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Наказом директора

товАриство з оБмЕжЕною вIдповIдАльiпстiо,,мЕгАвАтт ЕнЕрго сEPBIсHA компАнUI,,
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дата набрання

пуБлIчнА пропозицlя товАриствА З оБмЕжЕноЮ вIдповЦ юllМЕГАВАТТ ЕНЕРГО CEPBICHA КОМПАНLП,, НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ПОСТДЧДННЯ
ПРИРОДНОГО ГАЗУ

.Щаним ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛьнIстю (мЕгдвдтт ЕнЕргоCEPBICHA КОМПАНL]П> (скорочена назва - ТОВ <<МегаrЙ Енерго>), ЕIС_код 56х9з00000107808
(надалi - Постачальник) на пiдставi статей бзз, 634 та 64| Ifивiлiного кодексу Украiни оголошу€
публiчну пропозицiю фiзичним особам-пiдприемцям та юридичним особам (надалi - споп,"uчч) на
укладення договору постачання природного газу (надалi - Публiчна пропозицiя).

на пiдставi статей 64l та 644 Щивiльного кодексу Украiни Постачальник бере на себе зобов'язання
перед Споживачем, який акцептував цю Публiчну пропозицiю, пос.авляти природний газ Споживачу на
умовах, визначених цим .Щоговором постачання природного газу (далi - Щоговiр)-.

Публiчна пропозицiЯ розмiщена на сайтi Постачальника за адресою: www.megawatt.store (далi _
Сайт).

публiчна пропозицiя набирае чинностi з дати, визначеноi на iT першiй сторiнцi, та е чинною до
дати розмiщення (оприлюднення) на сайтi Постачальника повiдомлення про iT вiдкпrпurп" в цiлому чи в
частинi або внесення змiн до ПублiчноТ пропозицiТ.

Акцептування цiеi Публiчноi пропозицiТ (приеднання до договору постачання природного газу)
здiйснюеться Споживачами шляхом подання Анкети-заяви на приеднання до договору постачання
природного газу (далi - Анкета-заява), пiдписанот квалiфiкованим електронним пiдписойl Споживача
(далi - КЕП).

у разi ненадання Споживачем необхiдних документiв чи вiдомостей або умисного наданшI
неправдивID( вiдомостей щодо себе, вiдсутностi повноважень у представника Споживача на пiдписання
,Щоговору, Постачальник мае право вiдмовити такому Споживачу в укладеннi .Щоговору.

приеднання Споживача до цiеI Публiчноi пропозицiт вiдбуваеться в цiлому, Споживач не може
запропонуВати Постачальнику своТ умови,Що говору.

щя Публiчна пропозицiя, Анкета-заява на приеднан иродного газу, щоподаетьсЯ Споживачем длЯ приеднанНя до цiеТ Публiчноi единий до.о"iр -договiр постачаннrI природного газу (надалi - ,Щоговiр) овими частинами
!оговору с додатковi угоди ло ,Щоговору.

l Квалiфiкований елекгронний пiдпис - удосконалений слектронний пiдпис, який створюсгься з використанням засобу квалiфiкованого
електронного пiдпису i базуегься на квалiфiкованому сертифlкатi вiдкритого ключа. Квмiфiкований електронний пiдпис мас таку самуюридичну силу, як i власноручний пiдпис, та мае презумпцiю його вiдповiдностi 

"nu."opy.r"o"y 
пiдпису.



.Щана Публiчна пропозицiя складена вiдповiдно до Закону УкраТни <Про ринок природного газу),
Постанови НКРЕКП J\b 2496 вiд 30 вересня 20l5 року кПро затвердження Правил постачання природного

газу), Постанови НКРЕКП Ns 2493 вiд 30 вересня 2015 кПро затвердження Кодексу газотранспортноi
системи)), Постанови НКРЕКП Ns2494 вiд 30 вересня 2015 кПро затвердження Кодексу г{ворозподiльних
систем) та чинного законодавства Украiни, Постанови НКРЕКП J',lb 1437 вiд 27 грудня 2017 р. <Про

затвердження Змiн до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового балансуваншI на ринку
природного газу).

Термiни, що використовуються у даному .Щоговорi:

Газ - природний гil}, якiсть якого вiдповiдае технiчним вимогам ТУ У 320.001.58764-007-95 кГази горючi
природнi, що подаються в магiстральнi газопроводи> та ТУ У 320.001.587б4-008-95 <Гази горючi
природнi, що подаються з родовищ в промисловi газопроводи та окремим споживачам)) та Колексу.
Газова доба - перiод часу з 05:00 BcecBiTHbo координованого часу (UTC) (з 07:00 за киiЪським часом) дня
до 05:00 UTC (до 07:00 за киiЪським часом) наступного дня для зимового перiоду та з 04:00 UTC (з 07:00
за киТвським часом) дня до 04:00 UTC (ло 07:00 за киiвським часом) наступного дня для лiтнього перiоду.
Газовий мiсяць - перiод часу, який розпочинаеться з першоi газовоТ доби поточного мiсяця i тривае до
початку першоi газовоТ доби наступного мiсяця.
Оператор ГРМ - оператор газорозподiльноТ системи, до газових мереж якого пiдключений об'ект
Споживача.
Iншi термiни, вiдповiдно до чинного законодавства, вживаються у значеннях, наведених у Законi
Украiни кПро ринок природного газу), Правилах постачання природного газу, затверджених Постановою
нкрЕкп J\b 2496 вiд 30 вересня 2015 року, Кодексi газотранспортноТ системи, затверджених
Постановою НКРЕКП Jф 2493 вiд 30 вересня 2015, Кодексi газорозподiльнлпс систем, затверджених
Постановою НКРЕКП Ns 2494 вiд 30 вересня 2015. Постановою НКРЕКП N9 1437 вiд27 грудня 20|7 р.

1. Предмет.Щоговору

1.1. Постачальник передае у власнiсть Споживачу природний газ украТнського видобутку таlабо
iмпортований природний газ, надалi - Газ/природний газ, виключно для власних потреб Споживача, а
Споживач зобов'язуеться прийняти та оплатити Газ на умовах цього ,Щоговору.

|,2, Плановi обсяги постачання газу по кожному розрахунковому перiолу - мiсяцю постачання
(Газовому мiсяцю), в тому числi (за необхiдностi) в розрiзi добових обсягiв споживання, точок
комерцiйного облiку (за необхiдностi), таlабо допустиме ik вiдхилення погоджуються (пiдтвердхсуються)

у вiдповiднiй додатковiй угодi до .Щоговору, укладенiй мiж Постачальником та Споживачем. У випадку,
якщо Споживач не здiйснив замовлення постачання Газу шляхом укладення вiдповiдноi додатковоТ угоди
до ,Щоговору, плановий обсяг постачання газу на цей розрахунковий перiод (Газовий мiсяць) дорiвнюе 0
(нулю) i Постачальник не мае зобов'язань перед Споживачем здiйснювати постачання Газу у
вiдповiдному Газовому мiсяцi.

1.3. Якщо Сторонами не визначено добовi обсяги споживання Газу Споживачем у вiдповiдних
Додаткових угодах до ,Щоговору, Сторони дiйшли згоди про рiвномiрний щодобовий розподiл споживання
Газу протягом Газового мiсяця, В такому випадку добовi обсяги постачання газу визначаються шляхом
дiлення мiсячного планового обсягу газу piBHoMipHo на кiлькiсть днiв у вiдповiдному Газовому мiсяцi.

1,4, У разi нерiвномiрного щодобового споживання Газу, який пiдлягае постачанню у Мiсяцi
постачання, Споживач зобов'язаний до l0:00 год. дня, що передуе дню, з якого змiнюеться плановий
обсяг Г*у, надати Постачальнику заявку про зменшення/збiльшення планового обсягу Газу iз
зазначенням планованих щодобових обсягiв споживання Газу на наступний (залишковий) перiод Мiсяця
постачання/перiоду постачання. Не пiдлягають змiнi обсяги Газу, що вже фактично протранспортованi
Споживачу (спожитi). У разi необхiдностi кориryвання обсягiв планованого споживання природного газу
у газовiй добi споживання, Споживач зобов'язаний надiслати скориговану заявку про зменшення
планового обсягу Газу на добу постачання не пiзнiше нiж l8:00 год. газовоi доби постачанtul природного
газу. Заявка також мае мiстити планованi щодобовi обсяги споживання Газу на наступний (залишковий)
перiод Мiсяця постачання. Коригування добового обсягу споживання здiйснюеться в межах
пiдтвердженого мiсячного обсягу, погодженого у вiдповiднiй додатковiй угодi.1.5. Для цiлей цього Щоговору пiдтверджений обсяг природного газу - це плановий обсяг
природного газу, обумовлений вiдповiдною Додатковою угодою до Договору мiж Споживачем та



постачальником на вiдповiдний розрахунковий перiод (газовий мiсяць), який мае бути поставлений
Споживачу вiдповiдно до умов цього.Щоговору.

для постачаншI природного газу Споживачу е наявнiсть уному порядку з Оператором грI\огтС договору розподiлу/
iдставi якого Споживач набувае право санкцiоновано вiдбирurr.чa

1.7. Постачання газу здiйснюеться за умови:
1.7.1. наявностi У Споживача, об'ект якого пiдключений до газорозподiльноi системи, договору

розподiлу природного газу, укладеного в установленому порядку мiж Споживачем та Оператором ГРМ,Ъа
присвоення Споживачу Опоратором ГРМ персонального ЕIС-коду як суб'екту ринку природного газу;

1,7,2, наявностi у Споживача, об'ект якого пiдключений до газотранспорrноf системи, договору
транспортування природного газу, укладеного в установленому порядку мiж Споживачем та Оператором
ГТС, та присвоення Споживачу Оператором ГТС персонального ЕIС-коДу як суб'екту ринку природного
газу;

1,7,3. вiдсутностi простроченот заборгованостi у Споживача за минулi перiоди перед
Постачальником та оплати поточних платежiв;

1.74. вiдсутностi простроченоi заборгованостi Споживача за поставлений
iншими постачальниками гЕву.

природний газ перед

2. Якiсть та обсяги постачання Газу

2,1. Якiсть Газу мае вiдповiдати вимогам щодо норм якостi природного газу, фiзико-хiмiчних
ПОКаЗНИКiВ Та iНШИХ ХаРаКТеРистик, визначених у Кодексi .азоrра"спЪрiноТ a"araЙ" ,u 

"орrч.ивно-правових актах i вiдповiдних стандартах, на якi BiH мiстить посилання.2,2. За розрахУнковУ одиницЮ Газу приймаеться 1,0 куб. м (один метр кубiчний), приведений
до стандартних умов: Т:20 град. С, Р: 101.325 Кпа/760 мм.рт.ст. та вологостi, рiвнiй нулю.2,3. Плановi обсяги та перiоди поставки природного газу поiоджуюi"с" Сторонами у
додатковiй угодi до .щоговору, яка оформлюеться в електронному вигл"дi .rеjез особистий кабiнет
Споживача на сайтi ПостачалЬника та повинна бути пiдпИсана КЕП або електРо""й" пiдписом (лалi - ЕП1
Споживача.

,Щодаткова угода до ,Щоговору вважаеться укладеною з моменту пiдписання iT Постачальником та
споживачем.

2.4. ФаКТИЧНИЙ ОбСЯГ ПОСТаВленого за цим !оговором Газу визначасться згiдно щомiсячних дктiв
приймання-передачi Газу мiж Постачальником та Споживачем, складених в порядку, передбаченому цим
Договором, Акти формуються автоматично в особистому кабiнетi Споживача та повиннi бути
пiдтвердженi КЕП Споживача та Постачальника.

ерджуе свое розумiння процелури ресстрацii
Оператора ГТС, а також процедури змiни

на платформа - це електронна платформа
ет, створена вiдповiдно до вимог Кодексу ГТС.

2.6. У разi якщо у Iнформацiйнiй платформi Оператора ГТС Споживач закрi.rr,"""й у PeecTpi
споживачiв за iншим постачальником, який не е Постачальником у Газовому мiсяцi згiдно умов цього
.Щоговору, то процедура змiни постачальника у електроннiй базi Оператора ГТ-С Iнформацiйна'платформа
може тривати вiд 1 до 21 доби. У разi якщо п
згiдно умов цього ,,Щоговору, не погоджу
Постачальника, Постачальник згiдно умов
Споживачем здiйснювати постачання Газу у в
на постачання газу в Газовому мiсяцi припиняе с
ПостачальНика згiднО з умовами цього .Щоговору та чинного законодавства УкраiЪи.

3. Права та обов'язки CTopiH

3.1. Постачальник зобовrязу€ться:
3.1.1. Здiйснювати постачання Газу Споживачу вiдповiдно до умов цього.Щоговору.
3,1,2, !отримуватись вимог Правил постачання природного газу;
3.1.3. Постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених Щоговором та укладеними

додатковими угодами до нього, за умови дотримання Споживачем дисциплiни вiдбору природного гaву та

J



розрахункlв за нього;
3.1.4. Щотримуватися стандартiв та вимог щодо якостi обслуговування споживачiв природного

газу;

3.1.5. ЗабеЗпечУвати конфiденцiйнiсть даних, якi отримуються вiд Споживача;
3.1.б. Своечасно повiдомляти Споживача (але не пiзнiше 5-го робочого дня з дати настання подii),

якщо Постачальник перебувае у процесi лiквiдацii, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить
по процедурi призупинення/анулювання лiцензiт на постачання природного газу, або його лiцензiю на
провадження дiяльностi з постачання природного газу анульовано, або ii дiю зупинено та про вiдсутнiсть
рOсурсу природного газу.

3.1.7. Забезпечити Споживача прозорими, простими та доступними способами досудового
вирiшення спорiв з Постачальником.

3.1.8. Направити Споживачу податкову накладну в електроннiй формi з дотриманням умови щодо
iT складання та ресстрацiI у единому peecTpi податкових накладних у порядку та строки, визначенi
чинним законодавством.

3.1.9. Постачальник зобов'язаний розглянути Bci скарги та звернення, отриманi вiд Споживача, i
протягом одного мiсяця повiдомити про результати ik розгляду.

3.1.10. Виконувати iншi обов'язки, покладенi на Постачальника чинним законодЕlвством
Украihи.

3.2, Постачальник мае право:
3.2.1, Отримувати вiд Споживача своечасну оплату вiдповiдно до умов цього,Щоговору.
3,2,2. На безперешкодний доступ до комерчiйних вузлiв облiку природного газу, що встановленi

на об'ектах газоспоживання Споживача, лля звiрки даних фактичного споживання природного газу.
3.2.3, На повну i достовiрну iнформацiю вiд Споживача щодо режимiв споживання природного

газу.
3.2.4, Iнiцiювати/вживати заходiв з припинення або обмеження в установленому порядку

постачаншI природного гЕву Споживачу в разi:О ПРОВеДеННЯ СпожиВачем неповних або несвоечаснихрозрахункiв за цим Щоговором;о перевитрат добовоТ норми (узгодженого договором графiка HepiBHoMipHoT подачi природного
газу) таlабо мiсячного планового обсягу природного газу;

о розiрванняцього.Щоговору;о вiдмови вiд пiдписання Акта приймання-передачi без вiдповiдного письмового обrрунтування.
газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в iнших випадках, передбачених зокрема,
але не обмежуючись, ЗаконоМ Украiни кПрО риноК природноГо газу)), Кодексом гЕ}зотранспортноi
системи, Кодексом газорозподiльних систем, Правилами постачання природною газу, Правилами беiпеки
систем газопостачання та iншими нормативно-правовими актами, що регламентують вiдносини CTopiH.

3,2,5. На вiдшкодування збиткiв у випадках та в розмiрах, передбачених вiдповiдно до розjiлу VI
Правил постачання природного гtву, затверджених Постановою НКРЕкII Jф 2496 вiд30.09.201jроку.

3.2.6, Постачальник мае право вносити змiни до ,ЩоговорУ , повiдомивши Споживача нЪ пiзнiше
нiж за 30 (тридцять) календарних днiв до дати набуття чинностi змiнами шляхом розмiщення
повiдомлення про внесення змiн до,щоговору на Сайтi Постачальника.

3.3. Споживач зобов'язуеться:
3.3.1. Укласти договiр з Оператором Грм на розподiл природного газу (його транспортування

розподiльними газопроводами до комерцiйного вузла/вузлiв облiку Газу Ono*""u.ra1, отримати в
Оператора ГРМ персональний EIC код та повiдомити його Постачальнику. Якщо постачання Газу за цим
,Щоговором здiйснюеться на декiлька об'ектiв Споживача, якi пiдключенi до бiльш нiж однiеТ
газорозподiльноl системи - перолiк Операторiв ГРМ, з якими у Споживача укладенi договори на розподiл
природного, Споживач зобов'язаний письмово проiнформувати про це Постачальника.

3,3,2. Забезпечити вiдповiднiсть його комерцiйного вузла (лiчильника) облiку природного гЕву
вимогам Закону Украiъи <про метрологiю та метрологiчну дiяльнiсть>>, державним будiвьлiним нормам
(в.2.5-20_2001 кГазопоотачання>), державним стандартам, нормативним та методичним документам
Щержспоживстандарту та Операторiв ГТСлрм, експлуатацiйнiй документацiТ на засоби вимiрювальноТ
технiки, що входять до складу комерцiйного вузла облiку.

3.3.3. Здiйснювати комплекс заходiв, спрямованих на запобiгання виникненню загрози житгю або
травматизму, пошкодженню обладнання та продукцiт, негативних екологiчних наслiдкiв тощо в разi



отримання повiдомлення про припинення (обмеження) постачання (розподiлу/транспортування)
природного гtr}у.

3,3,4, !опускати уповноважених представникiв Постачаль ника таlабо Оператора ГТСЛРМ упорядку, встановленому законодавством для :

- звiрки даних фактичного споживання природного газу, зняття пок€вань засобiв вимiрювальноi
технiки, перевiркИ приладiВ облiкУ природноГо газу, встановлених на його комерчiйному вузлi
облiку природного гЕву;

_ проведення огляду *вопроводу i газоспоживаючого обладнання;
, припинення (обмеження) постачання природного газу у встановлених законодавством випадках.

3.3.5. Самостiйно припинrIти (обмежувати)
у разi порушення cTpoKiB оплати за цим .Щоговором;
природного газу, видiленого Споживачу; перевитра
газу без узгодження з Постач€}льником.

поживання) природного гiву та приймати
У строки, передбаченi цим ,Щоговором,
бсягу Газу, який пiдлягае постачанню.

та iншi платежi згiдно з умовами цього ,Щоговору.
и, зокрема, але не обмежуючись, Закону УкраIни
иродного газу, затвеРджених Постановою НКРЕКП

анспортнот системи, затвердженого Постановою
орозподiльних систем, затвердженого Постановою
Х нормативНо-правовиХ законодавчиХ aKTiB, що

регламентують вiдносини CTopiH.

_ 3,3,8, У разi вiдчуження об'екту (або частини об'екту) Споживача, звiльнення займаного
СПОЖИВаЧеМ Об'еКТУ (абО йОго частини), у разi вчинення буль-якЙ iнших дiй, внаслiдок чого споживачповнiстю припинятиме споживання природного газу:- повiдомити Постачальника не пiзнiше нiж за 20 робочих днiв до дня такого вiдчуження, звiльненнятаlабо остаточного припинення споживання природного газу, шляхом подання письмовот заяви про
розiрвання договору;- здiйснити остаточний розрахунок та
вказаного Споживачем дня вiдчуження
остаточного споживання г:ву включно.

оплату Bcix платежiв, що передбаченi цим .Щоговором, до
(звiльнення) об'екту (його частини), примiщенн 

"' ,u,luбо

3.3.9. Самостiйно вiдслiдковувати iнформацiю на Сайтi Постачальника щодо змiни умов цього
.Щоговору.

3.4. Споживач мае право:
3,4,1, На отримання природного газу в обсягах, визначених цим rщоговором за умови дотриманняйого положень.

му порядку пiсля
якщо припинення

природного газу.
оказання власногоспоживання природного газу, що вiдображаеться у Iнформацiйнiй платформi Оператора ГТС.3,4,5, Звертатися до Постачальника дп" 

-r"рйння 
будь-япr* n"rur", пов'язаних з виконан}шм

цього,Щоговору.

я звiрки розрахункiв за ,,Щоговором.
з пiдписанням вiдповiдного акry

прав споживача, у тому числi щодо розгляду
спiлкування та/або публiчного оголошення

3,4,9, Мае право на отримання iнформацiТ, визначеноi Законом УкраТни <Про особливостi
доступу до iнформацiт у сферах постачання електричнот енергii, природного газу, теплопостачання,
централiзованого постачанюI гарячоi води, централiзоъаного питного водопостачання та водовiдведеннrl>.



3.5. Укладенням цього .Щоговору Споживач пiдтверджуе вiдсутнiсть остроченоТ заборгованоотi
СпОживача за поставлений природний газ перед iншими постачальниками газу.

4. Умови постачання Газу

4.1. Постачальник передае Споживачу розмитнений та очищений вiд ycix податкiв Газ у
фiзичних точках входу/виходу газотранспортноi системи (<Пункти приймання-передачi>), визначених
ОператорОм ГТС вiдповiднО до правиЛ КодексУ газотрансПортноi системи, та розмiщених на офiчiйному
веб сайтi Оператора ГТС. Фiзичнi точки входу/виходу (мiсце/точка постачання), в яких здiйснюеться
приймання-передача Газу у вiдповiдному Мiсяцi постачання (iз зазначенням ЕIС-кодiв таких точок)
визначаються Сторонами у додаткових угодах до.Щоговору.4,2. Право власностi на Газ переходить вiд Постачальника до Споживача у фiзичних точках
входу/вихОДу газотранспортноТ системИ (надалi - пунктаХ приймання-поредачi таlабо мiсця (точки)
постачання), визначених у додаткових угодах до ,щоговору. Пiсля переходу права власностi на Газ
споживач несе Bci ризики i приймае на себе всю вiдповiдальнiсть, пов'язану з правом власностi на Газ.4.3. обсяг споживаннrI Газу Споживачем, в тому числi щодобовий, у Газовому мiсяцi не
повинен перевищувати обсяг природного гаЗУ, погоджений Сторонами у вiдповiднiй додатковiй угодi до
.Щоговору з урахуванням допустимого вiдхилення.

4.4. Обсяг фактично поставленого Споживачу газу визначаеться згiдно з даними
ГРNДОператора ГТС, що вiдображенi у Iнформацiйнiй платформi Оператора ГТС.

Оператора

4.5. Передачу фактично поставленого Споживачу Газу в Газовому мiсяцi Сторони оформляють
Актом приймання-передачi Газу з зазначенням фактично переданого обсягу.

4,6, ,Щля складання AKTi приймання-передачi природного газу, Споживач до l0 числа мiсяця,
наступного за Газовим мiсяцем, зобов'язанийзайти до свого особистого кабiноту на сайтi Постачальника
та пiдписати Акт приймання-передачi за допомогою КЕП уповноваженоТ особи Споживача або надати
мотивовану вiдмову вiд пiдписання акта приймання-передачi природного газу. У разi не пiдписання
Споживачем акту прийому-переда i газу у строки встановленi даним пунктом, Актом приймання-передачi
вважаеться акт, пiдписаний Постачальником в односторонньому порядку. При цьому Споживач не мае
претензiй до надан,их Постачальником послуг.

4.7, Розрахунковий перiод за,,Щоговором становить один Газовий мiсяць (Мiсяць постачання).

5. Щiна та BapTicTb Щоговору

5.1. Щiна та загальна BapTicTb Газу, що постачаеться ПостачальникоМ Споживачу у
вiдповiдному/их розрахункових перiодах, погоджуеться Сторонами шляхом укладання додаткових угод
до !оговору, якi е невiд'емною частиною.Щоговору.

5,2, L{iHa на Газ за цим Щоговором не включас у себе BapTicTb послуг транспортуван}ш та
розподiлу газу вiдповiдно до тарифiв Операторiв ГТС та ГРМ.

5.3. I_{iHa на Газ встановлюеться в нацiональнiй валютi УкраТни.
5.4. Загальна BapTicTb Газу, який постачаеться Постачальником Споживачу за .Щоговором,

дорiвнюе cyMi BapTocTi Газу, поставленого за весь строк дiТ.Щоговору.
5.5. Постачання природного газу на вiдповiдний перiод буде iнiцiйоване Постачальником за

умови 100% оплати BapTocTi обсяry згiдно додатковоТ угоди до !оговоРУ, та лише на наступний день
пiсля ,щати належного виконання Споживачем обов'язку щодо оплати, якщо iнше не визначено
додатковою угодою до даного .Щоговору.

5.б. .Щатою належного виконання Споживачем обов'язку щодо оплати BapTocTi природного газу
вважаеться дата надходження грошових коштiв на поточний рахунок Постачальника.

5.7. Щiна Газу не включае BapTicTb послуг замовленоi потужностi, Що згiдно Постанови
нкрЕкП вiд2|.l2.20l8 Ns 2001 (з yciMa змiнами та доповненнями), становить - l57,19 грн. за 1000 куб.
м без пдв, KpiM того пдв - 31,44 грн, всього з П!В за 1000 куб. м - 188,63 грн. IiapTicTb послуг
замовленот потужностi пiдлягае оплатi не пiзнiше нiж за б робочих днiв до початку Газового мiсяця. Буд"-
яке коригування та/або перевищення замовленоi потужностi (що вiдповiдае пiдтвердженому мiсячному
обсяry природного газу, який пiдлягае постачанню у вiдповiдному Газовому мiсяцi) 

" ,o.r*u>< виходу з
газотранспортнот системи Украiъи розрахунковому перiодi пiдлягае компенсацiт Споживачем протягом



2 (двох) робочих днiв з дня виставлення рахунку Постачальником, виходячи з фактичного обсягу
споживання природного газу у вiдповiдному Газовому мiсяцi згiдно з положеннями постанов HKPEKIj,

ФЕкп. Коригуванням вважаються змiни планових
ого газу вiдповiдно до положень Кодексу ГТС.
газу мiж фактично спожитим Споживачем та

i постачання. Сторони дiйшли згоди, що у разi змiни
в та тарифiв для точок входу та виходу з ГТС,
ути скоригована на вiдповiдну рiзницю шляхом

пiдписання вiдповiдноI,ЩодатковоТ угоди.

б. Порядок розрахупкiв

б.1. Розрахунок за постачання Газу здiйснюеться Споживачем виключно грошовими коштами в
нацiональнiй валютi УкраТни (гривнях) шляхом ik перерахування на поточний рахунок Постачальника,
вказаний } цьому .Щоговорi.6,2, Якщо iнше не встановлено вiдповiдною додатковою угодою до ,щоговору, строки тапорядок розрахункiв е наступними: передоплата у розмiрi 1006/o BapTocTi обсяф' постачання
замовленого/запланованого до постачання_Газу за розрахунковиИli; перiод(и) постачанrш Газу, зазначенi удодатковiй угодi до Щоговору, протягом 7 (семи) днiв з моменту укладення вiдповiдноТ додаr*о"оТ угодидо ,ЩоговоРУ, але не пiзнiше, нiж за один день до початку поставки Газу згiдно додатковоТ угоди до
Щоговору.

,Щодатковою угодою може бути встановлений iнший порядок розрахункiв мiж Сторонами.б,3, оплата Споживачем природНого газУ е пiдтверд*."""" фактУ укладання цього .Щоговорутаlабо додаткових угод до нього, прийняття Bcix умов.ЩоговЪру, фактуЪu*о"п.rrя Газу, формування та
направлення Споживачем Постачальнику додатковот угоди до До.о"ору та погодження Споживачем цiниприродного газу (тарифу), обсягу поставки, строку поставки та iнших-iстотних умов ,щоговору поставки
природноГо г.tзУ та умоВ кожноТ oKpeMoi поставки' що здiйснена згiднО додаr*о"оi'угодИ ДО ЩЙвору.

6.4.
у випадку недотриманrrя Споживачем щодобового споживання

мiсяцi/перiодi постачання, тобто у разi виникнення негативного або
споживач зобов'язаний не пiзнiше 18 числа мiсяця, наступного
вiдповiдного рахунку сплатити на користь Постачальника:

планового обсягу Газу у Газовому-
позитивного добового небалансу,
за Газовим мiсяцем, на пiдставi

- сУМУ, яка становить рiз ицю BapTocTi планового, але не спожитого Споживачем Газу за
,щоговором та загальноi BapTocTi природного г€ву, за якою Постачальник реалiзував (або мiг би
реалiзувати) плановий, але неспожитий Споживачем, залишок Газу у ,iдпо"iд"о*у Газовому
мiсяцiОператору ГТс вiдповiдно до вимог Кодексу ГТС щодо tобо"о.о балансування 1штраб запозитивний небаланс);

- загальну BapTicTb Газу, за якою Постачальник придбав (або мiг би придбати) надлишково
спожитий Споживачем обсяг Газу у вiдповiдному Газовому мiсяцiу Оператора Гтё вiдпо"iдrо до вимог
Кодексу ГТС щодо добового балансування.

б,5. У випадку неоплати Споживачем замовленого Газу у строки, визначенi п. 6,2, цього!оговору, постачання природного газу Споживачу не здiйснюarra". У urпuд*у несплати протягом
вищевикладеного строку, BapTicTb Газу та строки поставки погоджуються Сторонами шляхом укладенняновоi,Щодатковоi угоди,

б,б, У випадку здiйснення Споживачем частковоi суми оплати за Газ, визначеноТ вiдповiдною
додатковоЮ угодоЮ до_ ,ЩоговОру, таlабО якщо сума, яка надiЙшла вiД Споживача не вiдповiлае cyMiпоставцi Газу за вiдповiдною,щодатковою угодою (в зв'язку з зарахуванням частини суми на погашення
заборгованостi Споживача) Постачальник мае право вiдмовитис" вiд по.rавки Газу чбо п.р.дчrи обсягГазу, що вiдповiдае cyMi здiйсненоТ оплати.

6.7, В платiжних дорученнях Споживач повинен
його пiдписання, призначення платежу.

обов'язково вказувати номер rЩоговору, дату

б,8, За наявностi у Споживача заборгованостi за.щоговором, Постачальник зараховуе кошти, щонадiйшли вiд Споживача в поршу чергу, як оплата неустойки,'штрафiв та вiдсоткi" за пор"стування
чужими грошовими коштами, в другу чергу, як погашення заборгованостi за природний газ, пъставлений
в минулi перiоди за,щоговором, незалежно вiд зазначеного в платiжному дорученнi призначення платежу,
а в третю чергу сплачуеться BapTicTb Газу (пункт 6.2 !оговору).



Щей пункт може застосовуватись Постачальником незалежно вiд призначення платежу, зазначеного
Споживачем в платiжному документi.

б.9. Якщо сума здiйсненоi Споживачем попередньоТ оплати перевищуе BapTicTb вк&}аного в

AKTi прийманrш-передачi обсягу Газу, надлишок перерахованих грошових коштiв зараховуеться як
попередня оплата Газу на насryпний Мiсяць постачання таlабо повертаеться Споживачу за його вимогою,
впродовж 5 (п'яти) банкiвських днiв з дня надходження вiдповiдноТ вимоги.

б.10. За необхiдностi Сторонами проводиться звiрка розрахункiв на пiдставi вiдомостей про

фактичну оплату BapTocTi переданого Газу Споживачем та AKTiB приймання-передачi газу. Акти звiрки

розрахункiв складаються Постачальником до l0-го (лесятого) числа мiсяця наступного за Мiсяцем
постачання та пiдписуються обома Сторонами протягом 5 (п'яти) робочих днiв з дати ix отриманшI.

б.11. Враховуючи, цIо вiдповiдно до даного Щоговору, перодача ПостачальникOм природного
г€ву в мережах Оператора ГТС Споживачу носить безперервний характер, Постачальник не пiзнiше
останнього дня Мiсяця постачання, складае зведену податкову накладну, з урахуванням всього обсягу
постачанrш природного гЕву протягом Мiсяця постачання. У випадку, якщо станом на дату складання
зазначеноi податковоТ накладноТ сума коштiв, що надiйшла на поточний рахунок Постачальника як оплата
(передоплата) за природний газ, перевищуе BapTicTb поставленого обсяry газу протягом Мiсяця
постачання, таке перевищення вважаеться попередньою оплатою (авансом), на суму якоТ складаеться
податкова накJIадна у загальному порядку не пiзнiше останнього дня такого мiсяця.

7. Порядок припинення (обмеження) та вiдновлення газопостачання

7.1, Споживач зобов'язаний самостiйно припинити (обмежити) власне споживання газу у
випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та,Щоговором.

7.2. Постачальник мае право звернутися до оператора ГТСЛРМ з дорученням припинити або
обмежити постачання газу Споживачевi (на об'екти Споживача) у випадках:
- споживання природного газу в обсязi, що перевищуе установлений,Щоговором;
- проведоння споживачем неповних або несвоечасних розрахункiв за договором;- перевитрат добовоi норми таlабо мiсячного пiдтвердженого обсяry природного газу;
- розiрванtш договору постачання природного газу;
- вiдмови вiд пiдписання акта прийманшI-передачi без вiдповiдного письмового обrрунтуван}ш;
- настання випадкiв, передбачених Правилами про безпеку постачання газу,
Газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в iнших випадках, передбачених Законом
Украiни "Про ринок природного газуl|, Правилами постачання газу, Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ,
Правилами безпоки систем газопостачання, затвердженими наказом MiHicTepcTBa енергетики та вугiльноТ
промисловостi Украiни вiд l5.05.15 J\b 285.

7,3, Припинення (обмеження) газопостачання Споживачевi здiйснюеться Постачальником в
порядку, визначеному Правилами постачання газу, Порядком пооб'ектового припинення (обмеження)
газопостачання споживачам, KpiM населення, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд
08.12.06 J\Ъ1687, а також iншими нормативно-правовими актами, що реryлюють данi правовiдносини.

7,4, Вiдновлення газопостачання здiйснюеться за погодженням Постачальника та пiсля
вiдшкодування споживачем витрат на припиненюI та вiдновлення газопостачання, що понесенi
Постачальником таlабо Оператором ГРМ.

8. Порядок змiни постачальника

8.1. Змiна постачальника може бути здiйснена лише за сукупностi наступних умов:
- Споживачем попередньо укладено договiр постачання газу з новим постачальником,
- Сторони не мають укладеноi додатковоТ угоди на перiод постачання, в якому вiдбуваеться змiна
постачальника,
- вiдсутнiсть у Споживача простроченоТзаборгованостi за цим Договором.

8,2, У разi HaMipy змiнити Постачальника, Споживач повинен виконати своi зобов'язання по

розрахунках перед Постачальником за цим ,Щоговором та надiслати Постачальнику повiдомлення в
особистому кабiнетi на сайтi Постачальника про HaMip змiнити Постачальника.

8.3. Повiдомлення Споживача про HaMip змiнити Постачальника повинно мiстити даry з якоТ
Споживач мае HaMip змiнити постачальника, яка визначаеться ocTaHHiM калондарним днем перед датою, з
якоi договiр постачання природного гчtзу з новим постачальником набере чинностi.



8.4. З метою забезпечення безперебiйного постачання газу, Постачальник за цим ,Щоговором
постачае газ Споживачу до останнього дня TepMiHy дiТ (чи до дня призупинення) iснуючого договору
постачаншI газу/додатковоi угоди, а договiр постачання газу з новим Постачальником, набирае чинностi з

наступного дня пiсля закiнчення перiоду постачання за ,Щоговором/додатковою угодою з дiючим
Постачальником, але за умови, що у Споживача не буле простроченоi заборгованостi за цим Щоговором.

8.5. Якщо на початок перiоду фактичного постачання газу новим Постачальником чи протягом
цього перiоду у Споживача виникне прострочена заборгованiсть за поставлений газ перед
Постачальником за цим ,Щоговором (через розбiжностi мiж плановим i фактичним споживанням, настання
TepMiHy остаточного розрахунку пiсля початку постачання газу новим Постачальником тощо), останнiй
мае право повiдомити про це Оператора ГТС та здiйснити заходи, передбаченi Правилами постачання
газу, щодо припинення постачання природного газу Споживачевi.

9. Вiдповiдальнiсть CTopiH

9.1. За невиконання або неналежне виконання cBoik зобов'язань за ,Щоговором Сторони несуть
вiдповiдальнiсть згiдно з .Щоговором та чинним законодавством Украihи.

9.2. У разi несплати або несвоечасноТ оплати за Газ у строки, зазначенi в пунктi 6.2. [оговору,
Споживач, KpiM суми заборгованостi з урахуванням встановленого iндексу iнфляцii та трьох вiдсоткiв

рiчних за весь час прострочення, сплачуе на користь Постачальника пеню за кожний день прострочення, у
розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ, що дiяла у перiод, за який сплачуеться пеня, вiд суми
заборгованостi та штраф у розмiрi 5О/о (п'яти вiдсоткiв) вiд суми заборгованостi, а у разi прострочення
платежу на строк понад 10 (десять) календарних днiв - додатково штраф у розмiрi 7Yо (семи вiдсоткiв) вiд
суми заборгованостi.

9.3. У разi невиконання або несвоечасного виконання зобов'язань щодо обсягiв поставки Газу з вини
Постачальника та вiдсутностi заборгованостi за цим ,Щоговором, Постачальник сплачуе Споживачу
неустойку за кожний день прострочення, у розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ, що дiяла у перiод, за
який сплачуеться неустойка, вiд BapTocTi Газу, недопоставленого у вiдповiдний перiод.

9.4. Якщо за пiдсумками розрахункового перiоду (Газового мiсяця) фактичний обсяг споживанrul
Газу буле менший вiд обсягу природного газу, поставка якого обумовлена вiдповiдною додатковою
угодою до ,Щоговору, Споживач зобов'язуеться сплатити Постачальнику, на його вимогу, штраф у розмiрi
_% вiд суми замовлення на розрахунковий перiод (Газовий мiсяць) .

9.5. Якщо за пiдсумками розрахункового перiоду (Мiсяця постачання) фактичний обсяг споживання
Газу буле менший вiд пiдтвердженого обсяry природного газу (за умови, що пiдтверлжений обсяг
вiдповiдав замовленому Споживачем), Споживач зобов'язуеться вiдшкодувати Постачальнику збитки у
розмiрi подвiйноТ облiковоТ ставки НБУ вiд BapTocTi недовикористаного обсягу Газу у Мiсяцi постачання.
Сторони дiйшли згоди про застосуваншI коефiцiенту (0,5) (нуль цiлих, п'ять десятих) у випадку
здiйснення розрахунку збиткiв за перевищення об'ему (обсягу) Газу вiдповiдно до пiдпункту 2 пункту 1

Роздiлу VI Правил постачання природного газу. При цьому, якщо перевищення об'ему (обсягу) Газу стало
наслiдком вiдмови в доступi до об'екта Споживача, у результатi чого Постачальник не здiйснив
пломбування запiрних пристроiв на газових приладах Споживача, або Оператор ГРI\,{/ГТС не здiйснив
обмеження (припинення) розподiлу/транспортування природного газу Споживачу, або коли Споживач не
обмежив (припинив) споживання природного газу на письмову вимогу Постачальника, Сторони
погоджуються, що коефiцiент збiльшуеться до <1> (одиницi).

9.б. Сплата Споживачем пенi та штрафiв за цим ,Щоговором не звiльняе його вiд виконання
основного зобов'язання та вiдшкодування збиткiв, понесених Постачальником з вини Споживача.

9.7. У випадку повноi або частковоТ вiдмови Споживача вiд прийняття зz}значеного пiдписанiй
Сторонами додатковiй угодi до .Щоговору на постачання обсяry Газу у вiдповiдному Мiсяцi постачання,
Споживач зобов'язаний сплатити Постачальнику штраф у розмiрi 10% (лесяти вiдсоткiв) BapTocTi такого
обсягу Газу, вiд прийняття якого вiдмовився Споживач.

9.8. У випадку повноТ або частковоТ вiдмови Постачальника вiд передачi зазначеного у пiдписанiй
Сторонами додатковiй угодi до ,Щоговору на постачання обсягу Газу у вiдповiдному Мiсяцi постачання,
Постачальник зобов'язаний сплатити Споживачу штраф у розмiрi l0% (десяти вiдсоткiв) BapTocTi такого
обсягу Газу, вiд передачi якого вiдмовився Постачальник.

9.9. У випадку вiдмови Споживача вiд пiдписання Акту приймання-передачi в строк, що
обумовлений пiдпунктом 4.7, Споживач сплачуе Постачальнику штраф у розмiрi 5Yо (п'яти вiдсоткiв) вiд
BapTocTi Газу, зазначеноТ в AKTi приймання-перелачi Газу.



9.10. Пеня, передбачена Роздiлом 9 .Щоговору, за порушення Сторонами зобов'язань нараховуеться
за увесь перiод прострочення виконання таких зобов'язань. Строк позовноТ давностi стягнення неустоЙки
(пенi, штрафу) становить 3б мiсяцiв.

9.11. Обов'язок сплатити HapaxoBaHi неустойки (штрафи, пенi) та вiдсотки за користування чужими
грошовими коштами виникае у Сторони пiсля отримання мотивованоТ вимоги iншоi Сторони з
додаванням окремого розрахунку. Сплата здiйснюеться протягом l0 (десяти) календарних днiв з дати
отримання вiдповiдноТ вимоги та рахунку.

10. Форс - мажор

10.1. Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi за часткове або повне нсвиконання обов'язкiв за
,Щоговором, якщо таке невиконання е наслiдком обставин непереборноТ сили (форс-мажорних обставин).

10.2. Пiд форс-мажором розумiють буль-яку подiю або обставину поза розумним контролем
Сторони, що посилаеться на форс-мажор, внаслiдок або в результатi якоТ така Сторона не виконуе буль_
яке або буль-якi зобов'язання за цим ,Щоговором, i така Сторона не могла попередити або подолати таке
невиконаншI розумними зусиллями зi свого боку. Форс-мажор вкJIючае наступнi подiТ та обставини, якi
виникли пiсля пiдписання ,Щоговору внаслiдок непередбачених Сторонами подiй надзвичайного
характеру, включаючи, EUIе не обмежуючись:

о страйки, локаути та iншi виробничi конфлiкти;
о законодавчi акти, закони, пiдзаконнi акти, правила, постанови таlабо накази уряду або урядових

органiв або ik продставникiв, або iнших суб'ектiв, що перебувають пiд контролем або у власностi
уряду, або дотримання таких законодавчих aKTiB, законiв, правил, постанов таlабо наказiв, якi
безпосередньо стосуються Сторони, роблять незаконним таlабо неможливим виконання
буль-якою iз CTopiH ii зобов'язання за цим !оговором;

О дiТ неприятельських держав, вiйни або вiйськовi дiТ, громадянськi та вiйськовi заворушеншI,
блокади, повстання, заколоти, епiдемii, карантиннi обмеження;

о стихiйнi лиха, в тому числi блискавки, пожежi, буревiт, штормове попередження, сейсмiчнi хвилi,
землетруси, повенi, оповзнi, iншi стихiйнi лиха, природнi катаклiзми та несприятливi погоднi
умови;

о вибухи, пожежi, aBapiT, поломки або вiдмови механiзмiв/переробного обладнання на
гil}отранспортнiй системi або у видобувнiй системi;

О подiя форс-мажору, з& договiрними домовленостями буль-якоТ iз CTopiH, вiдносно доступу до
гil}отранспортноТ системи УкраТни, що стосуеться поставки i прийняття Газу за цим ,Щоговором.
10.3. Сторона не буде вважатись такою, що порушуе будь-яке iз cBoik зобов'язань за цим

,Щоговором, i не буле нести вiдповiдальнiсть за будь-яку затримку у виконаннi або за невиконання буль-
яКих cBoik зобов'язань за цим ,Щоговором, якщо таке виконання стае неможливим, зазнае перешкод або
затримок внаслiдок обставин форс-мажору.

10.4. locTaTHiM доказом дii форс-мажорних обставин е документ, виданий уповноваженим органом
(торгово-промисловою палатою УкраiЪи, тощо).

10.5. СтОрона, стосовно якоТ мають мiсце обставини форс-мажору, якi перешкоджають Тй
виконувати своi зобов'язання за цим ,Щоговором, зобов'язуеться негаЙно (але в будь-якому випадку, не
пiзнiше 5 (п'яти) днiв з дня настання таких обставин) повiдомити iншу Сторону про настання
(або припинення) таких обставин. Неповiдомлення або невчасне повiдомлення позбавляе Сторони права
посилатися на настання таких обставин.

10.б. Строк виконання зобов'язань вiдкладаеться вiдповiдно на час, протягом якого булуть дiяти
форс-мажорнi обставини.

10.7. Якщо обставини форс-мажору тривають або, за обцрунтованими розрахунками, триватимуть
бiльше нiж 45 (сорок п'ять) днiв поспiль, кожна Сторона може припинити дiю цього ,Щоговору,
повiдомивши iншу Сторону про це в письмовiй формi.

11. Порядок вирiшення спорiв

11.1. Сторони дiйшли згоди, що Bci суперечки i розбiжноотi, що можуть виникнути за цим
,Щоговором або у зв'язку з його виконанням, будуть вирiшуватися сторонами цляхом переговорiв.

11.2. Сторони домовились, що, у випадку недосягнення згоди шляхом переговорiв, суперечки
передаються на вирiшення в господарськi суди УкраТни вiдповiдно до пiдсудностi та пiдвiдомчостi,
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встановленот чинним законодавством Укратни та пiдлягають розгляду вiдповiдно до чинного
законодавства УкраiЪи.

12. Iншi умови

12.1. ,щоговiр вважаеться укладеним та набирае чинностi, а Публiчна пропозицiя акцептована
Споживачем з моменry пiдписання Споживачем Анкети-заяви на при€днання до договору постачання
природного газу i дiе в частинi постачання газу протягом одного календарного року, 8 в частинi
проведення розрахункiв - до ik повного здiйснення. Bci змiни, доповнення та додатк, до Дого"ору е його
невiд'емною частиною.

12.2. ,Щоговiр вважаеться продовженим на кожний наступний календарний piK, якщо за мiсяць до
закiнчення строку дiТ Щоговору жодною зi CTopiH не буд0 заявлено про припиноння його дiТ. При цьому
Сторони мають внести змiни до ЩоговорУ щодо планових обсягiв постачання гtву на продовженrИ.rрок.

|2.3. Сторони пiдтверджують досягнення взаемноi згоди про наступний порядок змiни
Постачальником умов .Щоговору. Постачальник мае право вносити змiни до .Щоговору (в тЪму числi до
Bcix ,Щодаткiв до .Щоговору, oKpiM умов, що визначенi в додаткових угодах ло .Щоiо"ору, пiдпraчrr*
Сторонами), повiдомивши Споживача не пiзнiше нiж за 30 (тридцять) календарних днiв до дати набуття
чинностi змiнами шляхом розмiщення повiдомлення про внесення змiн до .щоговору на Сайтi
Постачальника. При цьому, Споживач приймае на себе обов'язок самостiйно 

'йд.ra*у"чr,
наявнiсть/вiдсутнiсть пропозицiй Постачальника про змiну умов ,,щоговору на офiцiйному Ьайтi
постачальника в мережi IHTepHeT. Розмiщення змiн до Щоговору на сайтi Пъстч.rчпrrirпu е належним
виконанням Постачальником обов'язку щодо додержання форми та порядку повiдомлення Споживача
про змiни до,Щоговору (включаючи Bci Щодатки).

Вiдповiднi змiни набувають чиннiсть пiсля сплину cTpoKiB повiдомлення вiд дати ik оприлюднення
на Сайтi Постачальника. У разi, якщо Споживач до дати набутгя чинностi вiдповiдними змiнами не
повiдомить Постачальника про розiрвання .Щоговору, змiни умов Щоговору вважаються прийнятими
Споживачем, а,Щоговiр вiдповiдно, змiнений за згодон CTopiH.

12.4. Умови i порядок використання КЕП та ЕП
12.4.1, Постачальник та Споживач погодили, що Bci правочини (у тому числi пiдписання договорiв, угод,листiв' повiдомлеНь) можугЬ вчинятисЯ СторонамИ або кожноЮ СтороноЮ окремО з використанням КЕП уособистому кабiнетi Споживача на сайтi Постачальника. У випадкаL визначених .Щоговором, np" у-чда"ri

СторонамИ передбачеНих.ЩоговоРом угод, договорiв, правочинiв, Сторони можуть використовувати ЕП.
12,4.2, Квалiфiкований електронний пiдпис - удосконалений електро"""Й пiдпис, який створюеться з

використанням засобу кваrriфiкованого електронного пiдпису i базуетiся на квалiфiкованому сЬртифiкатi
вiдкритого кпюча. Квалiфiкований електронний пiдпис мае таку саму юрид"""у с"лу, як i власноручний
пiдпис, та мае презумпцiю його вiдповiдностi власноручному пiдпису.

|2.4.3. ЕП Споживача прирiвнюеться до власноручного пiдпису Споживача. Bci документи(дод ), Що iнiцiюються/укладаються/пiдiверджуються в електронномувигл допомогою ЕП Споживача, вважаються такими, що пiдписанiвлаС П Споживача не може бути визнано недiйсним через те, що BiH не
мае статусу електронного цифрового пiдпису, прирiвняного до власноручного пiдпису чи через його
електронну форму.

Постачальник та Споживач дiйшли згоди, що Споживач пiдписуе документи ЕП насryпним чином:
зку SМS-повiдомлення на зазначений в !оговорi
ий пароль, який використовуеться для пiдпису
бути пiдписанi ЕП. Сторони дiйшли згоди, що

ткових угод тощо), якi вiдповiдно до цього ,Щоговорумають бути пiдписанi ЕП, е аналогом власноручного пiдпису Споживача (е електронним пiдписом) ,u щЬ
":i угоди, документи/iнiцiативи, пiдписанi/засвiдченi в електронному виглядi Еп вважаються
пiдписаними Споживачем власноруч. ЕП не може бути визнаниЙ недiйЪним через його електронну
форму, або через те, що ЕП не мае статусу квалiфiкованого електронного пiдпису.

Bci угоди, iншi документи, що здiйсненi в електронному виглядi, е електронними документами i
вважаються такими, що укладенi з додержанням письмовоТ форми, i не можуть бути оскарженi через ik
електронний вигляд.

Пiдписувач, який здiйснюе накладання ЕП на електронний документ, цим самим засвiдчуе, що
ознайомився з yciM текстом документа, повнiстю зрозумiв його змiст, не мае заперечень до тексту
документа i свiдомо застосовував свiй пiдпис у KoHTeKcTi, передбаченому документом 1пiдписав, погодив,
засвiдчив тощо).
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сторони погодили, що ризики з вiдшкодування збиткiв, що можуть бути заподiянi Постачальнику
таlабо Споживачу у разi використання Еп, покладаються на Споживача ,

12.5. Сторони домовились, що документи, ,Щодатковi угоди до .Щоговору, Акти прийому-передачi
газу, заявки та угоди тощо, пiдписанi Сторонами в рамках цього .щоговору, пiдписуют"iя за допомогою
кЕп або Еп [оговори в особистому кабiнетi користувача на сайтi Постачальника www.megawatt.com.ua

12.б. Жодна Сторона не може в односторонньому порядку розiрвати ц.t До.*iр, "*що 
в неТ

залишились невиконанi зобов'язання перед iншою Стороною, якщо iнше не встановлено цим .Щоговором
таlабо чинним законодавством Украiни.

12.7. Сторони можуть в будь-який час розiрвати.Щоговiр, якщо на те е письмова згода обох CTopiH,
якrцо iнше не передбачено чинним законодавством УкраТни.

12.8. Кожна iз CTopiH пiдтворджуе та гарантуе iншiй CTopoHi, що на момент укладаннJI даного
,Щоговору та кожного р.ву на дату пiдписання будь-якоТ ДодатковоТ угоди вона:. е належним чином зареестрованим та iснуючим суб'ектом господарювання вiдповiдно до

чинного законодавства Украiни;
о не визнана У встановленому законодавством порядку банкрутом, Щодо нет

лiквiдацiйна процедура, а особи, якi пiдписують даний ,щоговорiв,-належним чином
не вlдкрита

уповноваженi
на здiйснення таких дiй.

12.9. Споживач гарантуе,
споживачем Газу.

що BiH використовус Газ виключно для власних потреб та е кiнцевим

12.10.,Щоговiр, його змiст, а кож Bci змiни, доповнення до нього та вся, пов'язана з ним iнформацiя
е конфiденцiйними та не пiдлягае розголошенню та оприлюдненню однiею зi cTopiH без отримання згоди
вiд iншоТ Сторони' oKpiM випадкiв' коли це необхiднО для вирiШення спорi" 

"й 
."ерr.r"" до судових

iнстанцiй або подання iнформацii або звiтностi на законну та обцрунтовану вимогу представникiв
державноТ влади в порядку, встановленому чинним законодавством УкраТни.

12,|t. Взаемовiдносини CTopiH, не передбаченi .Щоговором, регулюються чинним законодавством
Украiни.

l2.|2. Споживач гарантуе, шо щодо нього не застосовано жодних економiчних, торговельних або
фiнансових санкцiй, зокрема але не виключно, введених Сполученими Штатами (включаючи санкцiТ,
опублiкованi на сайтi: htp://sanctionssearch.ofac.treas.gov/), Органiзацiею Об'еднаних Нацiй (включаючи
СаНКЦii ОПУбЛiКОВаНi На СаЙтi: http://www.un.org/sc/suborg/err/sanctions/un-r._.onrolidated_list),
европейськиМ Союзом (включаючи саппцiТ опублiкованi на
caйTi:http:lleeaS.europa.eu/headquarters/headquarters-homepagel8442/consolidated-list-sanctions_en), Канадою(включаючи санкцiТ опублiкованi на сайтi: htф://www.international.gc.calsanйions/countries-
pays/index.aspx?lang:eng), Швейцарiею (в тому числi опублiiованi на сайтi:
htф://www.seco.admin.cЫseco/enlhome/Aussenwiftschaftspolilik_wirtschaftliche Zusammenarbeit/Wirtschafts
beziehungen/exportkontrollen-und-sanktioner/sanktionen-embargЙ.html), Сполуй""лa Королiвством ВеликоIБританii та Пiвнiчнот Iрландiт (включаючи санкцii опублiкованi на сайтi:
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets), Украihою та
iншою краiною реестрацiТ.

12.13' СторонИ зобов'язуЮться В п'ятИ денниЙ TepMiH повiдомитИ одна однУ в випадку будь-яких
змiн в cTaTyci платника податку, змiни адреси (юридичноТ, фактичноi), банкiв""*"* реквiзиriв, HoMepiB
телефонiв, керiвникiв, змiн форм власностi, порушення провадженнJI у справi про банкрутство, 8 УвипадкУ неповiдомЛення самоСтiйнО нести ризик настання пов'язаних з цим *rесприятливих наiлiдкiв.

12,14, На виконання вимог Закону УкраiЪи <Про захист персональних даних) (далi - Закон),
пiдписанняМ цьогО ,ЩоговорУ СпоживаЧ надае ПосiачальникУ свою повну необмежену TepMiHoM
безвiдкличну згоду на обробку його персональних даних буль-яким способом, поредбаченiм Законом,
занесення ik в бази персональних даних Постачальника, передачу таlабо 

"чдu""" доступу TpeTiM
особам/розпорядникам без отримання додатковот згоди Споживача. Обробка п.р.о"чпйих данихздiйснюеться Постачальником з метою належного виконання умов цього .щоговору. Споживач
повiдомлеНий прО його права вiдповiднО до ЗаконУ та прО включеннЯ його персональних даних у бази
персональних даних Постачальника.

12.15. Постачальник гарантуе, що природний газ, який Постачальник зобов'язаний передати
Споживачу, належить йому на правах власностi, не е проданим, переданим iншим особам, не закладений,
не заставлений, не перебувае пiд арештом, оудових оправ у вiдношеннi нього не порушено.
,щля надання iнформацiт Споживачу, зокрема, щодо прав, чинного законодавства та наявних способiв
вирiшення спорiв Постачальник забезпечуе функцiонування точки контакту за адресою:
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5 фежим роботи пн.-пт., з 09:00 до l8:00, тел./факс:

'.ýffё' т'ffi,Ж ,T'::Ж'J".,Гfi;"*, n.o.ouu".,,*
Податковим Кодексом Украihи i стаryс платника податку на додану BapTicTb на загальнй yro"u*,
передбачених Податковим Кодексом Украihи.

l2.|7,Iнформацiя щодо статусу Споживача як платника податкiв вкшуеться споживачем пiд чао поданЕя
Анкети-заяви на при€днання до договору постачання природного газу.

13. ЩОЩАТКИ:
1) Форма Анкети-заяви на при€днан}uI до договору постачанш природного газу;
2) Форма додатковоi угоди до договору постачання природного газу.

14. Реквiзити постачальника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ,,мЕгАвАтт ЕнЕрго сEPBICHA компАнIяil

Код еДРПоУ:425t2578
Мiсцезнаходження:
43005, м.Луцьк, м-н Привокзагrьний, буд.t
АБ КУКРГАЗБАНК)
IBAN: U А07 з20478 000002600 1 924854087
Код банку (МФО): 320478
Iнд. податковий Np 425125703182
Платник податку на прибуток на загальних умовах
Телефон: +38 (098) б30 20 10
Електронна пошта: offrce@megawatt. store
ЕIСкод: 56х93000001 07808

Щирекгор

К.о. Башкаленко
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