ДОГОВІР
на постачання природного газу для потреб непобутових споживачів
м. Ужгород

__________________________р.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙТ ПАУЕР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА», ЕІС код
56XO00011K4JB00V, що здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії з постачання природного газу (Постанова НКРЕКП
від 21.04.2017 року №527), далі – Постачальник, в особі директора Закарпатської філії ТОВ «РАЙТ ПАУЕР ЕНЕРДЖІ
УКРАЇНА» Васкової Еріки Золтанівни, що діє на підставі Довіреності №1/11/18 від 1 листопада 2018 року, з однієї сторони,
і
_______________________________________________, ЕІС код _____________________, далі - Споживач, в особі
_____________________________________________________________, яка(ий) діє на підставі _________________, з другої
сторони, а разом надалі Сторони, уклали цей Договір на постачання природного газу (далі – Договір) на наведених нижче
умовах.
Найменування Оператора газорозподільної системи, далі – Оператор ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу
природного газу: ПАТ “_________________________”. Договір розподілу природного газу між Споживачем та Оператором
ГРМ укладено на підставі заяви приєднання №___________________ від «___» ________________р.
Терміни та визначення
Терміни наведені в цьому Договорі:
оператор газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії
здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до якої підключений об’єкт споживача;
оператор газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС) - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії
здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою;
ЕІС-код (Energy Identification Code) - персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта ринку природного газу
або його вузла обліку (за необхідності), присвоєний в установленому порядку Оператором ГРМ (по споживачах, які
підключені до газорозподільної системи) або Оператором ГТС (по споживачах, які підключені до газотранспортної системи);
новий постачальник - постачальник природного газу, з яким споживач, що має діючого постачальника, уклав договір
постачання природного газу та який буде здійснювати постачання природного газу у періоді, наступному після періоду
постачання природного газу діючим постачальником;
діючий постачальник - постачальник природного газу, з яким укладено договір постачання природного газу і який
постачає природний газ споживачу;
підтверджений обсяг природного газу - об’єм (обсяг) природного газу, виділений постачальником для потреб свого
споживача на відповідний період, який підтверджений Оператором ГТС (включений до підтвердженої номінації) у порядку,
визначеному Кодексом газотранспортної системи;
розрахунковий період - календарний період, визначений договором постачання природного газу, за який
здійснюються розрахунки за поставлений природний газ;
споживач - юридична або фізична особа або фізична особа - підприємець, яка отримує природний газ на підставі
договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не
для перепродажу.
Правила постачання газу – Правила постачання природного газу, затверджені Постановою НКРЕКП від 30.09.15 №
2496.
Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок природного газу» та
прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актах.
І. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов’язується починаючи з _______2019 року постачати Споживачу природний газ (надалі – газ),
а Споживач зобов’язується оплачувати вартість прийнятого обсягу газу на умовах цього Договору.
1.2. Споживач є кінцевим споживачем газу, який передається за цим Договором.
1.3. Річний плановий обсяг постачання газу – _____________ тис.куб.м.
Планові обсяги постачання природного газу по місяцях та кварталах :
Місяць
Січень
Лютий
Березень
Всього:

Обсяг,
тис.м3

Місяць
Квітень
Травень
Червень
Всього:

Обсяг,
тис.м3

Місяць
Липень
Серпень
Вересень
Всього:

Обсяг,
тис.м3

Місяць

Обсяг,
тис.м3

Жовтень
Листопад
Грудень
Всього:

1.4. Обсяги, вказані в п. 1.3. даного Договору є орієнтовними та можуть змінюватись, як в більшу, так і в меншу
сторону. Плановий щомісячний обсяг природного газу протягом дії даного Договору визначається на підставі письмових
заявок Споживача.
1.5. У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем умов цього Договору щодо проведення
розрахунків, додержання обсягів та графіку постачання природного газу для Постачальника не є обов’язковими.
1.6. За розрахункову одиницю поданого газу приймається один кубічний метр, приведений до стандартних умов
температура газу (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 Кпа).
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ІІ. Якість , порядок обліку та умови постачання, приймання газу
2.1. Якість газу, що передається, повинна відповідати вимогам, установленим державними стандартами та технічними
умовами щодо його якості. Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюються в договорах на
транспортування газу.
2.2. Постачальник передає Газ Споживачеві на комерційних вузлах обліку Газу (надалі - «Пункти прийманняпередачі»), котрі знаходяться на межі балансової належності Споживача.
2.3. Кількість газу, поставленого Споживачу, закріплюється щомісячними актами приймання-передачі газу, в яких
визначається фактичний обсяг спожитого газу і які підписуються повноважними представниками Постачальника і
Споживачем. Підстави для підписання акту приймання-передачі газу між Постачальником та Споживачем є підписаний акт
прийому-передачі послуг з транспортування газу повноваженими особами Споживача та підприємства, що здійснювало
транспортування та облік газу для Споживача. Надання Акту приймання-передачі природного газу, що складений між
Споживачем та підприємством, що здійснювало транспортування та облік газу Споживача, можливе шляхом факсимільного
зв’язку, через електронну пошту чи будь яким іншим шляхом.
2.4. Допускається відхилення місячного обсягу переданого Газу в розмірі ± 5 % (плюс/мінус п’ять відсотків) від
узгодженого Сторонами, згідно з пунктом 1.3.-1.4. Договору планованого обсягу продажу Газу без коригування планованого
обсягу.
2.5. У разі необхідності, за умови отримання письмового повідомлення від Споживача, Постачальник здійснює
коригування планових обсягів газу. Повідомлення про коригування планових обсягів газу повинно бути надано
Постачальнику не пізніше 10 та 20 числа місяця передачі у власність газу. Коригування планових обсягів газу (лімітів)
здійснюється згідно листа Споживача. Коригування планових обсягів газу (лімітів) в сторону зменшення узгоджується з
відповідною місцевою газорозподільною організацією.
2.6. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та, для недопущення перевищення підтвердженого
обсягу природного газу в розрахунковому періоді, має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання.
2.7. За підсумками розрахункового періоду Споживач включно до 02 числа місяця, наступного за розрахунковим,
зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акту про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого
(протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та
Споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем. У разі не виконання
обов’язку, передбаченого цим пунктом Договору, газ вважається поставленим і прийнятим Споживачем від Постачальника
на підставі даних Постачальника та/або інформації, які складаються та/або надаються Оператором ГТС та/або оператором
ГРМ.
2.8. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС Постачальник протягом п’яти робочих
днів готує та надає Споживачу два примірники акту приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані
уповноваженим представником Постачальника.
2.9. Взаємовідносини між Постачальником і Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги
споживання природного газу Споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором
транспортування природного газу, укладеним між Постачальником та Оператором ГТС.
2.10. Споживач протягом двох днів з дати одержання акту приймання-передачі природного газу зобов'язується
повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим
представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі
природного газу.
2.11. У випадку відмови від підписання акту приймання-передачі природного газу Споживачем, обсяг постачання
(споживання) газу встановлюється Постачальником в односторонньому порядку на підставі даних Оператора ГРМ. Споживач
в такому випадку не позбавлений права звернутися до суду за вирішенням спору з приводу обсягів спожитого природного
газу. Обсяг спожитого газу та вартість послуг з його постачання встановлюється відповідно до даних Постачальника.
2.12. У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу акту приймання-передачі газу, або ненадання
письмової обгрунтованої відмови від його підписання до 10 числа місяця, наступного за звітним, такий акт вважається
підписаним Споживачем, а обсяг спожитого природного газу встановлюється у відповідності до даних Оператора ГРМ.
III. Ціна газу
3.1. Ціна за 1000,0 кубічних метрів газу становить:
Складова ціни
1
Ціна газу за 1000,0 м³. без урахування тарифів на його транспортування,
розподіл і постачання та ПДВ.
2
ПДВ
3
Загальна вартість природного газу за 1 тис.м.³ з ПДВ.

Значення (грн.)

3.2. Місячна вартість газу визначається за формулою:
де:
С - місячна вартість поставленого газу з ПДВ(грн.);
Цб/пдв - ціна без ПДВ з двома знаками після коми;
V - місячний обсяг поставленого газу (тис.м.3);
1,2 - коефіцієнт перерахунку з додаванням ПДВ.

С=Цб/пдв*V *1,2

3.3. Визначена на основі п.3.1 та п. 3.2 вартість газу буде застосовуватись Сторонами при складанні Актів прийманняпередачі газу, податкових накладних та розрахунках за газ згідно з умовами Договору.
3.4. Загальна сума даного договору складається із сум вартості місячних обсягів поставленого газу.
3.5. Сторони домовились, що у випадку внесення змін у діюче законодавство України, урядові рішення, що впливають
на формування вартості природного газу, в тому числі щодо ставки ПДВ, а також інших змін у податкове законодавство
України; зміни індексу споживчих цін; зміни курсу іноземної валюти; зміни біржових котирувань або показників Platts; зміни
середньої митної вартості імпортного природного газу, що склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на
2

територію України; регульованих цін (тарифів) і нормативів; тощо, вартість природного газу за 1 тис. куб. м., вказана у п.3.1.
цього Договору, може змінюватись Сторонами протягом дії Договору.
3.6. У випадку зміни ціни, Постачальник готує проект відповідної додаткової угоди до Договору і направляє її
належним чином оформлену Споживачу (засобами електронної пошти, факсимільного зв’язку, кур’єром тощо).
Споживач зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання від Постачальника відповідного
проекту додаткової угоди підписати, скріпити печаткою додаткову угоду та один її примірник повернути Постачальнику
(засобами електронної пошти, факсимільного зв’язку, кур’єром тощо), або надати мотивовану відмову від підписання.
В разі надання вмотивованої відмови від підписання, Споживач зобов’язується разом з відмовою надати
Постачальнику листа, погодженого з газорозподільним підприємством, про зняття природного газу в місяці постачання.
У разі, якщо Споживач не підписав додаткову угоду в строки, встановлені цим пунктом, або не надав листа,
погодженого з газорозподільним підприємством про зняття обсягів, розрахунки за вже спожитий газ в місяці постачання
здійснюються, виходячи із зміненої ціни з моменту введення її в дію.
3.7. Постачальник за цим Договором гарантує, що ціна природного газу, що є предметом даного Договору, завжди
буде нижчою не менше ніж на 5% (п’ять відсотків) від середньозваженої ціни природного газу, яка сформувалась на території
________________________області.
IV. Порядок та умови проведення розрахунків
4.1. Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць – з 07.00 години першого дня місяця до
07.00 години першого дня наступного місяця включно.
4.2. Оплата газу здійснюється Споживачем шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок
Постачальника в наступному порядку:
4.2.1. До 5 числа місяця наступного за звітнім за фактичний обсяг спожитого природного газу..
4.2.2. У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду,
Споживач здійснює оплату вартості додатково заявлених обсягів газу в п'ятиденний строк після збільшення цього обсягу.
4.2.3. Остаточний розрахунок по оплаті місячної вартості газу (п. 3.2. Договору) здійснюється до 5 числа місяця,
наступного за місяцем постачання газу.
4.3. При перевищенні запланованого ліміту Газу, але не більше ніж на 10 %, від заведеного в ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
на відповідний період ліміту Газу, оплата за перевищений ліміт здійснюється до 05 числа місяця, наступного за місяцем
постачання.
4.4. При невиконанні Споживачем вимог, передбачених у п. 4.2. даного договору, Постачальник обмежує постачання
газу Споживачеві або припиняє у встановленому порядку.
4.5. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов'язково вказувати номер договору, дату його підписання,
призначення платежу.
4.6. Кошти, які надлишково надійшли від Споживача, будуть зараховані як передоплата (за умови відсутності
заборгованості за попередні періоди по даному Договору) або направлені в рахунок погашення заборгованості.
4.7. Звірка розрахунків здійснюється сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу
Споживачем та акту приймання-передачі газу протягом 10 днів з моменту вимоги однієї із сторін. Вказана звірка
оформлюється Актом звірки.
V. Права та обов’язки Сторін
5.1. Постачальник має право:
5.1.1. Отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ.
5.1.2. Ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу в порядку та на умовах, визначених цим
Договором та чинним законодавством.
5.1.3. Безперешкодного доступу на територію об’єктів Споживача, а також до комерційних вузлів обліку природного
газу, що встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється
працівниками (представниками) Постачальника за пред'явленням службового посвідчення (довіреності).
5.1.4. Отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником у зв’язку з невиконанням або
неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та
чинного законодавства.
5.1.5. Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами.
5.1.6. Постачальник має право здійснити відшкодування на користь Споживача, так званої «фінансової компенсації»,
якщо така передбачена договором з попереднім постачальником та яка фактично оплачена Споживачем, в межах одного
відсотку від недопоставленого планового обсягу природного газу, у зв’язку із зміною постачальника, шляхом зменшення ціни
природного газу, враховуючи планові обсяги природного газу передбачені п. 1.3. даного Договору, пропорційно до кінця
поточного календарного року.
5.2. Постачальник зобов’язується:
5.2.1. Забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах, передбачених цим Договором.
5.2.2. Розглядати в установленому законодавством порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань за
природний газ, і, за наявності відповідних підстав, задовольняти його вимоги.
5.2.3. Забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача.
5.3. Споживач має право:
5.3.1. Отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі.
5.3.2. Безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, та
інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має
надаватись Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору.
5.3.3. Безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного споживання природного газу.
5.3.4. Звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору.
5.3.5. Провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту.
5.3.6. На зміну постачальника у порядку, передбаченому Договором та нормативно-правовими актами з цього питання.
5.3.7. Доступу до інформації, в порядку передбаченому Законом України «Про особливості доступу до інформації у
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сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,
централізованого питного водопостачання та водовідведення» від 10.12.2015 № 887-VIII.
5.4. Споживач зобов’язаний:
5.4.1. У разі необхідності зміни планового обсягу поставки на протязі поточного місяця Споживач надає
Постачальнику належним чином оформлену заявку не пізніше 10-го або 20-го числа місяця поставки.
5.4.2. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених цим Договором.
5.4.3. Прийняти Газ, що передається Постачальником.
5.4.4. Забезпечувати допуск представників Постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію
власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу.
5.4.5. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
- порушення строків оплати за цим Договором;
- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;
- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з
Постачальником;
- відсутності укладеного договору постачання природного газу;
- інших випадках, передбачених цим Договором, Правилами постачання природного газу та чинним законодавством
України.
5.4.6. Негайно (того ж дня) письмово та/або факсимільним зв’язком повідомляти газотранспортне підприємство про
неполадки приладів обліку витрат газу, приладів заміру температури та тиску газу, встановлених на комерційному вузлі
обліку газу Споживача.
5.4.7. Компенсувати Постачальнику вартість послуг за відключення (обмеження/припинення) та підключення
газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ здійснювались внаслідок винних дій (бездіяльності) Споживача та
оплачувались Постачальником.
5.4.8. У разі відчуження об’єкту (або частини об’єкту) Споживача, звільнення займаного Споживачем об’єкту (або
його частини), у разі вчинення будь-яких інших дій, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання природного
газу:
- повідомити Постачальника не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дня такого відчуження, звільнення та/або
остаточного припинення споживання природного газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору;
- здійснити остаточний розрахунок та оплату всіх платежів, що передбачені цим Договором, до вказаного споживачем
дня відчуження (звільнення) об’єкту (його частини), приміщення та/або остаточного споживання газу включно.
5.4.9. здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму,
пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання повідомлення про
припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) природного газу;
5.4.10 Споживач зобов’язується ознайомитись з Правилами постачання природного газу.
5.4.11 При створенні та розповсюдженні матеріалів, що містять інформацію щодо професійної діяльності
Постачальника, Споживач надає право та не заперечує щодо використання Постачальником комерційного найменування,
логотипу чи торговельної марки, інших зображувальних елементів, які ідентифікують Споживача.
5.5. Сторони мають також інші права та обов’язки, що імперативно встановлені чинними нормативно-правовими
актами.
VI. Відповідальність сторін
6.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по даному Договору сторони несуть відповідальність
у відповідності з чинним законодавством України.
6.2. У разі невиконання Споживачем умов цього Договору, щодо строків та порядку оплати Газу він у безспірному
порядку зобов’язується сплатити Постачальнику , крім суми заборгованості, пеню у розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день
прострочення платежу.
6.3. У разі порушення порядку та терміну оплати за Газ, Постачальник має право застосувати до Споживача
оперативно-господарські санкції, передбачені Господарським кодексом України, в тому числі в односторонньому порядку
припинити постачання Газу.
6.4. У разі невиконання Споживачем умов цього Договору щодо строків та порядку оплати Газу Постачальник має
право в односторонньому порядку розірвати цей Договір.
6.5. Споживач у випадку дострокового розірвання Постачальником Договору повинен протягом 3 (трьох) робочих днів
з дати отримання повідомлення Постачальника здійснити повний розрахунок за Договором в обсязі фактично спожитого газу,
відшкодувати Постачальнику збитки та сплатити штрафні санкції, передбачені цим Договором.
6.6. Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях.
6.7. Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за порушення умов цього Договору, якщо доведе, що
порушення виникли з вини Споживача та/або Оператора ГРМ/ГТС та/або внаслідок дії обставин непереборної сили.
6.8. Споживач не має право укладати договори на постачання природного газу з іншими постачальниками в разі
наявності заборгованості перед Постачальником за цим Договором.
VII. Порядок припинення/обмеження постачання природного газу
7.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку
постачання природного газу Споживачу в разі:
7.1.1. проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за цим Договором;
7.1.2. перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або
місячного підтвердженого обсягу природного газу;
7.1.3. розірвання договору постачання природного газу;
7.1.4. відмови від підписання акту приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування.
7.2. Газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України
«Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки
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систем газопостачання.
7.3. Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання споживачу через залучення
до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання Споживачу
Оператором ГРМ/ГТС Постачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмове повідомлення, копію якого надсилає
Споживачу, в якому зазначаються підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл
(транспортування) природного газу на об’єкт (об’єкти) Споживача.
7.4. У разі усунення Споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною надіслання
повідомлення, і при цьому, якщо Споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав постачальнику підтвердні
документи (а Оператору ГРМ/ГТС - копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).
7.5. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування Споживачем
витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС.
7.6. У разі виникнення у Споживача заборгованості за цим Договором за домовленістю сторін може бути укладений
графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до цього Договору або окремим договором про
реструктуризацію заборгованості.
7.7. У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від
Споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача
відповідно до черговості її виникнення.
7.8. Укладення сторонами та дотримання споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє
Споживача від виконання поточних зобов'язань за цим Договором.
VIII. Порядок зміни постачальника
8.1. За умови відсутності заборгованості та виконання своїх зобов’язань перед Постачальником Споживач має право
розірвати цей Договір в будь-який час шляхом надання Постачальнику одностороннього письмового повідомлення
щонайменше як за 21 (двадцять один) календарний день до бажаної дати розірвання.
8.2. Споживач у випадку дострокового розірвання цього Договору, повинен протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати
отримання повідомлення Постачальником здійснити повний розрахунок за цим Договором.
8.3. Дія цього Договору також припиняється у разі зміни власника об’єкта Споживача.
8.4. Зміна Постачальника можлива лише у разі відсутності у Споживача простроченої заборгованості за поставлений
природний газ перед Постачальником та сплати всіх інших платежів за даним Договором.
8.5. Споживач повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед Постачальником за цим
Договором, та підписати угоду про розірвання Договору постачання природного газу, або його призупинення в частині
постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник.
8.6. За умови дотримання п.8.4. та 8.5 цього Договору, зміна постачальника має бути завершена протягом періоду часу,
який не перевищує 21 день з дати отримання Постачальником повідомлення споживача про його намір змінити
постачальника.
IX. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків по даному договору,
якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).
9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після підписання договору внаслідок
непередбачених сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи та аварії на газопроводі,
пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії, а також рішення органів влади, які роблять
неможливим виконання умов цього Договору. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних
обставин.
9.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою України.
Термін для повідомлення між сторонами про такі обставини - негайно. Надання доказових документів - протягом 14 днів з
моменту їх виникнення.
9.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за газ, який
був поставлений до їх виникнення.
X. Порядок вирішення спорів
10.1. Спірні питання між Сторонами щодо виконання умов Договору мають вирішуватися шляхом переговорів, а у
разі недосягнення згоди - у судовому порядку.
10.2. Сторони домовились, що строк позовної давності, у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені,
штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, компенсацій встановлюється тривалістю у 3 (три) роки.
XI. Термін дії Договору та інші умови
11.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання, а в частині постачання природного газу починаючи з
________________ р. та діє по ___________________ р., а в частині проведення розрахунків за газ – до їх повного виконання.
11.2. Договір може бути пролонговано, розірвано, до нього можуть бути внесені зміни та доповнення лише за
взаємною згодою Сторін, окрім випадку заборгованості Споживача за Договором більше двох місяців. В даному випадку
Договір може бути розірваний Постачальником в односторонньому порядку.
11.3. Якщо жодна зі Сторін, щонайменше за 90 днів до закінчення терміну дії даного Договору не сповістить іншу
Сторону в письмовому вигляді про його розірвання, термін його дії буде автоматично продовжуватися на кожен наступний
календарний рік.
11.4. З укладенням даного договору попереднє листування та документація щодо предмету Договору втрачають
юридичну силу.
11.5. Всі зміни і доповнення до даного договору повинні бути зроблені в письмовій формі і підписані повноважними
представниками Сторін.
11.6. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних реквізитів, юридичних адрес, номерів
телефонів, телефаксів у 5-ти денний термін з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.
11.7. Сторони домовились, що всі фінансові зобов’язання Постачальника вирішуються шляхом надання лімітів

5

природного газу Споживачу.
11.8. Споживач, підписавши даний Договір, надає свою згоду на те, що інформація про нього, персональні дані
керівників та інших співробітників (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, серія
номер паспорту, ким та коли виданий), буде внесена до персональних баз даних Постачальника.
11.9. Податкові зобов’язання Сторін здійснюються відповідно до чинного законодавства України.
11.10. Споживач не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій Стороні без письмової згоди
на це Постачальника.
11.11. Сторони зобов’язані забезпечувати конфіденційність одержаної одна від одної будь-якої технічної, фінансової,
комерційної чи іншої інформації та вживати всіх необхідних заходів до її не розголошення. У разі порушення будь-якою із
Сторін умов конфіденційності, Сторона, права якої порушені, має право на відшкодування збитків винною Стороною.
11.12. Умови Договору може бути змінено на підставі нормативних актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, НКРЕКП або іншого органу, що регулюють відносини з поставок природного газу та правил роботи на ринку газу
України, шляхом підписання відповідних додаткових угод.
11.13. Підписанням цього Договору Споживач підтверджує, що на момент його укладення у нього відсутня
заборгованість перед іншими постачальниками Газу, та укладені договори з Оператором ГРМ та/або Оператором ГТС.
11.14. Заява Споживача про укладення договору постачання природного газу є і невід’ємною частиною цього
Договору.
11.15. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.16. Цей Договір укладено в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них
зберігається у Постачальника, другий - у Споживача.
XIІ. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Постачальник
ТОВ « РАЙТ ПАУЕР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА »
Закарпатська філія ТОВ « РАЙТ ПАУЕР ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА »

Споживач

04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г
ЄДРПОУ: 37724695
ІПН: 377246926508
п/р: 26005924440680 в АБ «Укргазбанк» м. Київ
МФО: 320478
Тел.: (044) 393-92-95
Центр обслуговування клієнтів
Адреса: м. Ужгород, пл. Жупанатська, буд. 1, офіс 7
Телефон: +380674870483

Директор ЗФ ТОВ «РПЕУ»
___________________/Васкова Е.З./
М.П.

___________________/______________ /
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