Промисловість, компобут

ДОГОВІР № ___________________________
на постачання природного газу за регульованим тарифом
м. Луцьк

«____» _ _________________ 201__ р.

Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Волиньгаз», що здійснює діяльність
на підставі ліцензії АГ №507323 від 16.12.2010р., надалі - Постачальник, в особі заступника голови правління з
постачання та обліку газу Карпомиза Андрія Івановича, що діє на підставі Довіреності №1695/06-06 від
02.10.2013 року, з однієї сторони, і
______________________________________________________________________________________________________,
надалі іменоване Споживач, в особі _______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________,
який діє на підставі ____________________________________________________________________________________,
з другої сторони, а разом іменовані Сторони,
керуючись Законом України "Про засади функціонування ринку природного газу" від 08.07.2010р. №2467, Законом
України «Про трубопровідний транспорт» від 15.05.1996р. №192/96-ВР, Законом України «Про нафту і газ» від
12.07.2001р. №2665, постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення споживачів природним газом» від
27.12.2001р. №1729 зі змінами та доповненнями, «Правилами обліку природного газу під час його транспортування
газорозподільними мережами, постачання та споживання», затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики
України від 27.12.2005р. №618, «Порядком пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім
населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006р. №1687, «Порядком доступу та
приєднання до Єдиної газотранспортної системи України», затвердженим Постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 19.04.2012р. №420, «Правилами користування природним газом
для юридичних осіб», затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
енергетики від 13.09.2012р. №1181, іншими діючими нормативно-правовими актами, що встановлюють окремі правила
та вимоги у сфері ринку природного газу, постановою КМУ від 29.04.2006р. №605 зі змінами до неї, постановою НКРЕ
№782 від 30.05.2014р., постановою НКРЕ №578 від 30.04.2014р., постановою НКРЕ України №786 від 30.05.2014р.,
постановою НКРЕ України №580 від 30.04.2014р., ст.316 Податкового кодексу України уклали цей договір (далі Договір) про наступне:
Терміни та визначення
Терміни, що вживаються в Договорі, мають таке значення:
об'єкт Споживача – технологічний комплекс, що складається з внутрішньопромислових газопроводів та
споруд на них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать
Споживачу;
природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ
сланцевих товщ) - корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у
газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпа і температура - 20° C) і є товарною
продукцією.
q min л – мінімальна об'ємна витрата газу за робочих умов для лічильника газу.
Інші терміни використовуються в Договорі у значенні, наведеному в Законі України «Про засади функціонування ринку
природного газу».
1.Предмет Договору
1.1. Постачальник протягом 2014 року здійснює Споживачу постачання природного газу (далі – газ) в обсягах і порядку,
передбачених Договором для забезпечення потреб Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість газу у
розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором.
1.2. Передача газу за цим Договором здійснюється на межах балансової належності об'єктів Споживача відповідно до
актів розмежування ділянок обслуговування (далі – пункти призначення).
1.2.1. Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживного обладнання визначається Сторонами в додатку 1 до
Договору.
2.Обсяги та умови постачання газу
2.1. Договірні обсяги постачання газу Споживачу наводяться в додатку 2 до Договору.
2.2. Постачання газу здійснюється у разі:
2.2.1. Підтвердження в установленому порядку оператором Єдиної газотранспортної системи України (далі - Оператор)
місячного обсягу газу, виділеного для забезпечення об'єктів Споживача (далі - підтверджені обсяги).
2.2.2. Відсутності заборгованості у Споживача перед Постачальником або попередніми Постачальниками за минулі
періоди (або оплати відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати поточних платежів.
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2.2.3. Наявності у Споживача комерційного вузла обліку природного газу, який відповідає вимогам Правил обліку
природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання,
затвердженими наказом Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 № 618 та узгоджений з
Постачальником.
2.3. Постачальник забезпечує постачання газу в пункти призначення в обсягах, підтверджених Оператором, де передає
газ Споживачу.
2.4. Місячний обсяг відбору газу в пунктах призначення не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу.
2.4.1. Коригування планових місячних обсягів природного газу на 01 число розрахункового місяця здійснюється за
письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач письмово повідомив Постачальника про зміну
планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів до початку розрахункового місяця.
2.4.2. Коригування планових місячних обсягів природного газу на 15 число розрахункового місяця здійснюється за
письмовою заявою Споживача Постачальником не більш ніж на п’ять (5) відсотків від обсягу газу, замовленого на 01
число розрахункового місяця у разі, якщо Споживач письмово повідомив Постачальника про зміну планових обсягів
газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів до 15 числа розрахункового місяця.
2.5. Споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з
середньодобової норми (далі - добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу
на кількість днів протягом цього місяця.
2.5.1. При перевищенні добової норми споживання газу Споживачем без узгодження з Постачальником Споживач має
самостійно обмежити (припинити) споживання газу власними об'єктами до приведення споживання газу у відповідність
до встановлених Договором норм. При невиконанні такої вимоги Постачальник має право здійснити примусове
обмеження (припинення) постачання газу в установленому законодавством порядку.
2.6. Послуги з постачання газу документально оформлюються підписаним Сторонами актом приймання-передачі газу,
що оформлюється згідно з даними вузлів обліку, визначених у додатку 1 до Договору.
2.7. Постачальник до 02-го числа, наступного за звітним місяцем, надає Споживачу два примірники акта прийманняпередачі газу за звітний місяць, підписані уповноваженим представником та скріплені печаткою Постачальника.
2.8. Споживач протягом двох робочих днів з дати одержання акта приймання-передачі газу зобов'язується повернути
Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі газу, підписаний уповноваженим представником та
скріплений печаткою Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта прийманняпередачі газу.
2.8.1. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі газу розбіжності підлягають урегулюванню
відповідно до Договору або в судовому порядку.
2.8.2. У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу акту приймання-передачі газу або ненадання
письмової обґрунтованої відмови від підписання протягом двох робочих днів з дати одержання, такий акт вважається
підписаним Споживачем, а обсяг та вартість послуг з постачання газу встановлюються відповідно до даних
Постачальника.
2.8.3. У випадку відмови Споживача від підписання акта приймання-передачі без відповідного обґрунтування
Постачальник має право припинити або обмежити постачання газу на об'єкти газоспоживання Споживача.
2.8.4. До прийняття рішення судом обсяг та вартість послуг з постачання газу встановлюються відповідно до даних
Постачальника.
2.9. Акти приймання-передачі газу є підставою для остаточних розрахунків Споживача з Постачальником.
3. Порядок обліку газу та його якість
3.1. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до
стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа).
3.2. Облік обсягів газу, що постачається на умовах Договору, здійснюється згідно з Правилами обліку природного газу
під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими наказом
Міністерства палива та енергетики України від 27.12.2005 N 618, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
26.01.2006 за N 67/11941, а також згідно з іншими діючими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок
обліку природного газу під час його розподілу.
3.3. Кількість реалізованого газу Споживачу визначається на межі балансової належності об'єктів Споживача за
допомогою вузлів обліку, визначених у додатку 1 до Договору.
3.3.2. На комерційних вузлах обліку газу з максимальною об’ємною витратою газу більше 65 куб. м за годину з будьяким надлишковим тиском та в діапазоні об’ємної витрати від 16 до 65 куб. м за годину з надлишковим тиском більше
0,005 МПа вимірювання обсягу газу повинні проводитись тільки з використанням обчислювачів або коректорів об’єму
газу.
3.3.4. У разі розташування вузлів обліку до межі балансової належності об'єктів Споживача витрати і втрати газу, які
виникають від місця встановлення комерційного вузла обліку до точки балансового розмежування, віднімаються від
загального обсягу протранспортованого газу, визначеного за допомогою вузлів обліку.
3.3.5. У разі розташування вузлів обліку за межею балансової належності об'єктів Споживача витрати і втрати газу, які
виникають від точки балансового розмежування до місця встановлення комерційного вузла обліку, додаються до
загального обсягу протранспортованого газу, визначеного за допомогою вузлів обліку газу згідно Додатку 5 (Акт
балансової належності).
3.3.6. Витрати і втрати газу розраховуються відповідно до Методики визначення питомих виробничо-технологічних
втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства
палива та енергетики України від 30.05.2003 N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.07.2003 за N
570/7891, та Методики визначення питомих виробничо-технологічних витрат природного газу під час його
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транспортування газорозподільними мережами, затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України від
30.05.2003 N 264, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 09.07.2003 за N 571/7892, та оформлюються окремим
додатком 4 до Договору.
3.3.7. У разі використання на комерційному вузлі обліку газу лічильників газу в комплекті з коректором об'єму газу за
умови, якщо поточне значення об'ємної витрати газу за робочих умов було менше мінімальної, чисельне значення якої
наведено в експлуатаційній документації на лічильник газу qmin л, під час проведення розрахунків об'єму газу за
результати вимірювань приймається значення, що дорівнює q min л.
3.4. Постачальник має право перевіряти роботу вузлів обліку, установлених у Споживача, у тому числі за допомогою
еталонних пересувних вимірювальних комплексів, газопроводи та газоспоживне обладнання, які розташовані на
території об’єктів Споживача, а також вимагати позачергової перевірки вузлів обліку спеціально уповноваженим
органом у сфері метрології.
3.4.1. Споживач зобов'язаний забезпечити доступ представників Постачальника до вузлів обліку, відключаючих
пристроїв, газопроводів та газоспоживного обладнання, що розташовані на території Споживача.
3.5. На підставі результатів вимірювання обсягу газу вузлами обліку Сторонами складаються щомісяця акти
приймання-передачі газу.
3.5.1. Для оформлення акту приймання-передачі природного газу Споживач зобов’язаний по закінченню місяця не
пізніше 2-го числа місяця, наступного за звітним, з’явитися до Постачальника з журналом обліку природного газу
(форму журналу наведено в Додатку 3) та вихідними документами коректорів (звіти за місяць, протоколи аварійних
ситуацій та, протоколи про втручання в роботу комерційних вузлів обліку газу, протокол конфігурування обчислювача).
3.6. Якість газу, який передається Постачальником Споживачу в пунктах призначення, має відповідати вимогам,
установленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.
3.6.1. Якість природного газу та його фізико-хімічний склад визначаються методами, що передбачені державними
стандартами та іншими нормативними документами.
3.6.2. Чисельні значення фізико-хімічних показників газу, які заносяться до баз даних обчислювачів та/або коректорів,
Постачальник доводить Споживачу з періодичністю, що забезпечує необхідну точність вимірювань, але не рідше ніж
один раз на 10 календарних днів.
4. Визначення вартості послуг за Договором та порядок розрахунків
4.1. Розрахунки за реалізований Споживачеві газ здійснюються за цінами, що встановлюються національною комісією,
яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики.
4.2. Ціна за 1000 куб.м. природного газу без урахування податку на додану вартість, збору до затвердженого тарифу на
природний газ у вигляді цільової надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і постачання, становить
4724,000 грн. (чотири тисячі сімсот двадцять чотири гривні 00 копійок), крім того ПДВ 20% - 944,800 грн. (дев’ятсот
сорок чотири гривні 80 копійок), крім того:
- збір у вигляді цільової надбавки в розмірі 2% (два відсотки), відповідно до статті 316 Податкового кодексу України від
02.12.2010р. №2756-VI нараховується на ціну газу за 1000 куб.м. природного газу і становить – 94,480 грн. (дев’яносто
чотири гривні 48 копійок), крім того ПДВ 20% – 18,896 грн.;
- тариф на постачання природного газу за 1000 куб.м. природного газу становить – 36,900 грн. (тридцять шість гривень
90 копійок), крім того ПДВ 20% – 7,380 грн.;
- тариф на транспортування природного газу розподільними та магістральними (або газовидобувними) газовими
мережами за 1000 куб.м. природного газу становить 366,700 грн. (триста шістдесят шість гривень 70 копійок), крім
того ПДВ 20% – 73,34 грн.;
- Усього за 1000 куб.м. природного газу, з урахуванням збору до затвердженого тарифу на природний газ у
вигляді цільової надбавки, тарифів на його транспортування, розподіл і постачання – 5222,080 грн. (п’ять тисяч
двісті двадцять дві гривні 08 копійок), крім того ПДВ 20% - 1044,416 грн., разом за 1000 куб.м. –
6266,496 грн. (шість тисяч двісті шістдесят шість гривень 496 копійок).
4.3. Постачальник зобов'язується розміщувати інформацію про ціну газу та її складові на своєму офіційному веб-сайті
та в засобах масової інформації.
4.4. Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до пунктів 4.1 та 4.2 Договору, є обов'язковою для
Сторін з дати набуття нею чинності. Визначена на її основі вартість газу буде застосовуватись Сторонами при складанні
актів приймання-передачі газу та розрахунках за газ згідно з умовами Договору.
4.5. Розрахунковий період за Договором становить один місяць - з контрактної години першого дня місяця до
контрактної години першого дня наступного місяця включно.
4.5.1. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу на загальну кількість реалізованого газу, визначену згідно
з розділом 3 Договору.
4.5.2. Загальна сума вартості Договору складається з місячних сум вартості договірних обсягів постачання газу
Споживачу.
4.6. Оплата вартості послуг з постачання газу здійснюється Споживачем авансовими платежами із розрахунку
договірного обсягу постачання газу згідно з додатком 2.
4.6.1. Авансові платежі сплачуються Споживачем Постачальнику на розрахунковий рахунок зі спеціальним режимом
використання у розмірі 100 відсотків від вартості запланованого або погодженого Постачальником обсягу газу на
розрахунковий період за п’ять (5) календарних днів до початку місяця поставки газу.
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4.6.2. Споживач самостійно розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий період та
відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого на наступний розрахунковий період. У разі відсутності
інформації про ціну газу на наступний розрахунковий період до дати здійснення оплати Споживач розраховує суму
платежу за ціною, що діяла у попередньому місяці.
4.6.3. У випадку недоплати вартості послуг з постачання газу за розрахунковий період Споживач проводить остаточний
розрахунок не пізніше п’ятого (5) числа місяця, наступного за розрахунковим.
4.6.4. Сторони домовились, що під поняттям «недоплата вартості послуг з постачання газу» вони розуміють недоплату
Споживачем вартості фактично спожитого понад запланований або узгоджений на розрахунковий період з
Постачальником обсяг газу.
4.6.5. У разі переплати за фактично спожитий газ сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати
поставленого газу в наступному розрахунковому періоді або повертається на поточний рахунок Споживача на його
письмову вимогу.
4.6.6. У разі збільшення підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду Споживач здійснює оплату
додатково заявлених обсягів газу в п'ятиденний строк після збільшення цього обсягу в установленому Договором
порядку.
4.6.7. Сторони домовились вважати дату збільшення підтвердженого обсягу датою доведення Оператором до
газорозподільного підприємства інформації про підтвердження збільшення обсягу газу на розрахунковий період.
4.7. Оплата вартості послуг з постачання газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами,
що перераховуються на поточний рахунок із спеціальним режимом використання Постачальника.
4.8. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості послуг з постачання газу Сторони мають право за
взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, укласти графік погашення заборгованості, який
оформлюється додатком до Договору.
4.8.1. У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від
Споживача за газ у поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості
Споживача відповідно до черговості її виникнення.
4.8.2. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє
Споживача від виконання поточних зобов'язань за Договором.
4.8.3. У разі порушення Споживачем графіка погашення заборгованості Постачальник має право в порядку,
визначеному розділом 7 Договору, припинити або обмежити постачання газу Споживачу до повного погашення
заборгованості.
4.9. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу
Споживачем та акта приймання-передачі газу протягом 10-ти календарних днів з дати пред'явлення вимоги однієї із
Сторін.
4.10. Податкові накладні оформлюються Сторонами згідно з вимогами ст. 201 Податкового кодексу України.
4.11. Згідно з пунктом 15 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого Наказом Міністерства фінансів
України від 01 листопада 2011 року № 1379 «Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення
податкової накладної» Сторони домовились про те, що у зв’язку з безперервним характером газопостачання,
Постачальник виписує Споживачу зведені податкові накладні, які датовані останнім календарним днем місяця.
5. Права та обов'язки Сторін
5.1. Постачальник зобов'язується:
5.1.1. Виконувати умови Договору.
5.1.2. Забезпечувати постачання газу до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених Договором.
5.1.3. Розміщувати інформацію про ціни на газ, тариф на постачання газу та про перелік послуг, які надаються
Споживачу і включені до тарифу на постачання газу, на своєму офіційному веб-сайті та в засобах масової інформації.
5.1.4. Проводити не рідше ніж один раз на шість місяців контрольне зняття показників комерційних засобів
вимірювальної техніки (далі - ЗВТ), що входять до складу вузла обліку.
5.1.5. Складати та надавати на погодження Споживачеві акт приймання-передачі газу.
5.1.6. Забезпечувати постачання газу з дотриманням вимог, установлених державними стандартами, технічними
умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості і тиску.
5.2. Постачальник має право:
5.2.1. Отримувати від Споживача плату за поставлений газ за цінами, визначеними в розділі 4 Договору.
5.2.2. Безперешкодного доступу до газоспоживного обладнання, газопроводів та вузлів обліку газу на території
Споживача.
5.2.3. Удосконалювати облік газу, який здійснюється при постачанні газу, для точності його виміру, у тому числі
встановлювати дублюючі вузли обліку, упроваджувати автоматизовані системи дистанційного зчитування даних з
вузлів обліку, монтаж окремих закладних частин для можливості встановлення дублюючих ЗВТ та/або перевірки
метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення за допомогою еталонних пересувних вимірювальних
комплексів.
5.2.4. Обмежувати (припиняти) постачання газу Споживачу згідно з умовами розділу 7 Договору відповідно до порядку,
встановленого законодавством.
5.2.5. Визначати в порядку, передбаченому розділом 3 Договору, обсяг споживання газу.
5.3. Споживач зобов'язується:
5.3.1. Виконувати умови Договору.
5.3.2. Дотримуватись дисципліни споживання газу, тобто споживати газ в межах підтверджених місячних обсягів газу
та/або добової норми, визначеної в порядку передбаченому Договором або узгодженої з Постачальником.
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5.3.3. Оплачувати Постачальнику вартість поставленого газу на умовах та в обсягах, визначених Договором.
5.3.4. Забезпечити збереження і цілісність вузлів обліку та пломб на них і на газовому обладнанні, у тому числі
відключеному від систем газопостачання, що знаходяться на території об'єктів Споживача, відповідність ЗВТ,
встановлених на комерційному вузлі обліку газу тим, які зазначені у проектній документації на вузол обліку, вчасне
проведення держаної повірки ЗВТ встановлених на комерційних вузлах обліку газу, недопущення прострочення
терміну повірки ЗВТ, встановлених на вузлі обліку газу.
5.3.5. Забезпечити допуск уповноважених представників Постачальника за пред'явленням службового посвідчення на
власну територію для огляду вузлів обліку, газопроводів, газоспоживного устаткування, у тому числі, але не виключно:
- для проведення перевірки, зняття показів, зчитування даних із ЗВТ;
- для огляду газових мереж від межі балансової належності до точки встановлення комерційного вузла обліку,
огляду газових мереж, газоспоживного обладнання, що знаходиться на території об’єктів Споживача, а також для
виконання заходів з відключення/підключення газового обладнання в порядку, визначеному законодавством.
5.3.6. Негайно повідомляти Постачальника про недоліки в роботі ЗВТ (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому
числі пломб).
5.3.7. Здійснювати державну повірку ЗВТ, що знаходяться на балансі Споживача, у строки, установлені державними
стандартами та іншими нормативними документами.
5.3.8. Не протидіяти Постачальнику у здійсненні заходів із удосконалення обліку газу, який здійснюється при
постачанні газу, для точності його виміру, у тому числі щодо встановлення дублюючих вузлів обліку, упровадження
автоматизованих систем дистанційного зчитування даних з вузлів обліку, монтажу окремих закладних частин для
можливості встановлення дублюючих ЗВТ та/або перевірки метрологічних характеристик ЗВТ на місці їх установлення
за допомогою еталонних пересувних вимірювальних комплексів.
5.3.9. Самостійно обмежити (припинити) відбір газу у випадках:
- порушення строків оплати за Договором;
- перевищення добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з Постачальником;
- припинення або розірвання Договору.
5.3.10. У разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу згідно з умовами розділу 7
Договору вживати заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню
обладнання та продукції, негативним екологічним наслідкам тощо.
5.3.11. У разі звільнення Споживачем займаного об'єкта (приміщення), на який поширюються умови Договору,
реорганізації, ліквідації (у тому числі шляхом банкрутства), відчуження в будь-який спосіб займаного об'єкта Споживач
зобов'язаний повідомити Постачальника за 20 діб до дати звільнення цього об'єкта і в цей самий строк здійснити сплату
всіх видів платежів, передбачених Договором, до дати зміни власника об'єкта включно, а Постачальник зобов'язаний
припинити постачання газу з дати звільнення Споживачем об'єкта, на який поширюються умови Договору.
5.3.12. Заносити до баз даних обчислювачів та/або коректорів чисельні значення фізико-хімічних показників газу, які
доводяться Споживачу Постачальником негайно з моменту їх доведення.
5.3.13. Надати Постачальнику Свідоцтво про державну реєстрацію, Статут (положення та Довіреності у випадку, якщо
Споживач не має статусу юридичної особи), Довідку про включення Споживача до ЄДРПОУ, Свідоцтво про сплату
єдиного податку (у випадку, якщо Споживач є платником єдиного податку), Свідоцтво платника ПДВ (у випадку, якщо
Споживач є платником податку на додану вартість), Довідка про самозайняту особу (у разі, якщо Споживач
зареєстрований у якості самозайнятої особи), а також копії всіх вищезазначених документів, завірених уповноваженими
особами Споживача.
5.3.14. Щодобово з 9 до 12 години передавати Постачальнику інформацію про кількість використаного газу.
5.4. Споживач має право:
5.4.1. На отримання газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених
Договором, крім випадків припинення (обмеження) газопостачання відповідно до вимог Договору та законодавства.
5.4.2. На зміну в установленому порядку договірних величин споживання газу.
5.4.3. Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку після усунення порушень і
оплати вартості послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання
Договору.
5.4.4. На отримання інформації про ціни на газ, тариф на постачання газу та про перелік послуг, які надаються
Споживачу і включені до тарифу на постачання газу, порядок оплати, нормативні і фактичні параметри якісних
показників газу та величину його тиску в мережі.
6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з
Договором і чинним законодавством України.
6.2. Відповідальність Споживача:
6.2.1. При невиконанні Споживачем вимог порядку проведення розрахунків, передбаченого розділом 4 Договору,
Постачальник має право припинити (обмежити) постачання газу Споживачу до повного погашення заборгованості за
Договором.
6.2.2. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом 4 Договору, із Споживача стягується пеня
в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від
суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.
6.2.3. У разі невиконання Споживачем обов’язків по Договору, Постачальник має право у встановленому законом
порядку застосовувати до Споживача оперативно-господарські санкції, передбачені статтею 236 Господарського
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кодексу України, а також відмовлятись від надання послуг, передбачених предметом Договору тимчасово та/або
зменшувати обсяг послуг, що надаються.
6.3. Споживач не несе відповідальності перед Постачальником за порушення умов Договору, якщо доведе, що
порушення виникли з вини Постачальника або внаслідок дії обставин непереборної сили.
6.4. Відповідальність Постачальника:
6.4.1. У разі невиконання своїх зобов'язань щодо обсягів постачання газу Постачальник зобов'язаний виплатити
Споживачеві суму у розмірі вартості недопоставленого газу протягом 10 днів.
6.4.2. У разі порушення Постачальником строків оплати, передбачених підпунктом 6.4.1 цього пункту, з Постачальника
стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який
сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.
6.4.3. Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві або третім особам унаслідок
обмеження (припинення) надходження газу в пунктах прийому-передачі газу, здійснене з порушенням установленого
законодавством порядку.
6.5. Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за порушення умов Договору, якщо доведе, що
порушення виникли з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили.
6.6. У разі незгоди з застосуванням оперативно-господарської санкції Споживач має право звернутися до суду з заявою
про скасування такої санкції та відшкодування збитків, завданих її застосуванням.
6.7. При невиконанні Сторонами вимог пункту 10.8. Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
України.
7. Порядок обмеження та припинення газопостачання
7.1. Споживач зобов'язаний обмежити (припинити) споживання газу у випадках, передбачених Законом України «Про
засади функціонування ринку природного газу», Правилам користування природним газом для юридичних осіб,
затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та
Договором.
7.2. Постачальник має право обмежити або припинити постачання газу на об'єкти Споживача з дотриманням норм
безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження (припинення) газу, у випадках:
– не проведення Споживачем розрахунків за спожитий газ згідно з умовами Договору;
– споживання природного газу перевищує обсяг установлений Договором;
– письмової заявки Споживача з обґрунтуванням таких заходів.
7.3. Постачальник має право припинити постачання газу у випадках:
– його несанкціонованого відбору або втручання у вузли обліку, визначені в додатку 1 до Договору;
– визнання аварійним стану системи газопостачання в установленому порядку.
7.4. Пломбування та розпломбування газоспоживного обладнання Споживача, що пов'язані з обмеженням
(припиненням) постачання газу, здійснюються Постачальником згідно з визначеним законодавством порядком
пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення.
7.4.1. Підключення газоспоживного обладнання Споживача здійснюється за наявності письмового дозволу
Постачальника після оплати вартості послуг за відключення та підключення.
7.5. У разі самовільного відновлення відбору газу Споживачем без дозволу Постачальника Споживач відповідає в
установленому законодавством порядку.
7.6. У випадку запланованих капітальних ремонтів газорозподільних мереж, крім аварійних, Постачальник зобов'язаний
повідомити Споживача про припинення постачання газу не пізніше ніж за 7 днів до дати припинення постачання газу.
7.7. У разі необхідності повного або часткового припинення споживання газу (у тому числі при виконанні планового
ремонту газоспоживного обладнання) Споживач зобов'язаний повідомити про це Постачальника не пізніше ніж за 7
календарних днів до дати припинення відбору газу.
8. Форс-мажор
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це
невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).
8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій
надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні,
інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних
обставин.
8.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти календарних днів з
моменту їх виникнення надати підтвердні документи відповідно до законодавства.
8.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку.
9. Порядок вирішення спорів
9.1. Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються в порядку, установленому
законодавством.
10. Строк дії Договору та інші умови
10.1. Цей Договір набуває чинності з дати підписання та, відповідно до ч. 3 статті 631 Цивільного кодексу України,
поширює свою дію на відносини, що склались між сторонами з «___» ________ 201_ р. та діє до 31 грудня 2014 року, а
в частині проведення розрахунків – до їх повного здійснення.
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10.1.1. Договір вважається продовженим на аналогічний період, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору
жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому Сторони мають
переоформити додаток 2 щодо договірних обсягів постачання газу, у якому визначити планові обсяги газу на
продовжений термін.
10.2. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами та
скріплюються печатками обох Сторін.
10.3. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування,
організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 календарних днів після настання
таких змін.
10.4. Додатки до Договору:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________є невід'ємними частинами Договору.
10.4. У разі наміру Споживача укласти договір про постачання газу з постачальником за нерегульованим тарифом (далі
- ПНТ) та за відсутності заборгованості перед Постачальником Споживач не пізніше ніж за 25 календарних днів до
початку поставки газу від ПНТ повідомляє про це Постачальника та повністю розраховується з ним за весь обсяг газу,
замовлений до дня поставки газу ПНТ. При цьому Договір не розривається, а призупиняється на час поставки газу ПНТ
шляхом підписання між Сторонами додаткової угоди із зазначенням періоду призупинення Договору. Договір з ПНТ
має бути укладений на весь очікуваний обсяг споживання природного газу, необхідний Споживачу, та на строк, який
кратний величині розрахункового періоду, визначеного в Договорі.
10.5. Сторони домовились, що відносини, з приводу виконання цього Договору, які не врегульовані даним Договором
регулюються чинним законодавством України.
10.6. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у
Постачальника, другий - у Споживача.
10.7. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачений у п. 10 підрозділу 4
Розділу ХХ «Перехідних положень» Податкового Кодексу України і статус платника податку на додану вартість на
загальних умовах, передбачений п.10 підрозділу 2 Розділу ХХ «Перехідних положень» Податкового Кодексу України.
10.8. У разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторона зобов’язана повідомити про це іншу Сторону в термін
до трьох робочих днів з моменту їх виникнення.
10.9. Споживач _____ фізичною особою – підприємцем.
(є/не є)
Споживач _____ юридичною особою.
(є/не є)
Споживач _____ платником податку на прибуток.
(є/не є)
Споживач _____ платником єдиного податку.
(є/не є)
Споживач _____ платником податку на додану вартість.
(є/не є)
Споживач _____ платником податку _____________________________________________________.
(є/не є)
(фіксованого податку, є самозайнятою особою, інший статус)
11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Постачальник:
Споживач:
___________________________________________
Публічне акціонерне товариство по
газопостачанню та газифікації «Волиньгаз» ___________________________________________
43025, м. Луцьк, вул. І.Франка, 12
ЄДРПОУ 03339459,
ІПН 033394503179
Свідоцтво №100312112
р/р 260353032954
в Філії ВОУ АТ «Ощадбанк»
МФО 303398

Адреса_____________________________________
___________________________________________
ЄДРПОУ___________________________________
ІПН_______________________________________
Свідоцтво__________________________________
р/р _______________________________________
__________________________________________
МФО_____________________________________

тел.: (0332) 77-69-00; 77-69-24

тел.: ______________________________________

М. П.

М. П.

________________________А.І.Карпомиз
(підпис, П. І. Б.)

_______________________________________
(підпис, П. І. Б.)

Додаток 1
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до Договору на постачання природного газу за
регульованим тарифом для потреб промислових
споживачів та інших юридичних осіб
№ _______________________ від _________ року

Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживаючого обладнання

№
з/п

Назва
споживача,
місцезнаходж
ення пункту
призначення

Назва
газоспоживаюч
их приладів,
установлених
на пунктах
призначення

Кількість
газоспожив
аючих
приладів

1

2

3

4

Номінальні
витрати
газу на
один
газоспожив
аючий
прилад
(м3/годин)
5

Тип
приладу
обліку газу
(завод.
номер, дата
випуску,
клас
точності)
6

Режим
роботи
споживача
(год/добу)

Витрата
газу
приладом
за добу
(м3)

Вихідні
дні

7

8

9

1. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на постачання природного газу за регульованими тарифом для потреб
промислових споживачів та інших юридичних осіб від ______________ № _________________, укладеного між
Постачальником та Споживачем.
ПІДПИСИ СТОРІН:
ПОСТАЧАЛЬНИК:

СПОЖИВАЧ:

_________________________А.І.Карпомиз

____________________________

М. П.

М. П.
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Додаток 2
до Договору на постачання природного газу за
регульованим тарифом для потреб промислових
споживачів та інших юридичних осіб
№ _______________________ від _________ року

Договірні обсяги постачання природного газу на 2014 рік
1. Постачальник здійснює протягом 2014 року постачання природного газу Споживачу для власного
споживання в обсязі _________________ тис. куб. м, у тому числі по місяцях та кварталах:

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Січень

Квітень

Липень

Жовтень

Лютий

Травень

Серпень

Листопад

Березень

Червень

Вересень

Грудень

I кв.

II кв.

III кв.

Обсяг

IV кв.

2. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на постачання природного газу за регульованими тарифом для потреб
промислових споживачів та інших юридичних осіб від ______________ № _________________, укладеного між
Постачальником та Споживачем.

ПІДПИСИ СТОРІН:
ПОСТАЧАЛЬНИК:

СПОЖИВАЧ:

_________________________А.І.Карпомиз

____________________________

М. П.

М. П.

Додаток 3
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до Договору на постачання природного газу за
регульованим тарифом для потреб промислових
споживачів та інших юридичних осіб
№ _______________________ від _________ року

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ СПОЖИВАННЯ ГАЗУ
(назва підприємства)
Містить _____________ арк.
Початок
“ “ _________ 201_ р.
Закінчення
“ “ _________ 201__ р.
Відповідальна особа ___________________________
(П.І.Б.)
Перелік газовикористовуючого обладнання та значення
його максимальної годинної витрати газу
______________________________________________________
______________________________________________________
Зміст журналу
Сторінки 1-2
Перелік та рух засобів вимірювання об’єму газу
Дата
Встано
в-лення

Тип та найменування ЗВТ

Зав.
номер

Діапазон
вимірювання,
клас/похибка
вимірювання

Дата
повірки

Дата знімання/
Заміни

1

2

3

4

5

6

Дата

1

Показник
лічильника
газу,Vліч, м3

2

Показник
коректора, Vроб,
м3

3

Наступні сторінки
для ВОГ оснащеним промисловим лічильником
Показник
Різниця
Об’єм газу з
коректора, в
показників
наростаючим
стандартних
коректора в
підсумком,
умовах, Vст,
стандартних
Vст, м3
3
м
умовах за
попередню
добу, Vст, м3
4
5
6
Всього (за місяць), Vст, м3:________________

Дата

1

Останній
показник
минулого
періоду, м3

2

Показник
звітного періоду,
м3

Різниця,
м3

3

4

Наступні сторінки
для ВОГ оснащеним побутовим лічильником
Коефіцієнт
Загальний обсяг
приведення
за звітний період,
природного газу
м3
до стандартних
умов
5

6

Всього (за місяць), м3:________________

Постачальник______________

Споживач__________________
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Додаток 4
до Договору на постачання природного газу
за регульованим тарифом для потреб промислових
споживачів та інших юридичних осіб
№ _______________________ від _________ року

" Обсяги виробничо-технологічних втрат природного газу "
на 2014 рік
1. Газорозподільне підприємство здійснює протягом 2014 року розрахунок втрат природного газу в мережі в обсязі
_____________ тис.м.куб, у тому числі по місяцях та кварталах:
Місяць
Січень
Лютий
Березень
I кв.

Обсяг

Місяць
Квітень
Травень
Червень
II кв.

Обсяг

Місяць
Липень
Серпень
Вересень
III кв.

Обсяг

Місяць
Жовтень
Листопад
Грудень
IV кв.

Обсяг

2. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на постачання природного газу за регульованими тарифом для потреб
промислових споживачів та інших юридичних осіб від ______________ № _________________, укладеного між
Постачальником та Споживачем.
ПІДПИСИ СТОРІН:
Постачальник:
Замовник:
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та
газифікації “Волиньгаз”
_____________________А.І. Карпомиз

________________________________________

М.П.

М.П.

Додаток 5
до Договору на постачання природного газу за регульованим
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тарифом
№ _______________________ від _________ року

АКТ
БАЛАНСОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ СИСТЕМИ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
м._____________

"___"________________201_р.

Споживач газу___________________________________________________________
в особі__________________________________________________________________та
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації ПАТ"Волиньгаз" в
особі начальника УГГ Луцька і Луцького р-ну_________________________________________
склали даний акт про те, що на балансі споживача знаходиться система газопостачання, що
розташована за адресою______________________________
____________________________________________________,та включає в себе:
1)
газопровід-ввід_________________________________________________
(вказується тиск,протяжність,діаметр,матеріал газопроводу,тип,діаметр і

_______________________________________________________________
кількість відключаючих пристроїв)

2)

газорегуляторний пункт__________________________________________
(вказується тип та кількість регуляторів тиску)

3)

_______________________________________________________________
ввідний газопровід______________________________________________
(вказується тиск,протяжність,діаметр,матеріал газопроводу, ,тип,діаметр і

_______________________________________________________________
кількість відключаючих пристроїв)

4) внутрішній газопровід до вузла обліку газу__________________________
_______________________________________________________________

(вказується тиск,протяжність,діаметр,матеріал газопроводу,тип,діаметр і кількість відключаючих пристроїв)

5) вузол обліку газу:_______________________________________________
_______________________________________________________________
(вказується тип,заводський номер лічильника,тощо)

6) внутрішній газопровід після вузла обліку газу_______________________
_______________________________________________________________

(вказується тиск,протяжність,діаметр,матеріал газопроводу,тип,діаметр і кількість відключаючих пристроїв)

7)

газоспоживаюче обладнання______________________________________
(вказується типта кількістьвстановленого обладнання)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Прив'язка місця розмежування зон балансової належності:__________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Споживач газу зобов'язується газопроводи та обладнання, що знаходиться на його балансі,
утримувати в справному стані та здійснювати експлуатацію у відповідності з "Правилами
безпеки систем газопостачанняУкраїни".

Споживач_____________

ПАТ"Волиньгаз"______________
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Технічна угода до договору №________________________ від __________________р.
на постачання природного газу за регульованим тарифом
Сторони, а кожна окремо – Сторона, керуючись умовами Договору на постачання природного газу за регульованим тарифом
(надалі-Договір), уклали дану Технічну угоду щодо врегулювання відносин між Сторонами (надалі – Угода) про наступне:

8)

ПРЕДМЕТ УГОДИ

1.1. Предметом Угоди є визначення порядку організації обліку та передачі газу (надалі–газу), поставленого
Газопостачальним підприємством Споживачу у випадку отримання газу на власні об’єкти.
1.2. Предметом Угоди є визначення порядку обмеження (припинення) постачання газу Споживачу, доступу представників
Газопостачального підприємства до газового обладнання і комерційних вузлів обліку газу.

9)

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

2.1. Газопостачальне підприємство зобов’язується:
забезпечувати додержання дисципліни постачання газу відповідно до умов Договору;
- у встановленому порядку інформувати Споживача про припинення (обмеження) подачі газу. Газопостачальне підприємство
в письмовій формі, факсимільним зв’язком або телефонограмою повідомляє Споживача в термін передбачений чинним
законодавством. За наслідки, пов’язані з припиненням подачі газу, відповідальність несе Споживач;
- відновлювати надання послуг Споживачу після того, як Споживач розрахується з ним по основному боргу, а також оплатить
витрати на виконання робіт пов’язаних з припиненням та відновленням газопостачання з вини Споживача.
2.2. Газопостачальне підприємство має право:
3. у встановленому порядку припинити повністю або обмежити частково подачу газу Споживачу у випадках передбачених
Законом України «Про засади функціонування ринку природного газу», у разі запланованих капітальних ремонтів, заміни,
випробування газових мереж, на час під’єднання нових газових мереж у встановленому порядку, під час аварій і невідкладних
ремонтних роботах для запобігання аварій в газовому господарстві та в інших випадках передбачених чинним законодавством
України;
4. у разі виявлення порушень та недоліків в системі газоспоживання Споживача, які можуть призвести до виникнення
аварійних ситуацій, а також у випадках виникнення аварійних ситуацій, в тому числі по вині Споживача або інших осіб, які
загрожують життю та здоров’ю людей, припинити подачу газу Споживачу без попередження із наступним наданням на вимогу
Споживача письмового пояснення щодо причин, які призвели до припинення газопостачання;
5. при неявці представника Споживача для підписання акту приймання-передачі газу або не надання Споживачем журналу
обліку природного газу та вихідних даних документів коректорів, визначати кількість спожитого газу Споживачем по номінальній
потужності газоспоживаючого обладнання за звітний місяць. У даному випадку акт приймання-передачі газу за відповідний місяць
підписується в односторонньому порядку з відміткою про неявку Споживача або ненадання необхідних вихідних документів для
визначення об’єму газу;
6. в разі недопущення представників Газопостачального підприємства на територію підприємства для вільного огляду
газопроводів, газоспоживаючого устаткування, приладів обліку та контролю за споживанням газу, визначати кількість спожитого
газу Споживачем по номінальній потужності газоспоживаючого обладнання з розрахунку його цілодобової роботи з моменту
останньої перевірки Споживача представниками Газопостачального підприємства;
- у випадку, коли визначений об’єм спожитого Споживачем газу (в тому числі з проведеними донарахованими об'ємами)
перевищує замовлений місячний плановий обсяг газу Споживачем, Газопостачального підприємство має право обмежити подачу
газу Споживачу до часу підписання акту приймання-передачі обсягів газу за даний місяць.
2.3. Споживач зобов’язується:
7. в односторонньому порядку припинити споживання газу в перший день поточного місяця при відсутності виділених
Постачальником та підтверджених ПАТ «Укртрансгаз» планових обсягів природного газу або в день їх повного використання;
8. при необхідності відступу від середньодобової норми письмово погоджувати з Газопостачальним підприємством обсяги
нерівномірного споживання газу;
- щомісячно звертатись із запитом до Газопостачального підприємства (тел.АДС:104, або тел.:77-69-25 ) для отримання
значень фізико-хімічних параметрів газу, або самостійно отримувати ці значення на офіційному веб-сайті Газопостачального
підприємства;
9. щомісячно з’явитися до Газопостачального підприємства з журналом обліку споживання газу та вихідними документами
коректорів (роздруківки з електронних обчислювачів (коректорів), підписаних та скріплених печаткою Споживача,
що
підтверджують спожиті обсяги газу), для підписання актів приймання-передачі газу;
- в будь-який час на протязі доби (незалежно від графіку роботи підприємства) забезпечити доступ представників
Газопостачального підприємства на територію Споживача для:
10. а) вільного огляду газопроводів, газоспоживаючого устаткування, засобів обліку та контролю за споживанням газу
(Споживач зобов'язаний призначити відповідальних осіб для вирішення цього питання);
11. б) обмеження та припинення газопостачання у випадках передбачених умовами Договору;
12. перед первинним пуском газу, а також перед пуском газу після сезонної зупинки газового обладнання Споживач
зобов’язується (в разі відсутності власної газової служби) укласти угоду на технічне обслуговування зі спеціалізованим
підприємством газового господарства в особі Газопостачального підприємства, або з іншим спеціалізованим підприємством;
- нести повну відповідальність за відповідність системи газопостачання проектній та виконавчо-технічній документації,
збереження та безпечну експлуатацію газового господарства, включаючи всі пункти редукування, відключаючі та газоспоживаючі
пристрої;
13. атестувати комерційний вузол обліку газу згідно вимог інструкції МВУ 034/03-2008 «Метрологія. Об’єм природного
газу за стандартних умов. Типова методика виконання вимірювань з використанням лічильника газу та коректора об’єму газу» та
ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003) «Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням
стандартних звужуючих пристроїв»;

2.
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14. погоджувати з Газопостачальним підприємством зміну кількості та типу газоспоживаючого обладнання та засобів
вимірювальної техніки з внесенням змін до проектно-технічної документації;
- споживач несе відповідальність за роботу комерційного вузла обліку газу (сукупність засобів вимірювальної техніки (ЗВТ)
та допоміжних засобів, що призначені для вимірювання, реєстрації результатів вимірювання та розрахунків об'єму газу, зведеного до
стандартних умов), цілісніть пломб, достовірність програмування електронних обчислювачів (коректорів), результатів вимірювань, а
також за своєчасну повірку ЗВТ, проведення технічних оглядів та ревізій всіх ЗВТ згідно вимог нормативних документів та
експлуатаційної документації на дані ЗВТ. Оперативний контроль споживання газу Споживачем здійснює Газопостачальне
підприємство.
2.4. Споживач має право:
15. припинити відбір газу повністю або частково при виконанні планового ремонту газоспоживаючого устаткування
(повідомивши про це Газопостачальне підприємство за 24 години у письмовій формі) та при аварійних ситуаціях;
- на відновлення надання послуг Газопостачальним підприємством після того, як Споживач розрахується з ним по основному
боргу, а також оплатить витрати на виконання робіт пов’язаних з припиненням та відновленням газопостачання з вини Споживача.
2.5. Споживач та Газопостачальне підприємство мають право:
- перевіряти роботу засобів вимірювальної техніки (лічильника газу, звужуючого пристрою, електронного обчислювача
(коректора), перетворювачів тиску, перепаду тиску, температури - далі ЗВТ) Споживача. Для визначення достовірності вимірювань
споживання газу ЗВТ Споживача, Газопостачальне підприємство має право одночасно проводити контроль вимірювань своїми ЗВТ,
в тому числі переносними комплексами та робочими еталонами, а також вимагати проведення позачергової або експертної повірки
приладів обліку Споживача органами Держспоживстандарту України, або безкоштовної перевірки ЗВТ (при позитивних результатах)
в лабораторії Газопостачального підприємства.

10)

ПОРЯДОК ОБЛІКУ ГАЗУ

3.1. Порядок обліку газу визначається «Правилами обліку
природного газу під час його транспортування
газорозподільними мережами, постачання та споживання», державними та міждержавними стандартами і нормами, методичними та
нормативними документами Держспоживстандарту України, іншими документами затвердженими уповноваженими органами.
3.2. Всі вузли обліку газу Споживача повинні бути виконані згідно проектів, погоджених з Газопостачальним
підприємством, і атестовані згідно діючих методик виконання вимірювання, а саме: вузол обліку газу, що працює із застосуванням
лічильника та коректора об'єму газу згідно з інструкцією МВУ 034/03-2008 «Метрологія. Об'єм природного газу за стандартних умов.
Типова методика виконання вимірювань з використанням лічильника газу та коректора об'єму газу», а вузол обліку газу, що працює
на методі змінного перепаду тиску згідно з міждержавним ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009 (ИСО 5167-1:2003) «Метрологія. Вимірювання
витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужуючих пристроїв». ЗВТ мають бути повірені у порядку,
встановленому Держспоживстандартом України, а також обладнані під’єднувальними пристроями, передбаченими проектнотехнічною документацією, необхідних для підключення робочих еталонів для проведення планових та позачергових перевірок
технічного стану ЗВТ.
3.4. Реєстрація витрат газу Споживача, облікованих комерційним вузлом обліку газу, проводиться в журналах обліку газу,
які повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені печаткою Газопостачального підприємства.
3.5. Вузол обліку газу Споживача з застосуванням лічильника газу повинен відповідати наступним вимогам:
- встановлений згідно експлуатаційної документації на лічильник та проекту, при цьому не допускається експлуатація
газових приладів з витратою меншою за мінімальну витрату (Qmin) лічильника газу;
- на комерційних вузлах обліку газу з максимальною об'ємною витратою газу більше 65 куб.м/год з будь-яким
надлишковим тиском та в діапазоні об'ємної витрати від 16 куб.м/год до 65 куб.м/год з надлишковим тиском більше 0,005 МПа
вимірювання об'єму газу повинні проводитись тільки з використанням обчислювачів або коректорів об'єму газу. Максимальна
об'ємна витрата газу визначається за паспортними даними газоспоживаючого обладнання;
- за умови, якщо надлишковий тиск газу не перевищує 0,005 МПа і об'ємна витрата газу не більше 65 куб.м/год,
дозволяється використання лічильників газу з автоматичною корекцією об'єму газу тільки за його температурою;
- для лічильників з максимальною об'ємною витратою (Qmax) газу більше 65 куб.м/год з будь-яким тиском (де
застосування коректорів обов'язкове) співвідношення Qmax /Qmin має бути не менше 20/1;
- для лічильників з максимальною об'ємною витратою газу менше або рівною 65 куб.м/год з надлишковим тиском менше
0,005 МПа співвідношення Qmax/Qmin має бути не менше 100/1.
У вимірювальних комплексах повинні застосовуватися вимірювальні перетворювачі з наступними характеристиками:
- перетворювачі тиску та перепаду тиску з границями основної допустимої зведеної похибки не більше 0,25%;
- перетворювачі температури з границями основної допустимої абсолютної похибки - не більше
0,6 град.C;
- при застосуванні лічильників з засобами автоматичного приведення об’єму газу до стандартних умов, лічильник може
працювати в усьому діапазоні об’ємних витрат, де ведеться нормування відносної похибки лічильника, тобто в діапазоні витрат від
максимальної Qmax до мінімальної Qmin. В діапазоні об'ємних витрат менших мінімальної витрати Qmin до розрахунків
приймається значення, що дорівнює Qmin ;
- під час експлуатації лічильника газу максимальна витрата Qmax не повинна перевищувати допустиме значення. За час
роботи лічильника в діапазоні об’ємних витрат більших максимальної витрати Qmax кількість газу визначається по проектній
номінальній потужності неопломбованого газоспоживаючого обладнання Споживача, а лічильник направляється на позачергову
повірку;
- відповідальність за своєчасне занесення параметрів газу в режим оперативного програмування обчислювача (коректора)
несе Споживач (значення параметрів газу Споживач самостійно отримує у Газопостачального підприємства). При невиконанні цієї
вимоги Газопостачальне підприємство має право провести перерахунок спожитого газу згідно з «Правилами обліку природного газу
під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання».
3.6. Обвідні лінії (байпаси), які входять до складу комерційного вузла обліку газу, повинні бути перекриті інвентарною
заглушкою (бліндою), запірні пристрої закриті. Під’єднання всіх ЗВТ у вузлі обліку газу, запірні пристрої, інвентарна заглушка
(блінда), лічильник, повинні бути опломбовані Газопостачальним підприємством в місцях, де несанкціоноване втручання може
вплинути на результати вимірювань кількості газу. Встановлення та зняття пломб здійснюється представниками Газопостачального
підприємства у присутності Споживача і оформляється двостороннім актом.
3.7. Кількість газу, облікованого побутовими лічильниками, визначається по показах лічильників з врахуванням
коефіцієнтів коригування згідно «Методики приведення об’єму природного газу до стандартних умов за показами побутових
лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу», затвердженої наказом Міністерства палива та
енергетики України № 116 від 26.02.2004 року та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України № 346/8945 від 19.03.2004 року.
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3.8. За погодженням з Газопостачальним підприємством протягом часу несправності (або знаходження на повірці) прилади
обліку газу можуть бути замінені такими ж повіреними або атестованими ЗВТ, що відповідають вимогам «Правил обліку
природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання».
3.9. Перерахунки об'єму протранспортованого газу проводяться у випадках:
- відсутності комерційного вузла обліку газу або його складових частин по причині зняття на періодичну, позачергову,
експертну повірки та ремонт;
- непридатності до застосування, несправності, невідповідності технічних і метрологічних характеристик комерційного
вузла обліку або його складових частин нормативно-правовій та технічній документації, яка встановлює вимоги до ЗВТ;
- прострочення терміну повірки або атестації будь-якого ЗВТ (лічильника газу, звужуючого пристрою, електронного
обчислювача (коректора), вимірювальних перетворювачів: тиску, перепаду тиску, температури);
Перерахунок ведеться за проектною номінальною потужністю неопломбованого газоспоживаючого обладнання з
розрахунку його цілодобової роботи або з урахуванням кількості годин роботи даного обладнання, у разі наявності документального
підтвердження режиму його роботи.
У випадку пошкодження, зняття пломб (не повідомив Споживач) встановлених Газопостачальним підприємством,
Держспоживстандартом та виробником ЗВТ, якими опломбовані ЗВТ та місця їх приєднання до комерційного вузла обліку газу,
байпасні лінії, запірні пристрої та інші місця газової мережі, де несанкціоноване втручання може вплинути на результати вимірювань
кількості газу або спричинити відбір газу без його обліку, а також інших дій Споживача, які призводять до заниження показань
лічильника, в тому числі дій, які зафіксовані індикатором впливу постійного (змінного) магнітного полів (у разі наявності
підтвердження факту встановлення та передачі на збереження Споживачу цього індикатора) перерахунок об'єму поставленого газу
проводиться по номінальній потужності неопломбованого газоспоживаючого обладнання з моменту проведення останньої
перевірки, виходячи з цілодобової його роботи або з урахуванням кількості годин роботи даного обладнання, у разі наявності
документального підтвердження режиму його роботи.
3.10. У випадку виявлення представниками Газопостачального підприємства відсутності або несправності ЗВТ (про що
Споживач не повідомив Газопостачальне підприємство заздалегідь) та при неможливості встановити час відсутності або
несправності ЗВТ, перерахунок споживання газу проводиться за період, починаючи з контрактної доби поточного календарного
місяця або з моменту останньої перевірки.
3.11. При вводі в експлуатацію комерційного вузла обліку газу, покази лічильника газу відображені в електронному
обчислювачі (коректорі) повинні співпадати з показами даного лічильника газу.
При виявленні розбіжностей (по причині короткочасної відсутності живлення електронного обчислювача (коректора)) між
показами лічильника газу та обчислювача (коректора) щодо об'єму газу в робочих умовах, за умови відсутності зауважень до роботи
лічильника, представник Газопостачального підприємства має право проводити донарахування згідно Постанови НКРЕ №1181 від
13.09.2012р. «Про затвердження Правил користування природним газом для юридичних осіб».
При виникненні між Сторонами суперечності по цьому питанню, лічильник газу та електронний обчислювач (коректор)
знімаються на позачергову або експертну перевірку/повірку, при проведенні якої повинні бути присутні представники
Газопостачального підприємства, Споживача, Держспоживстандарту.
3.12. При виявленні представниками Газопостачального підприємства перед комерційним вузлом обліку газу підключеного
газоспоживаючого обладнання і приладів, розрахунок споживання газу визначається по номінальній потужності даного
газоспоживаючого обладнання з розрахунку його цілодобової роботи з моменту останньої перевірки.
3.13. При виявленні представниками Газопостачального підприємства витоку газу в мережах та обладнанні Споживача,
останньому дораховується кількість газу, що була втрачена через витік.
Кількість втраченого газу визначається по розрахунках Газопостачального підприємства та фіксується двостороннім актом.
Витоки газу, які виявлені після вузла в період, коли підприємство не споживало газ, визначаються з розрахунку мінімальної витрати
вузла обліку газу з моменту останньої перевірки представниками Газопостачального підприємства або підписання акту прийманняпередачі газу (дорахування проводиться за години, коли підприємство газ не споживало згідно журналу роботи обладнання або
показів електронного обчислювача (коректора)).
У випадку наявності Договору про проведення Газопостачальним підприємством технічного огляду та профілактичного
обслуговування обладнання газового господарства, що належить Споживачу, втрачений через витоки газ останньому не
нараховується.
3.14. Виробничо-технологічні витрати і нормовані втрати (ВТВ) газу, які виникають на газопроводі та на його елементах
від точки балансового розмежування газопроводу між Газопостачальним підприємством та Споживачем, до місця встановлення
комерційного вузла обліку газу, який знаходиться на балансі Споживача, відносяться на рахунок Споживача і додаються до об'єму
газу, облікованого комерційним вузлом обліку газу. Розрахунки цих втрат і витрат проводяться відповідно до «Методик визначення
питомих втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами»,
затверджених наказом Мінпаливенерго від 30.05.2003 року № 264 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України від 09.07.2003
року за № 570/7891 та за № 571/7892. Розрахунки оформляються двостороннім актом встановленого взірця (додаток 3).
3.15. При підписанні акту приймання-передачі газу фактична кількість поданого газу Споживачу складається з обсягу
нарахованого комерційним вузлом обліку газу, обсягу виробничо-технологічних витрат і нормованих втрат, обсягу газу
донарахованого по результатах перевірок дисципліни обліку та споживання газу Споживачем.

11)

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. Газопостачальне підприємство і Споживач у випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за
Договором несуть відповідальність у межах, передбачених законодавством.
4.2. Газопостачальне підприємство відповідає за втрату газу, яка виникла в магістральних трубопроводах під час його
транспортування від пунктів приймання-передачі газу до ГРС, у розмірі фактичних втрат, якщо не доведе, що вони сталися не з його
вини.
Фактичні втрати, завдані Газопостачальним підприємством, відшкодовуються Споживачу протягом календарного місяця.
У разі порушення Газопостачальним підприємством строків відшкодування фактичних втрат, передбачених цим пунктом,
із Газопостачального підприємства стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в
період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.
4.3. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом 4 Договору, із Споживача стягується пеня в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми
простроченого платежу за кожен день прострочення платежу.
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12)

ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. Сторони вирішили, що всі спірні питання, які можуть виникнути при виконанні умов даної Угоди, повинні
вирішуватися шляхом переговорів з підписанням протоколу до підписання актів прийому-передачі газу.
5.2. Претензії сторін щодо кількості та якості газу прийнятого Споживачем, поставленого Газопостачальним
підприємством, розглядаються сторонами до підписання актів приймання-передачі газу за звітний місяць.
5.3. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення господарського суду і
розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України і умовами даної Угоди.

13)

ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

6.1. Дана Угода діє на протязі дії Договору.

Підписи Сторін:
Газопостачальне підприємство
_________________________ А.І.Карпомиз

Споживач:
_____________________ ______________

(підпис, П.І.Б.)

(підпис, П.І.Б.)

М.П.

М.П.
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