдповiдтиЙ перiод ОператорУ ГТС дчя можrmвостi ii використадЕя сф'ектами риltку
ЕриродIого газу, у тому tиoJп посmчаJьЕиком Споховача. спо)rс{вач (KpiM побlтового)
зобов'язусьсЯ довеств iяформацЬ uро зага,ъшiЙ об'ем та обсп розподiлевого та

спожитого щ)продЕою газу за вi,щовiдrий пqfод своему постача.ltьнику.

Визнаsевi за }а{овами щого ДогOвору об'еми та обсяпt розподiпу та споrl(иванlrl

природrого газу € Обов'язковшtrп для ix впкористФIIUr у взасмовhпосrшм мiж Спояс-lвачем

та його постаqаlБЕIп(ом.

За flаявЕостi розбiпсrостей у частrшi визтrачеrшя об'ему таlабо обсяry розподiлевого та
спохиIогО природвогО гalзу воЕИ пiдJIягають уреryлюваIrшо BiдIoBiдro до }a,IoB цього

,Щоговору або в судовому поряд(у. ф вирiшешrý,цього IмтаЕЕя величиllа об'ему та обсяry

розЕодiлепого та слотстrого прпро,дFТaо газу встйЬвлюсться вiдповi.що до дшrrry Оператора

грм.

VI. Порядок розрахупкiв

6.1. Оплата Bapтocтi послуги Оператора ГРМ з розшодлу природttого газу здiйсшо€ться
Сtrоrмвачем за аарИфом, встановлеппм Реryлятором для ОпеРаТОРа ГРМ, що сплачуеться як
плата за пот}тшiсть (абонетггська плата), з урмуваrпrшr вимог Кодексу газорозподi,ъrло<

систем.



6.2. Тариф, встаяовлепий згiдrо з пrrrктом 6.1 цьоrо роздiJry, € обов'язковим дrя CTopiH
з дати вбрапвя чиrтвостi постаповою Реryлягора щодо його встацовлецЕя.

До ЕстаЕовдеЕIiя тарифiв uа послуги розполirry природrого газу. вЕlхомIIи з веJrиrмЕи
приедrаIrоТ потужностi об'екта спожлвача вiдповiдво до Кодексу газорозподЬнло< систем,
оплата посrтуг здiйсшоеться за тарпфа,ш, встаЕовлеЕими Реryлятором шrя Оператора ГРМ,
за фiзиший обсяг розподirry щrщrодпого газу.

{Пркт 6.2 роздiлу vI доповЕеЕо цовим абзацом згiдло з Постаяовою НЦiоаальпоi
комiсЦ що здiйсшое державпе реryлюваIIяя у сферах опергетиш-r та ком}ъаJыlих посJI}т
}ф 691 вй 12.07.2018}

6.З . РозрмуЕковпм перiодом за цим Договоlюм с калецдарций мiсяць.

6.4. Оплата BapTocTi посrцшt з розподФ природЕого газу за щrм ,Щоговором
здiйсI*оеIьая СЕо}оrвачем, який Еа е поб}товIд,l, Еа )мовах цоперадЕъоi оплати до поаIатку

розрах}Екового перiоду ва пiдставi рахlъка Оператора ГРМ. ЯIщо зг|що iз закоподавством
Спожлтвач мае сплач}ъаlи Оператору ГРМ за посл}тц з розподiлу природяого rазу зi свого
потоlшого pмyrKy iз спецiаrытим рФкЕмом використ,шlвя, оплата послlт розподiлу
природIого газу здiЙсýю€ться з поточного pMlTrKy iз спецiальвим pcTciMoм використalЕм
Спохсiвача Еа потоqлй pary+roK Оператора ГРМ кожного башсЬського двя згiдrо з

аJгоритмом розподiлу кошIЪ, встаЕовлепrлм Регулятором, та зараховуеться як п[ата за
послlтп розполilry природIого газу в тому MicяIi, в якому вадйшли кошти, Остатоцшй
розрахrЕок за цадацi у звiшrому мiсяцi посJI}ти прово,щпься Споlлслвачем до десягого шсла
viсяtя. ваступною за звiтним. вi.щtовiдно до акта надatЕлD( пос,т},l fa з 1рацrвавн-w ранiше
пqrераховаrтих коrггiв.

{Абзац тIерпий п}шсry 6.4 розд ry vI iз змiнами, ЕIlесеЕими згiдrо з Посталовою
НацiоЕаJБЕоТ KoMicii', що здйсr*ое державве реryirюванЕя у сферах епергетикп та
ком}.Е.lлъцrD< послrт Nэ 1418 вiд 11.08.2016}

Оплаm BapTocTi поспуги з розподirry приро,щого газу за цrд{ Договором здiйсшо€ться
СпоrGвачем, лФй е побутовш'r, до 05 щсла (BKrпo.*ro) мiсшя, в якому надЕцоться послги з

розподiлу природпого газу, па пiдставi рах},цка Оператора ГРМ.

ОIшата здiйсшоеться викJIючпо грошовими коштами на потоФJий рах)ъок Оператора
грм.

Дата оплати визЕачаеться датою, Еа яrtу були зараховатri коштк ва рахрок Оператора
fрм.

Споживач мас право здйсrповати оплаry за договором розподi-ту природtого газу через
банкiвську платirкту систему. онлайп-переказ. пошовtd переказ, внесенrrя готЬкл через
касу Оператoра I?M та в iнший пе:аборовеrшйдакоподавсrвом спосiб.

ltt t_l.

{П}Ект 6.4 роздiлу vI доцовцево sовим абзацом згiдЕо з ПостаЕовою Нацiонаьвоj
KoMici'i, цо здiйсвюе державпе реry,пilвавЙ у сферах евергетики m ком}.Е.lJlьцих послуг
Ne 1418 вiд 11.08.2016}

6.5. У разi вшйrcIеfiпя у Сuожлтвача заборговапостi за цrлt ,Щоговором Сторони мож},ь
укласти rрфiк погашепня заборговапостi, який оформrпоеться додатком до цього Договору
або окремrал договором щ)о реат).кт)Физаuiю заборговаuостi.



]

У разi вiдсlтпостi графiка погдцеЕЕя заборговаtrостi Оператор fРМ ма€ щ)аво грошовi
кошrи, оцrимавi вiд Споживача в пmотrому розрах}ъковому перiодi, зарахрати в paxlTroK
погашеrтвя iспlточоi заборговавостi Споrrовача вiдповiдло до черговостi i-i виl кнеЕня.

Укладепя Сmропамп та дотимацЕя СпбrФвачем }згодкеЕого графiка погашеввя
заборговаЕостi Ее звiльЕяе Спо>rо-rвача вiд викованrrя цото.шш< зобов'язаsь за циN{
Договором.

У разi вйс}твостi графiка погашевня заборговаuостi або його недотрпмаIIIIя чи
Еесплатп потоtIЕ!ц платежiв Оператор Грм мае uраво у порядку, визвачецому цItм
Договором, припп пл або обмежити розподiл (споltиваrлrя) природЕого газу ца об'ект
Спотс.лвача до поввого погаmення заборговаrостi,

6.6. }Iадацrя Операторм ГРМ посл}ти з розподiJry првродIого газу Спожшачу, що ие
€ побуIовим, мас пiдтверджJъатr-rся пiдшсашi\{ мiж Стороца}м а!ктом Еадatцих посJI)т, що
офорvrпосться вiдlовiдrо до вш,tог Кодексу лазорозподiltънtас систем.

YП. IIрава та обов'язки СторЬ

7. l . Оператор ГРМ зобов'язусться:

1) розмiщувати на сайтi шri тарифи за посл]ги з розподiлу приролного газу та
пото*гу редакцiю тексту цього ,Щоговору i Кодексу газорозподilьrrшr систем, а у разi
вЕесеЕця до цього ,Щоговору в устацовлеЕому зrкоЕодalвством порядку вiдrовiдlлх змiв
авоечасIrо ik rryблiкрати в офiцiйтrих дryковаrш< BIцlltlIuD<, яti тryблiщrоться на тергторii
його лiцецзоваяоi дiя.lъвоqri;

2) забезпеwти моlrпивiсть цiлодобового досцтIу Спо)rФвача до газорозподirъuоi
системи в межах веJмIIицЕ приедIаЕоi потухностi його об'екта та передачу IlалежЕих
СцожЕвачу об'емiв (обслЬ) прирдЕого газу з дотрш{аЕIIд{ ЕаJIежпого рiвЕя Еадiйяостi,
безпеlоl, я<остi та веJIиIIиЕИ його тискУ за у\{ови доц)имalЕшt Спохсшачем впмог цього
Договору;

3) забезпеwти uмежву оргатriзацiю та фlтrкцiочравrrя особисюго кабiвеry
Спояоrвачq

4) збезпе.п-rти валеясмй piBeв комерчiйпого облiку природIого газу по Спо)rсrвачу, у
тому шслi формувшrея зага,lъного об'ему та обсяry розподiлу (споrшлваrrвя) природlого газу
Споживаry за вiдовiтпгй перiод;

5) дотрlдл}ъатпсъ встaшlовлеЕIд( вшиог Кодексу газорозподiльних систем щодо
приладового облiку, лсцо комерцiЁшай вузол облiку (лi,лллыrик газу) за цлш ,Щоговороr,,t буде
яалежати Оператору ГРМ;

l.
6) за письvовою виvогою СлЁживаqа безiошговно lтадаui йому завiрену письмову

форму цього !оговору протягом десяш,дIЬ з дIя Еада.шя Оператору ГРМ TaKoi вIдrоги;

7) проводлти па вимоry Сrотсrвача перевiрку роботи комерцiйного вузла облiку
(лiwльrшка газу) у поряJщу, визЕачецому Кодексом rазорозподiлы]Ф< сис.l,ем;

8) здiйоrювати пepepaxylroK об'емiв (обсягЬ) розподiлеЕого прщrодЕого газу по
об'екту Спожива,rа вiдповiдпо до вимог Кодексу газорозподiльвих сисrcм:rв сIшачувати
компеЕсацiю Спожr.вачу у разi liевi.щIовiдЕостi якостi природrого гд}у Еа Meжi балапсовоi
ЕалФцrостi об'екга Споrilивча парамецlам, визцачеЕим Кодексом газорозподirьних систем;



9) дотршратись iuшос вимог rрою !оговору та Кодексу гllзорозподiлыllтх систем.

7.2. Оцератор ГРМ ма€ право:

l) отршtf}ъати вiд Спожцвача оплату за цшtt Договором;

2) це здiйOЕювати фактицIшt розподiл природдого газу Споrrовеqу або обмежиtи його
чи припиЕити у поряжу та па пiдстшrах, передбачепrа< цим ,Щоговором;

З) безпереш(одuого та безкоштовного доступу на територiю та земе,ъву лiлявку
Спо?пiвача, де розташоваЕа газорозподЬЕа система, та./або газове облаJЕrаrтця Споживача,
таlабо комерцiйЕий вузол облiку, дIя виконЕII1вII спужбових обов'язкiв, передбачеяих
зatкоЕодавством m цим Договором;

4) перевiряги роботу комерцifuого вузла облiку (лiчпльшпса газу), у тому числi
встацовлеЕого Еа об'ектi СпожЕвач4 у поря]ц(у, визЕачеIIому Кодексом газорозподiлъних
систем;

5) вимагати вiд Споrю-rвача пiдшiсанЕя акта poзMe)IiJaBzlEIllI ба,таЕсовоi цалежЕостi та
екс п.туатацi йноi вiдDовИалъвостi CTopiE;

6) встаЕовJповетц на коiiерцifuому вузлi облiку (лiwrrьнrлсу газу) засоби дистмцйЕоi
передачi дацих та,/або луб.шоючi w ковцrоrьпi засоби вимiрюва,ъЕоi техяiки, якщо TaKi
змод здйсшоються за рalх}ъок та силlми Оператора f?М;

7) iнпi права. передбачеrri цим,Щоговором та Кодексом газорозподЬпих систем.

7.З. Спотсiвач ма€ право:

1) па отрlлtавня цiлодобового достуIry до газорозподЬвоi системи в м9ж,tх веди!мЕи
прц€дlаЕоi потулоrостi йоm об'о<та та передачу цалеяGID( Сцо)мвачу об'смЬ (обсягiв)
приро.щого г6!зу з Еадежпим рiвцем падiйвостi, безпеки, .п<остi та величиЕи його тиску за
),1l{ови дотрЕмaцllul Еим влп,rог цього ,Щоговору;

2) па перерахупок падаЕID{ посJIг за цим !оговором у разi педотрлшання Оператором
ГРМ рiвtrя л<остi та./або веJмцaЕи тиску rrриродого газу, що передаеться Еа межi балаЕсовоi
uалеяоостi об'сIоа Споживача;

3) вrлrrагати вiд Оператора ГРМ письмову форму ц5ого Договору, завiреrту печаткою
ОIIеретора ГРМ;

4) iпiцьвати перевiрку рботи комерчiйноrо вузла облiку (лiвлльника газу) у порядку,
впзначепому Кодексом газорозподЬвих сиотем;

5) звератися до Оператора SРМ зi скарБми та пропозицiями щодо викоцаяця }мов
цього Договору;

6) ва оц)ш,rалrя компепсацii у разi gевi,щrовiдrостi якостi природsого газу параметрад.(,
визЕачеЕим Кодексом газорозподЬЕих сдстем;

7) iншi права, передбачеЕi цIд{ Договором та Кодексом газорозподiльних систем.

7.4. Спохивач зобов'язуеться:



1) здiйсшовати розрах}тп(и в розмiрi, строки m порядку, визЕачевi цим Договором;

2) свосчасво повiдомдям Оператора ГРМ щrо Bci змiяи щодо персоrdфiковаЕих дд{их в
заявi-приедпалвi таlабо позаштатпоi роботп комерцiйного врла облiку (лiшльника газу);

3) яе перешкоддати Оператору ГРМ у здiйсЕеЕIri заходiв щодо вдоскопалецпя облiку
приро,щого газу для точrостi вимфу обсягiв розподirry та QпоживаЕIUI природЕого газу, у
ТОМу .*лслi встauIовлеЕlUI засобiв дистшщiйноТ передаsi да.шrх, ycTEtIloB]IeIlElI дблоючях
засобiв вшriрювальноТ Texвior Iи MoETlDKy окремих зatкJIадЕID( IIастип для можrtлвостi ix
вст lовлешui за pzжyпoK Оператора f?М;

4) забезпе.ryвати безперешкодтий та бФIшашfl-rй дост}т Еа власЕi об'екти !м земелБЕу

дiляЕку представцикам Оператора гРМ за ix сЛ}Dкбовшли посвiдчеrтвя,rи дLl BиKoIluEmI

,r""" сrry*бочrХ обов'язкЬ щодо забезпечеflм гараEтов,Iцого рiвпя надiйшостi, безпеки,

якостi та веJIиqиЕи тиску приро,щого газу, запобiгаrrвя мохливим витокам газу та
ЕедоIryщеЕшI аварiйпих Фrryацй, зокрема для: перевiрки, локалiзацiТ i лiквiдацij ви:rокiв

газу та аварiйвп< сиryацiй; перевiркл, повiрки та,/або експертизи комерцйвого вlвла облiку
(лiwrъяика газу), а також перевiрм показавь лi,пдъпикiв газу; викопаяня робiт з

приrплrетпrя та вiдноЕпеЕЕя гЕLзопостааIаIIЕя тощо;

5) пе доlryскати несшп<цiоцовавого вiдбору природЕого газу;

6) забезпе.мМ нarлежЕ} екстLтryатацiю власню< газовлD( мереж вi,цtовiдно до влп,tог

кодексу газорозподьпих систем та акm розмежраЕЕя балансовоi належвостi й
експлуатацiйшоТ вiдповiдальвостi cTopiв:

7) дотримратись iЕшш( вимог цього Договору та Кодексу газорозподi,шнl,( систем,

YIП. Вiдповiдальнiсть CTopiB

8.1. За невшсоцадrrя бо ЕеЕалежIе викоЕаЕвя cвoix зобов'язФБ за цим Договором
Стороrти несl,тЬ вiдtовiдалъвiсть згiдяо з цrлrr ,Щоговором та тмЕIlим закоЕодавством

Украlви.

8.2. У разi пор)щеЕвlr Споживачем, що пе е побlтовим, cTpoKiB оIlдати за цим

Договором вiп сплачуе пеяю у розмiрi по,щйпоi обдiковоi ставки Нацiопаrъцого бапку

Украiяи, що дйла в перiод, за якIй сплачуетъся пеня, вiд с}ми прострочеIlого ЕItатеку за

кох{ед деIrь простроqеЕпя ILIaTeжy.

У разi порупеЕЕя Спожйваqем) що е побутовп,.r, cTpoKiB оп.тати за щоr ,Щоговором BiH

сплачуе пеЕю в розмiрi 0,01 вiдсотка сlми борry за кожеп деllь прострочентur. Загапьвий

розмiр HapмoBaBoi пeTti Ее може перевщ.вати l00 вiдсоткiв загаъвоТ с1тдr боргу,

Нарахуваяяя пепi па заборговапiсть Споживаdв, що с побlтовш\,tи, здйсЕоеlься з 01 траввя

2019 року.

Нарахравrrя певi здiйсшоgrься ЕоllиЕФqчи з першого робочого дrя, пасц,пЕого за

остаянiм ,щем гршlишого qцlоку здйспешIя оппати за цим Договором.

{П}Ест 8.2 роздirry VIII в редакчii Постаяови Еацiоналъпоi KoMicii, що здiйснюс

д"р**rrЬ реryr"оu**я у сферм епергетики та ком}.ЕдIьЕих I1ослуг N9 691 вiд 12.07.2018}

8,3. У разi безпiдставного припивеЕня (обмежег{вя) розподi,ту природiого газу

СпохпвачУ або пiдтвердхсепrrя факгу певiлповiдпостi якостi таlабо велич,rяи тио,а
природ{ого газу на йежi бапшIсовоi цалежностi об'екта споlrФIвача Оператор ГРМ



вiдшкодовус Спотслвачу BqrTicTb педооцrиманого природЕого газу та/або здйсшое
перерах)ъок падllЕих послг за цш!t Договором вiдповiдво до вrлrлог Кодексу
sъъъlьъъsд\ъ.sпr,чъчrэм.

Оператор ГРМ це цесе B!щoBИzIJrьEicTb за припшrеrшя (обмежепrrя) розподiлу
природIою газу СЕоживачу, якщо TaKi захо,щ здЙспецi за вимогою Його постачальЕика, що
мае пiдтверджlъатися вiдповiднr.ам докумевтами.

У разi лсщо мiж Оператором ГРМ i Споживачем Ее досл1{}то згодп цро компеЕсацiю
завдашо< збиткЬ q] пер9рах)пrок ЕадzlнLD( пос,т}т, спiряi rштаяпя впрiшуються в судовому
порядку.

8.4. У разi якцо дii одiеi зi Сторiп призвеrш до завдщrня матерiа,ъЕоi тrабо мораrъЕоj
шсоди iншiй CTopoIi (шкода зшодiяЕа майЕу 1и життю або здоров'ю .]подиЕи), ii
вiдпкодвапrrя здйсIrюgrься в добровiльЕому поряшсу згiдrо з вЕмогalNlи чиЕIlого
заководtlвства. а у разi, лtшо ве досгыро зго,шл. - за рiшевя-пrл суду.

I)L IIорядок обмежеппя (прппипешя) розподi"ту прпродпого газу Споrrшваry

9.1. Оператор ГРМ мае право тциrшrмти/обмехслтц розтодiл природIого газу
Спо>lолвачу в поряд(у та у втlпадках, цередбачених Кодокаом mзорозподЬтмх систем. у
тому шслi у разi:

1) tlесво€часЕоi та./або цеповЕоТ оIrпаlи посJrг за цЕм Договором;

2) вiдсугпостi Сцоямвача в PeecTpi споживачЬ бу,Ф-якого Еостачlцышка у
розрахрковому перiодi;

{Пiдп}ъкI 2 п}ъкry 9.1 роздiлу D( в редакцii ПостановIi Нацiоца:ьноj KoMicii, що
здiйqцое державце реryшоваIIЕя у сферм евергемюl та ком}тIаJБтtих посrryт Nо 1418 вiд
1 l .08.201 6, Ns l43 7 вiд 27 .12.2017 |

З) подацця Спо>rмваsем або його поатаqальЕлпсом (-шой 1rстаз з Оператором ГРМ
договiр па викоIIаffЕlI робiт, пов'яашrх з приrЕiпеяЕяlл/обмежеglUlм газопостачаIfiUI
спо)a{ивачам) цtlcbмoBoi заяви про ц)ЕIЕrЕеIшя газолостачаtшя;

4) ЕесаЕкцiоцованою вйбору природЕого газу, KpiM перевищеЕяя добового
пiдтвсрддепого обoпу цриро,щою газу;

{Пiдlтrкт 4 пуЕкту 9.1 роздiлу D( iз змiяами, вЕесеЕими згiдво з Постшrовою
НацiоЕаJБЕоТ KoMicii, що здйсlпое державЕе реryJЕовапЕя у сферах еЕергетйки m
ком}.ЕаJIьцФ( посл}т J''{b 1418 вiд 11.08.2016}

5) визнаппя в ycTtlEoBJIeEoMJ. поряд(у аварiй$rФr ставу газорозподЬвоi системи
та./або лiквiдадii наслi.щrь аварiй}оричинеЕйх надзвцчайнш'lи сиryацiяtfи техяогенного.
природrого або екологi.цrого характеру, та проведеЕвя ремоЕтt[о-вiдrов]пова.тьштх робiт;

6) вiд\лови спожцваqа вц встаЕовлеЕЕя лiшъцш(а газу, що здйспю€ться за iпiцiативи
та за кошгтr Оператора ГРМ, з }?ах}tsаЕця.,r ЗакоЕу Украlни (Про забезпечеIrвя комерцiйЕого
облiку природвого газу>;

{Пркт 9.1 роздiлу IX доповЕ9Ео цовим пiдfiуrкгом згiдrо з Постаповою НацiоЕалъЕоi
KoмicЦ що здiйсшое дерхавпе регулювавIDr у сф9рах еЕергетпм та ком}aЕaUIьЕих посл}т
М 691 вiд 12.07.2018} -



7) вiд\.rови предOтавЕиками Оператора ГРМ в дост}пi па об'ектr або земеьпу дi:rянку
СпохIвача' де розтalшоваЕа газорозuодiьяа система тrабо газове обладвшlяя, та./або

комерцiйтмй вузол облiку газу, для здiйспеrтпя когфолю Bi,щroBiдrocTi встмовлецого
газоспоrсiвalючого обладrавlrя rrроектнiЙ докJмеrrrацii обстежепвя газових мq)еж до ВОГ
та./або газоспоlсtваючого облащrаЕrя.

{Пуrкт 9.1 роздiJry D( доповпеЕо новпv пiдцпктом згiдrо з Постаrовою Нацiояалъцоi
KoMicii, що здйсшое державве регуJповаЕIя у сферах евергслики та ком)aЕалыlих поспг
JlЪ 69l вiд 12.07.2018}

9.2. Вiдrовлешrя газопосmqацЕя здiЙстпоеться Операmром ГРМ щютягом двох

робо.пос ,щiв у MicTax та п'яrи калеrrдарrш< ,шiв у сьськiй мiсцевостi за цисьмовим
зверЕеIIЕrIм Споживача цrо вiдповлетпrя газопосiаlrаЕвя та пiсля усунешrя порlшеш (за ix
па.шпостi) i вiдщ<одвltЕItя BIftpaT Еа щ)ипппенrrя та вi,цrовлетпя газопостачllllЕя.

9.3. Яхщо за iнiцiатлtвою Споlлшача цеобхi,що прmIишпи газопостаq,шЕя IIа обlокт

споживача ш його oKpeMi газовi пршlаДи для ц)оведепЕя ремоппrю< робiт, рекопстрlтсчii ,м
техпiчrого переоснащеЕпrI mщо, Спожiвач пе пiзвirпе нЬк за п'ягь робошх дпiв повипен
письмово повцомити про це Оператора ГРМ та уJго.щти з mrм дату припиЕеЕцrI

гaвопостачаЕIrI, а ОператоР ГРМ в }вгодхеЕУ зi СпояшачеМ дату зобов'язаIrий приIIиЕити

газопостаtrашяспо}gвачевi.,"

{Пуiкт 9.З роздiJry ГХ iз змiналлл, ввеоетпп,rи згiдlо з IIостаIrовою Нацiоца:ъвоi KoMicii,

що здiйсшое державЕе реryJповаЕrrя у сферах епергеп{(и та KoMyE.tJIbErDa посл}т J'{! 1418

вiд 11.08.2016}

9.4, У випадку з.шIлalповаЕих капiтаrьrло< ремоптiв ГРМ (KpiM аварiiппDО Оператор

ГРМ мае повйомгги Спохивача про приrпшенвя розподirry йому прr-4юдвоm газу ве пiзнiше
нЫ за п'rгь IюбоФ( дriв до дати прмешrя розподi,ту прuро,цвого газу.

{ПуЕIс 9.4 роздiлу Ш iз змiяаr*м, впесеними згi.що з Постаrrовою НацiоЕаlБЕоi KoMicii,

що здiйсшое державЕе реryJповашя у сферах епергетики та KoN{raIlaJTbIllD( посrryт М 1418

вiд l1.08.2016}

Х. Форс-мажор

l0.1, Сторони звilъцлоrъся вiд вi,щrовiда.чьвостi за часткове або цовЕе IIевцкоя,шшI

зобов'8аЕь за щi,{ Договором, якщо це ЕевиковаIIЕя е паслiдком вепереборЕо1 Фrли (форс-

мажорних обставrш).

10.2, Пiд форс-мажорвплr обстазивами розумiють Еадзвиsаiшi та вевi,щоротвi
обставива, що об'еюшuо }неможJIпвJIюють BиKoIlalEmI зобов'язд{ь, передбачеяих дtовами
цього ,Щоговору.

ýо а.
Сцюк викопашrя зобов'язшъ вfiкладаеться'iЬ строк дii форс-ма]корпих обставшI.

l0.3. Сторони зобов'язацi кегайно повiдомити про форс-мажорвi обставипи та протягом
чотирвадIити дliB з ,шя ii винrпвенвя вадати пiлtверднi док),л,rсвти щодо 1х настаrвя

вi,щrовiдпо до закоцодавства.

10.4. 3асвiдчепця форс-мажорlплх обставиIr здiйqiюеlъся у встдIовлеЕому

закоЕодавством Еоряд(у.



XI. IIорядок впрiшеппя спорiв

11.1. Спори мiж спояФвачем i Оператором ГРМ вирiшlтоться цлrrхом досудового
врегуlшоваlтпя спорiв у црозорIй, справедливий i швидrспi спосiб.

l 1.2. Операгор IРv зобов'язаций:

створити точкИ коIr:гакry дШ падаrrпя iаформацii Споrrсzвачу стOаовцо, зокрема, його
црав, IIиЕцого закоЕодЕlвства та EarIBцIrx способiв дтя вирiшеппя спорЬ;

розгJIm}тЦ Bci скарги, oTprпraEi вiд Споживача. i протлом одlого мiслц повiдомити
про рФультати ix розгляду.

11.З, Процедr?И виlriшепrrЯ спорiв Оператором ГРМ та коггаrсrва iцформацiя
пiдроздiлiв Оператора ГРМ, вiдповiдалътlих за розв'яз&Iяя спорЬ (телефоrш, e-mait, режим
роботи, адrеси, П.I.Б. вiдrовiда.irьтих працiвтпzкiв тощо), мають бlтп отryблiкованi яi сайтi
ОЕератора f?М.

11.4. У разi цедоаягнеЕIuI MiЖ споrсiваqеМ та Оператором ГРМ згоди спiрui шлтаяlrя
вирiпl,rоться у порядку, встЕlтовJIецому ltЕIlllим закоliодавством, у тому.п-rслiЪ суловому
поряд(у.

{Роздй К в редакlii Постановп Нацiона,ъЕоТ KoMicii, що здiйсrпое державяе
реrylпованм у сферах еЕергетики та комральпих пос,lryт Nэ 1418 вiд l1,08.2016}

ХII. Строк дii .Щоговору та iпшi умови

l2.1. I_1ей ,Щоговiр утладасться Еа невизначеЕш; сток.

l2.2. Якщо в уст Iовлецому порядку Реryrrятором будуть впесенi змiци до редаrщij
Типового договору розцодiлу природrого газу, Оператор f?M зобов'язу€ться розмiстити
повiдомлеIпlя про Tакi змiви ца сайтi та в офirцйних дl)тсовапих ч"д*"о, що ,rубоiпl"оос"
на територii його лiцеЕзоваЕоj дiлБIrостil Ее меЕше lliж за десять дriв до пабрання змiцами
чинвостi, bliM випа,дкiв, для -ших щш {оговором вст€lвовлеЕЕй iшпттй TepMiB iа,/або порядок
повiдомлевпя про вЕесеЕця змilt.

У разi везгод СпожIвача зi змiпами вЬ мае право розiрвати цей ,Щоговiр шlrяхом
ЕадсилalIIЕlI IмсьмоВого повiдомлеттпЯ Операюру ГРМ протягом десям каJIеЕдарIIЕх дriB з
дця, коли вiп дiзцався .м мЬ дЬнатися про Bвecerri до цього Договору змilм. Нерозiрванвя
цього Договору у вказаIrй строк та продовжеЕIUI сшоживalIIЕя природrого газу свiдwrть про
згоду Споживача з вtесеними до щого ,Щоговору змiпалпl.

12.3. ЦеЙ,Щоговiр може б}.ги розiрваЕiй за згодою Сюрiн або за iвiцiативою
Спо>rсtвача у порядку, вllзЕачеЕому закоЕодавсцом УкраiЬи.

t'{ '$:,

у разi змiпи вдасЕика об'екта_ пiдкrпочевого в устatновлеЕому порядку до
газорозподЬпоi систелли Оператора ТРМ, та веобхiдостi укладепяя fiоговору з повим
вдасЕиком ,щоговiр з попередвiм власItиком моrrc б}.т!r розiрваво Оператором Грм в
односторнЕьом} лорялку. ПрИ r&oмy односторонне розiрваrвя договору не звiльпя.
попередцього власЕика вiд викопанвя зобов'язань у частипi оплати Еадацих посJI}т.

{ПуЕкт 12.З роздiлу ХII доцовцеЕО повим drбзацом згi,що з Постаповою Нацiояаrьноi
Ij91IiФ, 

_чо цйсЕюе дерхсaвце регулюваппя у сферм енергетикп та комуl.IJьIlих послут }Q
691 вiд 12.07.2018}



l2.4. ft.що в уст.ulовдеЕому порядry вiдб)ъаються змiЕи fiерсоЕiфiковатlик даних до
зaurви-приедlzutltяj Спохrвач повиЕетI у мiсячяиЙ gц)ок зверцуIлlся до Оператора ГРМ з
вiдповi,шtою заявою про внесевня зMiH.

СпожЕвач, що с поб5повим, який розрмову€тьс, за Еормдtи споживztнЕя (Ее
забезцечений лiщл.влп<ом газу), зобов'язапIй це пiзнiше нiж у мiсяшrий строк IMcbMoBo
повйомляги Операюра ГРМ про Bci змiни, що стос)4оться видiв спож4вацЕя газу, таlабо
опалювaUIьЕоТ площi, та./або кiлькостi осiб, заресстровапих у квартирi, житловому будиIlку.

12.5. У разi звiльвеппя заfu,rаного прrшtiщеlшя (остатorяого припивешut користуваЕшI
приро,щш газом) Спохо]вач зобов'язапий повйомити про це Оператора fРМ пе пiзнiше нiж
за ,Фадцять робоФтх дIiв до дтя звiдьцецЕя прлплiщеrтвя (остаточцого цриIlиЕеIlIlя
користраяЕя приро,щшr газом) та остаmчпо з Еим розрахувамсь за цим Договором до
вказапого Спотоавачем дяя звiJБЕецЕя прrпriщепrrя (остmо*rого припшIеЕЕя корист}ъzцlЕ'I
природтим газом) вк"шо.пrо.

У разi неповiлом,rеIIЕlI або Еесво€чlLсIlого повiдомлеяI{я Споlклвачем Оператора ГРМ
про звЬЕеЕI$I примiщепrrя (остатоше щ)ипиЕеIпUr корист}ъlltлlri природrим газом)
Спо>rовач зобов'язаний здiйсr*овати отrлату посл}т за цIп\, Договором, втr-чодяIм з },l\{oв цього
,Щоговору.

12.6. У разi виIlиIсlеЕIuI у Споrrоrвача скарг або пропозшIй BiH може зверЕумся до
Оператора ГРМ з усЕою завою, зателефо}Фtsавши до колл-цеЕФу (iпформацiftrо-довiдковоi
сл}хби) Оцератора ГРМ за телефоIrом, вrзIrачеItим в цьому Договорi чи яа сайri Оператора
ГРМ, або зверЕутися до Оператора ГРМ з письмовою зzцвою, у лtiй вказати суть щlоблеми
(пропозлщii).

12.7. Сюrадепий СюроЕами акт розмеж}aвмIuI балапсовоi ЕалежЕостi та
експJryатадiйцоi вi.щIовiдальностi cTopiн с певiд'емЕою частпIою щого ,Щоговору,

Реквiзитп Оператора ГРМ:
ВiдкDгге акцiоперве товариство по газопостдчаппю
та газпфiкацii <<Кiровогрлдгаз>
25006, м. Кропивпицькпй (м. Кровоград),
вул. АрсеЕiя Тарковського, 67
(вуд. Володарського, 67)
Вiдкрпте акцiоперпе товлриство по газопостаtiаЕню
та газrrфiкацii (Кiровоградгаз>
Олексапдрiвське управлiнвя по експ,туатацii
газового господарства
27300.смт Олексавдрiвка
в}.л. НезалежЕостi УкраlЪи, 1 ЗЗ

\

(вул.ЛеЕiЕа,l3З)
пото!ший palxyltoк
в АТ IG (ПриватбаЕо МФО 323583
Код €ДIlОУ 23688878
шн 0зз6522112з1

(05242)з-12-4з
(05242)з-12-4з

(O.B,MaTBietTKo)


