  
Д О Г О В І Р   № ____/ПГ
на постачання природного газу

м.Київ							                           «___» ____________ 20___р.

 	ТОВ «РОВЄР» (ЕІС-код 56Х930000000750N), у подальшому "Постачальник", в особі Директора Пастух Оксани Василівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і 

____________________________________________________________________________________, (ЕІС-код _____________________) у подальшому "Споживач", в особі ____________________________________________________, що діє на підставі _____________, а разом “Сторони”, уклали даний Договір на наведених нижче умовах.
Найменування оператора газорозподільної системи, далі – Оператор ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу природного газу: __________________________________________________________
Договір № ______________________ від _________________.


ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
Визначення понять, які містяться у Договорі.
Алокація - обсяг природного газу, віднесений оператором газотранспортної системи в точках входу/виходу до/з газотранспортної системи по замовниках послуг транспортування (у тому числі в розрізі їх контрагентів (споживачів)) з метою визначення за певний період обсягів небалансу таких замовників;
Газова доба - період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі - UTC) (з 07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для літнього періоду;
	газова доба (D) - газова доба, в якій здійснюється надання послуг транспортування природного газу;
	газова доба (D+1) - газова доба, наступна за газовою добою (D);

-газова доба (D-1) - газова доба, що передує газовій добі (D);
Газовий місяць - період часу, який розпочинається з першої газової доби поточного місяця і триває до початку першої газової доби наступного місяця;
	газовий місяць (М) - газовий місяць, в якому здійснюється надання послуг транспортування природного газу;
	газовий місяць (М+1) - газовий місяць, наступний за газовим місяцем (М);
	газовий місяць (М-1) - газовий місяць, що передує газовому місяцю (М);

Газорозподільна система - технологічний комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою об’єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам;
Газотранспортна система - технологічний комплекс, до якого входить окремий магістральний газопровід з усіма об’єктами і спорудами, пов’язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька таких газопроводів, якими здійснюється транспортування природного газу від точки (точок) входу до точки (точок) виходу;
Електронна пошта - (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) — спосіб обміну цифровими повідомленнями між людьми з використанням цифрових пристроїв, таких як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо-, відеофайли, архіви, програми).
Інформаційна платформа - електронна платформа у вигляді веб-додатка в мережі Інтернет, функціонування та керування якою забезпечується оператором газотранспортної системи, яка використовується для забезпечення  надання послуг транспортування природного газу відповідно до вимог Кодексу ГТС;
Замовник послуг транспортування - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка на підставі договору транспортування, укладеного з оператором газотранспортної системи, замовляє одну чи декілька складових послуг транспортування природного газу;
Номінація - попереднє повідомлення, надане замовником послуг транспортування оператору газотранспортної системи, стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу;
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;
Офіційна електронна адреса Постачальника - зареєстрована у мережі Інтернет Постачальником електронна пошта, яка використовується Постачальником для переписки з фізичними та юридичними особами, пересилання та/або обмін документами та іншими файлами. Офіційна електронна адреса Постачальника: pov@mail.ttc.net.ua Постачальник погоджується, що обмін документами та/або файлами та/або повідомленнями між ним та Споживачем можливий шляхом використання його Офіційної електронної пошти. Сторони домовились, що офіційною фактичною датою отримання Постачальником електронних листів Споживача є дата відправки таких листів (будь-якого змісту та наповнення) Споживачем.
Офіційна електронна пошта Споживача – зареєстрована у мережі Інтернет Споживачем електронна пошта, яка використовується Споживачем для переписки з фізичними та юридичними особами, пересилання та/або обмін документами та іншими файлами. Офіційна електронна адреса Споживача: _______________. Споживач погоджується, що обмін документами та/або файлами та/або повідомленнями між ним та Постачальником можливий шляхом використання його Офіційної електронної пошти. Сторони домовились, що офіційною фактичною датою отримання Споживачем електронних листів Постачальника є дата відправки таких листів (будь-якого змісту та наповнення) Постачальником.
Офіційний сайт Постачальника - це створена в мережі Інтернет Постачальником сукупність логічно зв'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в мережі Інтернет, де розміщена уся необхідна для Споживачів та визначена чинним законодавством інформація. Офіційний сайт Постачальника: rover-gaz.com.ua.
Підтверджена номінація - підтверджений оператором газотранспортної системи обсяг природного газу замовника послуг транспортування, який буде прийнятий від замовника в точках входу до газотранспортної системи та переданий замовнику в точках виходу з газотранспортної системи у відповідний період;
Послуги із замовлення (бронювання) потужності – послуги, які надаються Постачальником Споживачу та полягають у замовленні (бронюванні) Постачальником у Оператора ГТС відповідної потужності, необхідної для постачання природного газу Споживачу у відповідній Газовій добі/місяці/кварталі/році;
Постачальник природного газу (далі - Постачальник) - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу;
Постачання природного газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів;
Потужність - максимально допустиме перетікання обсягу природного газу, виражене в одиницях енергії до одиниці часу, що надається замовнику послуг транспортування відповідно до договору транспортування;
Природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ, газ колекторів щільних порід, газ центрально-басейнового типу (далі - природний газ) - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск - 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією;
Підтверджений обсяг природного газу - плановий об’єм (обсяг) природного газу, обумовлений договором постачання природного газу між споживачем та постачальником на відповідний розрахунковий період, який має бути поставлений споживачу відповідно до умов договору;
Реєстр споживачів постачальника - перелік споживачів, які в установленому Кодексом газотранспортної системи порядку закріплені в інформаційній платформі Оператора ГТС за певним постачальником у розрахунковому періоді;
Ринок природного газу - сукупність правовідносин, що виникають у процесі купівлі-продажу, постачання природного газу, а також надання послуг з його транспортування, розподілу, зберігання (закачування, відбору), послуг установки LNG;
Робочі дні - дні з понеділка до п’ятниці, за винятком святкових днів, передбачених законодавством, та робочих днів, перенесених на вихідні дні відповідно до законодавства;
Розрахунковий період - газова доба та/або газовий місяць, визначені Кодексом газотранспортної системи на ринку природного газу, щодо якої (якого) між споживачем та його постачальником визначаються певні обсяги відбору/споживання природного газу та здійснюються відповідні розрахунки;
Споживач - юридична або фізична особа - підприємець, яка отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою використання для власних потреб (побутовий споживач) або використання в якості сировини (непобутовий споживач), а не для перепродажу;
Суб’єкт ринку природного газу - оператор газотранспортної системи, оператор газорозподільної системи, оператор газосховища, оператор установки LNG, замовник, оптовий продавець, оптовий Споживач, постачальник, споживач;
Точка передачі природного газу – точка виходу з газотранспортної системи до прямого споживача або до газорозподільної системи відповідного Оператора ГРМ;
ЕІС-код (Energy Identification Code)- код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного газу та/або точки комерційного обліку, визначений за правилами Європейської мережі операторів газотранспортних систем (ENTSOG), з метою уніфікації та однозначної ідентифікації суб’єктів ринку природного газу та точок комерційного обліку, розміщених на об’єктах газової інфраструктури, у тому числі для участі у регіональних (міжнародних) газових ринках, та для забезпечення спрощення процедур зміни постачальників природного газу та електронного обміну даними між суб’єктами ринку природного газу; персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта ринку природного газу або його точки комерційного 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).
Закон України «Про ринок природного газу» – Закон Украйни «Про ринок природного газу» прийнятий 09.04.2015р.
Правила постачання природного газу – Правила постачання природного газу, затверджені  Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. № 2496; 
Кодекс ГТС – Кодекс газотранспортної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. № 2493;
Кодекс ГРМ – Кодекс газорозподільної системи, затверджений Постановою НКРЕКП від 30.09.2015р. № 2494.

ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРУ
1.1 	Постачальник   поставляє,  а  Споживач  приймає для промислових потреб природний газ (надалі за текстом - газ) на умовах даного Договору.
  1.2. Обсяг запланованої поставки газу за даним Договором складає _________ тис.куб.м. (_______________________________________________________________________________________ куб.м), в період  з 01 ___________ 2020 року до 31 грудня 2020 року, в тому числі з розбивкою на місяці (тис.куб.м): 
                                                                                        тис.куб.м
Місяць
Обсяг
Місяць
Обсяг
Місяць
Обсяг
Місяць
Обсяг
Січень

Квітень

Липень

Жовтень

Лютий

Травень

Серпень

Листопад

Березень

Червень

Вересень

Грудень

І кв.

ІІ кв.

ІІІ кв.

ІV кв.

	1.2.1. Добові планові обсяги постачання газу  у відповідному місяці постачання визначаються шляхом ділення обсягу газу, планованого місячного обсягу на кількість днів у такому місяці. Споживач щомісячно, до 20-го (двадцятого) числа поточного місяця складає та надає Заявку з графіком споживання Газу на наступний місяць із зазначенням обсягу Газу, що планується до передачі кожної доби у відповідному місяці.
	1.3. У разі необхідності відступу від запланованих місячних обсягів споживання газу, вказаних в п. 1.2. даного Договору та добових обсягів, вказаних в Заявці Споживача, Постачальник, за письмовою Заявкою Споживача здійснює відповідні коригування. Споживач оперативно в письмовому вигляді повідомляє Постачальника про необхідні коригування обсягів газу не пізніше ніж за 1добу до здійснення коригувань.
	1.4. У разі зменшення запланованих обсягів газу (аварійна зупинка, технологічні потреби, тощо), для проведення коригування, Споживач повинен в письмовому вигляді поставити до відома Постачальника в термін до 3-х днів. 
1.5. Загальна вартість даного Договору визначається обсягом фактично поставленого природного газу Постачальником Споживачу згідно актів прийому-передачі газу, вказаних в п.3.2. даного Договору.
	1.6. Взаємовідносини між Постачальником і Споживачем  регулюються даним Договором, а також Законом України «Про ринок природного газу», Постановою НКРЕКП №2496 від 30.09.2015р. «Про затвердження Правил постачання природного газу», Постановою НКРЕКП №2493 від 30.09.2015р. «Про затвердження правил Кодексу газотранспортної системи», Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015р. «Про затвердження правил Кодексу газорозподільних систем» і іншими законодавчими, нормативними актами, які регулюють сферу транспортування газу і газопостачання.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1 	Постачальник зобов’язаний:
2.1.1. Передати Споживачу газ в обсягах і порядку, передбаченому в Розділі 1 даного Договору на комерційних вузлах обліку газу.
2.1.2. На протязі місяця споживання природного газу за вимогою Споживача у відповідності з п.п. (1.3-1.4)  здійснювати коригування обсягів  газу.
2.1.3. По закінченню місяця споживання природного газу підписувати акти прийому-передачі газу. 
2.1.4. В установлені терміни скласти податкову накладну, зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.
2.2. Постачальник має право:
	2.2.1. Отримувати від Споживача своєчасну та в повному обсязі на умовах, визначених Договором, оплату за Газ.
	2.2.2. Оперативно контролювати обсяг споживання природного газу Споживачем, використовуючи базу даних оператора ГТС або інформацію Споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об‘єкті Споживача, а саме, безперешкодно отримувати доступ до комерційних вузлів обліку Газу на об’єкті (об’єктах) Споживача для звірки даних фактичного споживання Газу.
	2.2.3. Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання Газу.
	2.2.4. Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання Газу Споживачу згідно з умовами даного Договору та відповідно до Правил постачання.;
	2.2.5. Інші права, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством.

2.3. Споживач зобов’язаний. 
2.3.1. До 20-го числа, що передує місяцю споживання природного газу надавати Постачальнику в письмовій формі  заявку з уточненням даних, зазначених у п.1.2., що стосуються   місяця поставки. 
2.3.2. Прийняти обсяги газу, що поставляються Постачальником у відповідності з умовами даного Договору. У випадку перебору газу понад 20%, узгодженого до поставки згідно відповідних пунктів даного Договору, Постачальник має право повністю або частково відмовитись від обсягів газу, що перевищує обумовлений. При цьому відповідальність за перебір газу повністю покладається на Споживача.
Умови цього пункту розповсюджуються на випадок порушення Споживачем термінів оплати природного газу.
2.3.3. Використати поданий газ у відповідності з встановленими “Правилами безпеки в газовому господарстві”, іншими нормами і правилами, регулюючими сферу споживання і використання газу.
2.3.4 Самостійно укласти угоду про транспортування газу та розподіл природного газу.  Газотранспортне та/або газорозподільне підприємство має право доступу до зчитувань показників засобів вимірювальної техніки, що встановлена на комерційних вузлах обліку газу;  з присвоєнням Споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як суб’єкту ринку природного газу.
2.3.5. Дотримуватись вимог Правил постачання.
2.3.6. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) Газу на умовах, визначених даним Договором та у обсягах, передбачених у щомісячних Графіках постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності.
2.3.7. 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) Газу.
	2.3.8. Забезпечувати допуск представників Постачальника на територію власного (власних) об’єкту (об’єктів) для звірки даних фактичного споживання Газу.
	2.3.9. В будь-який час допускати представників Держстандарту, оператора ГРМ/ГТС на територію підприємства до вузлів обліку, відключаючих пристроїв, газопроводів та газоспоживаючого обладнання, що розташовані на території Споживача.
2.3.10. Своєчасно перевіряти та лагодити контрольно-вимірювальні прилади обліку витрат газу, забезпечити їх справність, метрологічні характеристики та цілісність пломб. На час ремонту та перевірки встановлювати резервний прилад.
	2.3.11. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання Газу у випадках:
	а) порушення строків та/або умов оплати Газу за даним Договором;
	б) відсутності Споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі Постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС;
	в) перевищення Допустимого відхилення та/або підтвердженого обсягу Газу без узгодження з Постачальником;
  2.3.12. Негайно повідомляти Постачальника та газотранспортну організацію про неполадки приладів обліку газу.
	2.3.13. Надати дані, в яких буде вказано, до якої газотранспортної мережі, підключено підприємство  - кінцевий споживач природного газу.
2.3.14. Самостійно контролювати власне газоспоживання.
2.3.15. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування Газом Споживач зобов’язаний повідомити Постачальника та Оператора ГТС/ГРМ не пізніше, ніж за 20 (двадцять) робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування Газом та надати заяву про розірвання даного Договору і здійснити оплату всіх видів платежів, визначених Договором, до вказаного Споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного користування Газом.
2.3.16. Оплатити Постачальнику  вартість газу, що поставляється в порядку, передбаченому в статті 4. даного Договору.
2.3.17. На протязі  3-х днів після підписання даного Договору надати Постачальнику  копію свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ.
2.4. Споживач має право:
2.4.1. На отримання Газу в обсягах та на умовах, визначених Договором, у випадку повного та своєчасного виконання обов’язків та дотримання умов Договору.
2.4.2. На безкоштовне отримання інформації щодо цін Постачальника на Газ та порядку оплати.
2.4.3. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір Газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу,  якими укладено відповідні договори.
2.4.4. Вимагати поновлення постачання Газу в установленому порядку після усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулось без розірвання Договору.
2.4.5. Призупинити відбір (приймання) газу повністю або частково при виконанні планового ремонту газопостачального або газоспоживаючого устаткування, повідомивши про це Постачальника за 24 години, у письмовій формі, до зменшення або припинення споживання газу, а при аварійних ситуаціях  - терміново.

3. ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ, ОБЛІКУ ГАЗУ ТА ЙОГО ЯКІСТЬ   
     3.1. Порядок та умови постачання регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Постановою НКРЕКП №2496 від 30.09.2015р. «Про затвердження Правил постачання природного газу», Постановою НКРЕКП №2393 від 30.09.2015р. «Про затвердження правил Кодексу газотранспортної системи», Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015р. «Про затвердження правил Кодексу газорозподільних систем» і іншими законодавчими.  
Постачальник передає Газ Споживачу на комерційних вузлах обліку Газу, які застосовуються для проведення комерційних розрахунків при визначенні об’єму (обсягу) транспортування (споживання/постачання) природного газу в точці комерційного обліку.
3.2.Приймання і передача газу, що постачається Постачальником Споживачу у відповідному місяці, оформлюється актами прийому-передачі газу.  Акти  прийому-передачі газу складають уповноважені представники Сторін у двох примірниках до 10 (десятого) числа  місяця, наступного за звітним.
    3.3. Кількість газу, яка подається Споживачеві, визначається за показами комерційного вузла обліку газу, який встановлений у Споживача, який повинен відповідати вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання», Законом України «Про ринок природного газу», Постановою НКРЕКП №2496 від 30.09.2015р. «Про затвердження Правил постачання природного газу», Постановою НКРЕКП №2393 від 30.09.2015р. «Про затвердження правил Кодексу газотранспортної системи», Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015р. «Про затвердження правил Кодексу газорозподільних систем», міждержавним та державним стандартам, нормативним та методичним документам Держспоживстандарту України та НАК «Нафтогаз України», експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять у вузол.
3.4. Якість газу повинна відповідати ГОСТ 5542-87.
3.5. Газотранспортне та/або газорозподільне підприємство має право доступу до зчитувань показників засобів вимірювальної  техніки, що встановлена на комерційних вузлах обліку газу.
3.6. Кількість поставленого Споживачеві природного газу визначається за показниками, встановленого у Споживача комерційного вузла обліку, та підтверджується газорозподільною або газотранспортною організацією.
	4.ЦІНА ГАЗУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Ціна газу згідно з Постановою КМ України від 18.12.1998 року №1998 „Про удосконалення порядку формування цін”, встановлюється у національній грошовій одиниці.      
4.2. Ціна 1000 м. куб. газу, що поставляється, складає __________грн. (________________ грн. ___ коп.) за одну тисячу стандартних метрів кубічних.
Крім того, до ціни природного газу включається ПДВ  20% - _______ грн., 
Всього ціна природного газу складає – _____________ грн. (__________________ грн. ____ коп.) за одну тисячу стандартних метрів кубічних.
4.2.1. До ціни газу включено вартість Послуг із замовлення (бронювання) потужності. 
4.2.2. Ціна газу (п.4.2. Договору) діє на момент підписання Договору та є ціною на обсяг природного газу, що поставляється в _____________ 20____р.
4.2.3. Ціна газу на кожен місяць постачання визначається Постачальником після затвердження ціни на газ НАК «Нафтогаз України» та вказується Постачальником у відповідному рахунку на оплату/Акті, і такий рахунок/Акт є обов’язковим для Покупця і він повністю погоджується з можливістю зміни Постачальником ціни на газ в такому випадку та таким чином.
4.3 Сторони погоджуються з тим, що Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати ціну 1000 м. куб. газу, яка передбачена п. 4.2. даного Договору у випадку зміни ціни купівлі 1000 м. куб. газу для Постачальника, на відповідний відсоток на який ціна була збільшена Постачальникові і такі зміни в ціні будуть обов’язковими для Споживача. Крім того, Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати ціну 1000 м. куб газу у випадку прийняття рішень державними органами, компаніями, чи його безпосередніми Продавцями природного газу, що впливають на зміну розміру ціни на газ для Постачальника чи зміну розміру ціни  на газ на ринку природного газу, а також у випадку зміни бази для нарахування ПДВ, чи будь-яких інших змін в законодавстві або прийняття директивних рішень НАК «Нафтогаз України», НКРЕКП, КМУ та/або іншими уповноваженими державними органами чи установами чи їх структурними підрозділами, які впливають чи можуть вплинути (як прямо так і опосередковано) на ціну на газ, як для Постачальника, так і на ринку природного газу в цілому, такі рішення Постачальника є обов’язковими для Споживачів. Зміна ціни за 1000 м. куб. природного газу для Споживача здійснюється пропорційно до зміни ціни на природний газ, що відбулася для Постачальника.
4.4. Споживач здійснює оплату вартості поставленого газу в гривнях в наступні строки:
- 30 % вартості  місячного обсягу природного газу, Споживач оплачує Постачальнику не пізніше 05 -го числа місяця споживання газу,
- 40  % вартості  місячного обсягу природного газу, Споживач оплачує Постачальнику не пізніше 15 -го числа місяця споживання газу,
- 30  % вартості  місячного обсягу природного газу, Споживач оплачує Постачальнику не пізніше 25 -го числа місяця споживання газу.
Остаточний розрахунок за звітний місяць здійснюється на підставі підписаного сторонами Акту приймання - передачі газу, протягом 5 (п’яти)  банківських днів після підписання Сторонами Акту приймання - передачі газу.
  4.5. Датою оплати Споживачем природного газу є дата надходження грошових коштів в повному обсязі на рахунок Постачальника.
      4.6. За домовленістю сторін порядок і строки розрахунків можуть бути змінені, що буде обумовлено в додатковій угоді, яка буде являтися невід’ємною частиною даного Договору.

5.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по даному Договору Сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.
5.2. За порушення умов проведення розрахунків, або невчасне проведення розрахунків згідно терміну, встановленого  в п.4.4.,  Споживач  в безспірному порядку сплачує Постачальнику неустойку, що передбачає пеню у розмірі подвійної облікової ставки  НБУ від суми заборгованості за кожен день прострочення розрахунку, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів, додатково сплачує штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від суми простроченого платежу.            
5.3. У випадку ухилення однієї з сторін від укладання і надання актів у відповідності з п.3.2. в строки, обумовлені даним Договором, винна сторона сплачує іншій стороні за кожен день прострочення пеню в розмірі 0,3% від вартості спожитого Споживачем за звітний місяць газу.
5.4. У випадку порушення Споживачем  порядку та строків проведення розрахунків за газ (п.4.4. Договору) Постачальник має право не здійснювати постачання газу Споживачу або повністю зупинити постачання газу Споживачу згідно Постанови НКРЕКП №2496 від 30.09.2015р. «Про затвердження Правил постачання природного газу», у цьому разі  всі наслідки  відключення  несе Споживач. 
Поновлення постачання газу Споживачу здійснюється після оплати заборгованості, штрафу та пені, а також  витрат пов’язаних з припиненням та відновленням постачання газу.
Припинення та відновлення постачання газу здійснюється за рахунок Споживача.   
5.5. У випадку недобору газу більше ніж на 5 відсотків, узгодженого до поставки згідно п.п.1.2.-1.3. даного Договору, Споживач відшкодовує Постачальнику документально підтверджені витрати та збитки, понесені ним внаслідок цього, а також сплачує витрати пов’язані з закачуванням та зберіганням недобраного обсягу газу в ПСГ на підставі виставленого рахунку-фактури.
5.6. У випадку перебору газу більше ніж на 5 відсотків, узгодженого до поставки згідно п.п.1.2.-1.3. даного Договору, Споживач відшкодовує Постачальнику документально підтверджені витрати та збитки, понесені ним внаслідок цього, а також сплачує витрати пов’язані з відбором та зберіганням перебраного обсягу газу в ПСГ на підставі виставленого рахунку-фактури.
5.7. У випадку несвоєчасного постачання газу Постачальник сплачує Споживачу штрафні санкції у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, від вартості обсягу непоставленого газу за кожен день прострочення. У випадку зменшення подачі газу за незалежних від Постачальника причин (технологічних, аварійних, наявності заборгованості Споживача перед Оператором ГРМ, Оператором ГТС, НАК «Нафтогаз України» або її дочірніми компаніями, і т.і.), Постачальник відповідальності не несе.
5.8. Якщо Споживач, має намір змінити постачальника у відповідному розрахунковому періоді, повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником та підписати з ним 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, відповідно Постанови НКРЕКП №2496 від 30.09.2015р. «Про затвердження Правил постачання природного газу».
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Сторони прийшли до згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні умов даного Договору, повинні вирішуватись шляхом переговорів.
6.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення в Господарський суд України і розглядається в установленому порядку згідно чинного законодавства України та умов цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків даного Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після підписання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, оповзні, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, а також втручання з боку владних структур в тому числі КМУ України, АТ «Укртрансгаз», ТОВ «Оператор ГТС України», НКРЕКП, НАК «Нафтогаз України» та їх структурних підрозділів і дочірніх підприємств, які роблять неможливим виконання умов даного Договору, тощо. Строк виконання Сторонами зобов’язань продовжується на строк дії форс-мажорних обставин.
7.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженими на це державними органами України.
7.4. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику  вартості обсягу Газу, який поставлений Споживачу до їх виникнення.

                                                                 8. ІНШІ  УМОВИ
8.1. Цей договір складений у двох примірниках, по одному для кожної  із Сторін, які мають однакову юридичну силу, він є конфіденційним і не підлягає розголошенню.
8.2.Всі зміни і доповнення до цього Договору, повинні бути здійснені в письмовій формі, підписані  уповноваженими представниками сторін, являються  його невід’ємними частинами і набирають чинності з дати підписання. 
8.3.Договір і доповнення до нього, передані факсом, мають юридичну силу при наступному підтвердженні оригіналом.
8.4. Сторони зобов’язуються  повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів, юридичних адрес, номерів телефонів, телефаксів у 5-ти денний термін з дня виникнення відповідних змін.
8.5. Даний Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної зі Сторін, які мають однакову юридичну силу.
8.6. Дострокове розірвання Договору можливе тільки по взаємній згоді, а також у випадках:
-	систематичного невиконання однією з сторін зобов’язань по даному Договору,
-	оголошення Споживача неплатоспроможним чи банкрутом,
-     виникнення обставин, передбачених Розділом 7 даного Договору
8.7. Дострокове розірвання цього Договору за ініціативою однієї із Сторін допускається за умов попередження другої Сторони не менш ніж за 21 день та за відсутності заборгованості перед другою Стороною. В разі припинення дії цього договору Сторони на протязі 10 днів роблять звірку фактично поставлених об’ємів Газу та на протязі 5 банківських днів повністю закінчують фінансові розрахунки по даному договору. 
8.8. Сторони декларують, що вони мають статус платника податку на прибуток за базовою ставкою, визначеною Податковим кодексом України, та несуть повну відповідальність за достовірність надання цієї інформації відповідно до законодавства України.
8.9. Інформація, що стосується використання газу Споживачем , а також інші повідомлення передаються Постачальнику за телефонами (044) 255-56-32, факс (044) 253-48-25, або електронною поштою HYPERLINK "mailto:pov@mail.ttc.net.ua" pov@mail.ttc.net.ua відповідні контакти є інформацією, яка розміщується на веб-сайті Постачальника HYPERLINK "http://www.rover-gaz.com.ua" www.rover-gaz.com.ua
	          9.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 
9.1. Даний Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до  31 грудня 2020 р., а в частині взаєморозрахунків до повного виконання сторонами взятих на себе зобов'язань. 
9.2. Якщо за 30 календарних днів до закінчення терміну дії Договору жодна із Сторін не виявить бажання про припинення дії Договору та не попередить письмово іншу Сторону, він вважається пролонгованим на кожний наступний календарний рік. Кількість таких пролонгацій необмежена.
9.3. Всі доповнення, зміни і додатки до даного Договору, здійснені в письмовій формі уповноваженими представниками Сторін, є його невід'ємною частиною і набирають чинності з дати їх підписання.
9.4. Даний Договір і доповнення до нього (додаткові угоди), передані факсом (факсимільні копії) чи по e-mail (сканкопії) і підписані уповноваженими представниками Сторін, мають юридичну силу до обміну їх на оригінали.
9.5. Даний Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають розголошенню або використанню Стороною без згоди іншої Сторони.
9.6. Даний Договір складений на 5 сторінках в двох примірниках (по одному для кожної Сторони), що мають однакову юридичну силу.

10. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
              
Постачальник
ТОВ «РОВЄР»
Споживач
___________________

  Юр. адреса: 03022, м.Київ, вул.Сумська,3 
Пошт. адреса: 01001, м.Київ, Музейний пров.,10
Р/р 26001001001250
В АТ «КІБ», МФО 322540,
IBAN:   UA 16 322540 0000026001001001250
Код ЄДРПОУ 36958989 ,
ІПН 369589826503,
Свідоцтво платника ПДВ № 200022053
Т/Ф (044) 253-48-25, 255-56-32
Адреса та час роботи точок контакту:
01001, м. Київ, провулок Музейний, 10, оф. 304б
Телефон: +38 (044) 253-48-25
В робочі дні з понеділка до п’ятниці
з 9:00 по 18:00

Юр. адреса: ______________________________
Пошт. адреса: ________________________________
Р/р ____________________
в __________________, МФО ________________,

Код ЄДРПОУ ______________
ІПН ___________________,
Свідоцтво платника ПДВ № _____________
Т/Ф ___________________


Директор

____________________Пастух О.В.

______________________

____________________ ______________


