Умови постачання природного газу та порядок розрахунків.
1. Постачання Газу Споживачу здійснюється протягом періоду постачання Газу, визначеного
Сторонами.
2. Постачальник забезпечує постачання підтвердженого обсягу Газу Споживачу протягом визначеного
періоду постачання. Плановий місячний обсяг постачання Газу, визначений Сторонами на відповідний
Газовий місяць, є орієнтовним (надалі – "Плановий обсяг") та може бути скорегований Сторонами. Плановий
обсяг підлягає включенню до місячної номінації Постачальника, поданої Оператору ГТС для підтвердження
на відповідний Газовий місяць.
3. Споживання підтвердженого обсягу Газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як
правило, рівномірно, виходячи з добової норми, якщо інший режим споживання не передбачено Сторонами.
4. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення
підтвердженого обсягу Газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити)
власне газоспоживання. В іншому разі до Споживача можуть бути застосовані відповідні санкції та заходи з
боку Постачальника, передбачені Правилами постачання природного газу та цим Договором, у тому числі
примусове обмеження (припинення) газопостачання.
5. Обсяг споживання Газу Споживачем у розрахунковий період не повинен перевищувати
підтверджений обсяг Газу. Допускається відхилення споживання обсягу Газу протягом розрахункового
періоду в розмірі ± 5 % (плюс/мінус п'ять відсотків) від підтвердженого обсягу Газу.
6. Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання Газу Споживачем
використовуючи базу даних Оператора ГРМ/ГТС або інформацію Споживача, а також шляхом самостійного
контролю обсягів споживання Газу на об’єкті Споживача. Порядок обміну інформацією між Споживачем та
Постачальником, визначається Договором.
7. Споживач та Постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду
підтверджених обсягів природного Газу, в порядку встановленому цим Договором та Кодексом
газотранспортної системи. Величина коригування обсягу, Ціна Газу на скорегований обсяг (у випадку
необхідності збільшення підтвердженого обсягу), та порядок розрахунків за скорегований обсяг, на
відповідний Газовий місяць, узгоджується Сторонами, шляхом підписання відповідної додаткової угоди до
Договору у строк, що не перевищує 3 (трьох) календарних днів, із дня направлення Споживачем
Постачальнику відповідної заявки на коригування (збільшення) підтвердженого обсягу Газу, у відповідному
Газовому місяці. У випадку, якщо Сторонами не досягнуто згоди щодо обсягу коригування (збільшення
підтвердженого обсягу), Ціни Газу на скорегований обсяг та порядку проведення розрахунків за обсяг
коригування, Постачальник звільняється від відповідальності за поставку такого (додаткового) обсягу Газу
Споживачу, а відповідна заявка Споживача вважається відхиленою Постачальником.
8. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) постачання Газу Споживачу
буде перевищувати підтверджений обсяг Газу на цей період, Споживач зобов'язаний компенсувати
Постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом Газу та фактичним об'ємом (обсягом)
споживання Газу за ціною вартості Газу, визначеної цим Договором.
9. Постачальник зобов’язується забезпечити якість комерційних послуг які надаються Споживачу за
цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про умови постачання, ціни на
природний газ та вартість надаваних послуг, роз’яснення значення актів законодавства, якими регулюються
відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, докладання всіх можливих зусиль
для вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання.
10. Дані, що ідентифікують Сторін як суб’єктів ринку природного газу України, дані про планові об'єми
(обсяги) споживання природного газу на період дії Договору, засоби спілкування (телефони,
e-mail) та/або
публічного оголошення інформації Постачальником (веб-сайт), контактні дані і режим роботи точок
контакту, а також інші умови постачання Газу, не врегульовані даним розділом, встановлюються Сторонами
за Договором.

Розрахунки Споживача за Газ здійснюються за розрахунковий період, шляхом перерахування
грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, у наступному порядку:
1. 30% (тридцять відсотків) вартості підтвердженого обсягу Газу, відповідного розрахункового періоду, у
термін по 10 (десяте) число розрахункового періоду;
2. 30% (тридцять відсотків) вартості підтвердженого обсягу Газу, відповідного розрахункового періоду, у
термін по 20 (двадцяте) число розрахункового періоду;
3. 30% (тридцять відсотків) вартості підтвердженого обсягу Газу, відповідного розрахункового періоду, у
термін по останнє число розрахункового періоду;
4. остаточний розрахунок за фактично поставлений/спожитий обсяг Газу, протягом розрахункового
періоду, здійснюється Споживачем, у термін по 6 (шосте) число місяця, наступного за розрахунковим
періодом.
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