ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
на виконання робіт з припинення/відновлення транспортування природного газу
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ
СИСТЕМИ УКРАЇНИ”, (далі – Оператор ГТС), в особі генерального директора Макогона Сергія

Леонідовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і Замовник (Замовник послуг
транспортування природного газу) (далі - Сторони),
керуючись нормами Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газотранспортної
системи, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 2493 (далі - Кодекс ГТС), Правил про безпеку
постачання природного газу, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості
України від 02.11.2015 № 686, Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30.09.2015
№ 2496, Порядку пооб'єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 № 1687, статтями 633, 634, 641, 642
Цивільного кодексу України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання припинення
транспортування природного газу, уклали цей Договір на виконання робіт з припинення/відновлення
транспортування природного газу (далі – Договір) про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Оператор ГТС за завданням Замовника зобов’язується протягом строку дії цього Договору
виконувати роботи з припинення або відновлення транспортування природного газу до точок виходу (далі роботи) прямим споживачам (далі - Споживач) Замовника, а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити
вартість виконаних робіт згідно умов Договору.
1.2. Оператор ГТС виконує роботи, зазначені в п. 1.1. Договору, відповідно до вимог чинних
нормативно-правових актів, що регулюють припинення транспортування газу Споживачам для яких, на час
виконання робіт, Замовник є діючим постачальником.
1.3. Цей Договір є договором приєднання, що укладається з урахуванням вимог статей 633, 634, 641
та 642 Цивільного кодексу України на невизначений строк. Фактом приєднання Замовника до умов цього
Договору (акцептування Договору) є вчинення Замовником будь-яких дій, які засвідчують його бажання
укласти Договір, зокрема, надання підписаної Замовником заяви-приєднання до Договору за формою,
наведеною у додатку 4 до цього Договору. Направлення Замовником заяви-приєднання до цього Договору
вважається погодженням з його умовами (акцептом).
2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБІТ
2.1. Порядок та строки виконання Оператором ГТС робіт визначаються Кодексом ГТС, Правилами
постачання природного газу, Правилами про безпеку постачання природного газу, іншими нормативноправовими актами, що регулюють припинення транспортування природного газу та умовами цього
Договору.
2.2. За необхідності виконання робіт Оператором ГТС, Замовник надає Оператору ГТС
повідомлення/доручення про припинення транспортування природного газу до прямого споживача (далі –
Повідомлення) за формою, наведеною у додатку 1 до цього Договору через інформаційну платформу (з
використанням електронного цифрового підпису (ЕЦП)/кваліфікованого електронного підпису (КЕП) (по
кожному Споживачу окремо). Замовник є ініціатором припинення транспортування природного газу
споживачу і несе відповідальність за наявність підстав для припинення транспортування природного газу
Споживачу відповідно до діючого законодавства.
2.2.1. Повідомлення повинно бути надане Оператору ГТС не пізніше 4 (чотирьох) календарних днів
з додаванням двох робочих днів, а у разі припинення постачання на підприємствах металургійної та хімічної
промисловості - не пізніше 6 (шести) календарних днів з додаванням двох робочих днів до зазначеної в
Повідомленні дати припинення транспортування природного газу.
У Повідомленні Замовник зобов'язаний визначити, зокрема:
- точку виходу, якої стосується Повідомлення;
- дату припинення транспортування газу Оператором ГТС до точки виходу, в якій Споживач одержує
природний газ, але не раніше строку, визначеного в п.п. 2.2.1. п. 2.2. Договору, (далі – дата припинення
транспортування);
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- підставу припинення транспортування природного газу;
- дані представника Замовника послуг транспортування, який має повноваження на цілодобові
контакти з Оператором ГТС (ім'я, прізвище, посада, номер телефону та факс), у тому числі для прийняття
обов’язкового письмового рішення стосовно відкликання Повідомлення.
2.2.2. До Повідомлення додаються документи, які підтверджують наявність умов припинення
транспортування природного газу, орієнтовний перелік яких наведено у формі Повідомлення (Додаток 1).
2.3. Повідомлення можуть бути виконані лише щодо тих фізичних точок виходу, стосовно яких
існують технічні можливості здійснення припинення транспортування природного газу до Споживача.
2.4. При виконанні робіт за цим Договором, Оператором ГТС по кожному Повідомленню можуть
складатися такі документи (в залежності від виду робіт):
а) письмове повідомлення–вимога до Споживача про самостійне припинення споживання
природного газу в точці виходу (далі – Вимога);
б) акт про припинення транспортування природного газу;
в) акт про наявність перешкод при проведенні робіт (недопуск представників Оператора
газотранспортної системи до проведення робіт з припинення транспортування природного газу, відмова
Споживача від підготовки до пломбування газоспоживного обладнання та самостійного припинення
споживання природного газу тощо у випадках, передбачених п. 2.7 Договору);
г) акт про відсутність технічної можливості проведення робіт з примусового припинення
транспортування природного газу;
д) акт виконаних робіт з відновлення транспортування природного газу до точки виходу.
2.5. У випадку припинення обставин, які стали підставою для надання Повідомлення, до початку
виконання Виконавцем робіт, Замовник зобов’язаний до 1500 доби, яка передує даті на яку заплановано
припинення транспортування природного газу, через інформаційну платформу (з використанням
електронного цифрового підпису (ЕЦП)/кваліфікованого електронного підпису (КЕП) відкликати
Повідомлення щодо відповідного Споживача.
2.6. Після виконання робіт Оператор ГТС направляє Замовнику документи, визначені пунктом 2.4.
Договору (в залежності від виду виконаних робіт) та Акт виконаних робіт (додаток 2) у двох примірниках.
Замовник протягом 3-х (трьох) робочих днів з дати отримання від Оператора ГТС вказаних документів
зобов’язаний підписати Акти виконаних робіт та один примірник повернути Оператору ГТС або надати в
письмовій формі вмотивовану відмову від підписання зазначених Актів.
2.7. У разі чинення перешкод Оператору ГТС з боку Споживача при виконанні робіт, які призвели до
неможливості фактичного припинення транспортування природного газу, Оператор ГТС складає
відповідний Акт та надсилає його Замовнику. Такий випадок не є підставою для повернення оплати вартості
робіт. У разі відмови Споживача від підписання Акту про наявність перешкод про вказане зазначається в
цьому Акті.
2.8. Акт про наявність перешкод надається Замовнику разом з Актом виконаних робіт (додаток 2) по
цьому договору, що свідчить про виконання Оператором ГТС зобов’язань за Договором.
2.9. Відновлення транспортування природного газу Споживачу здійснюється після надання
Замовником повідомлення про відновлення транспортування природного газу Споживачу, про що Оператор
ГТС складає Акт виконаних робіт з відновлення транспортування природного газу до точки виходу (додаток
3), який надається Замовнику разом з Актом виконаних робіт (додаток 2) по цьому договору, що свідчить
про виконання Оператором ГТС зобов’язань за Договором.
3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Замовник зобов’язаний:
3.1.1. У разі необхідності припинення транспортування природного газу, відповідно до вимог
законодавства, надати Оператору ГТС Повідомлення в порядку, визначеному чинним законодавством та
цим Договором.
3.1.2. Своєчасно та в повному обсязі здійснювати оплату за Договором в порядку та строки,
встановлені Договором.
3.1.3. Для забезпечення виконання робіт, надати Оператору ГТС інформацію, зазначену в пункті 2.2.1
Договору у строки, встановлені Договором.
3.1.4. Своєчасно підписувати та направляти Оператору ГТС Акти за цим Договором.
3.2. Замовник має право відкликати Повідомлення про виконання робіт до 1500 доби, яка передує даті
на яку заплановано припинення транспортування природного газу.
3.3. Оператор ГТС зобов’язується належним чином виконувати роботи в строки, передбачені
Договором та чинним законодавством України.
3.4. Оператор ГТС має право:
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3.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи згідно умов цього
Договору. У разі не сплати вартості робіт відповідно до умов цього Договору, Оператор ГТС має право не
приступати до виконання робіт з припинення транспортування природного газу до точок виходу.
3.4.2. При значній кількості Повідомлень, отриманих від Замовника, виконувати роботи поступово,
за черговістю надходження до Оператора ГТС Повідомлень, про що Замовник повідомляється додатково.
Виконання Оператором ГТС Договору в такому порядку буде вважатися належним виконанням зобов’язань.
3.4.3. Відмовити у виконанні робіт, у разі невиконання або неналежного виконання Замовником
вимог п.п. 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 4.4. цього Договору.
4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1. Вартість виконання робіт розміщена на офіційному сайті Оператора ГТС і становить невід’ємну
частину Договору.
4.2. Сторони погодили, що зміна вартості робіт відбувається шляхом розміщення Виконавцем на
офіційному сайті Оператора ГТС нового переліку, який набирає чинності з моменту такого розміщення.
4.3. Оператор ГТС, протягом 1-го банківського дня з дати отримання Повідомлення, надсилає
Замовнику рахунок-фактуру на оплату вартості робіт через інформаційну платформу з застосуванням
ЕЦП/КЕП або на адресу електронної пошти Замовника, зазначену в Повідомленні.
4.4. Оплата вартості робіт здійснюється Замовником у грошовій формі шляхом перерахування на
поточний рахунок Оператора ГТС 100% вартості робіт протягом 2 (двох) банківських днів з дати отримання
рахунку-фактури але в будь-якому випадку до початку виконання робіт.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть
відповідальність, передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
5.2. Оператор ГТС не несе відповідальності перед Замовником, якщо Споживач не допускає
представників Оператора ГТС до вхідної засувної арматури для її опломбування або іншим чином чинить
перешкоди Оператору ГТС при виконанні ним робіт, що підтверджується відповідним Актом, зазначеним в
пункті 2.7. Договору.
5.3. У разі несплати вартості робіт відповідно до умов Договору, Оператор ГТС не приступає до
виконання робіт.
6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
6.1.
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час
укладання Договору та виникли поза волею Сторін після підписання цього Договору та які Сторони не могли
передбачити або запобігти їм (загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту,
включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога,
загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога,
збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання,
масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення
підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб,
пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами
державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо,
а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм,
циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря,
проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха
тощо), якщо ці обставини вплинули на виконання Сторонами своїх зобов’язань.
6.2.
Сторона, що не може виконувати свої зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин
непереборної сили, повинна протягом 20 (двадцяти) днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу
Сторону у письмовій формі та надати відповідні підтверджуючі документи.
6.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які
видаються компетентним органом, зокрема довідка (сертифікат) Торгово-промислової палати України або
уповноваженої нею регіональної торгово-промислової палати.
6.4.
У випадку невиконання вимог п. 6.2. цього Договору Сторона, що їх не виконала,
позбавляється права посилатися на обставину непереборної сили як на таку, що виключає її відповідальність.
6.5.
Якщо обставини непереборної сили триватимуть понад 6 (шість) місяців, то кожна зі Сторін
має право в односторонньому порядку розірвати Договір, письмово повідомивши про це іншу Сторону не
пізніше ніж за 20 днів до дати розірвання.
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7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1 . Договір вважається укладеним на невизначений строк та набирає чинності з моменту погодження
(акцептування) Замовником умов цього Договору.
7.2 . Даний Договір розривається шляхом направлення Стороною письмового повідомлення про
розірвання іншій Стороні за десять днів до дати розірвання.
7.3 . Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством
України.
7.4 . Якщо Оператором ГТС будуть внесені зміни до Договору, Оператор ГТС розміщує повідомлення
про такі зміни на сайті Оператора ГТС.
7.5 . У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються нормами чинного
законодавства.
7.6 . Передача (відступлення) будь-якою зі Сторін своїх прав по цьому Договору третім особам, без
попередньої письмової згоди іншої Сторони забороняється, Сторона, що вчинила таку передачу
(відступлення) своїх прав по Договору, сплачує іншій Стороні штраф у розмірі ста відсотків вартості
переданих (відступлених) прав третім особам.
7.7 . Якщо відбуваються зміни персоніфікованих даних у Повідомленні, яке було надане Замовником,
в тому числі зміни банківських реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів, Замовник повинен
у 2-денний строк, з дня виникнення відповідних змін, звернутись до Оператора ГТС з відповідною заявою
про внесення таких змін до Повідомлення.
7.8 . Сторони підтверджують однакове розуміння ними значень термінів і понять, всіх умов цього
Договору та його правових наслідків, підтверджують дійсність їхніх намірів при його укладанні, а також те,
що Договір не укладений під впливом помилки щодо його природи, прав і обов'язків Сторін, а також під
впливом обману або збігу тяжких обставин. При укладенні Договору Сторони досягли згоди з усіх його
істотних умов, і не існує будь-яких умов, які можуть бути суттєвими і необхідними за змістом цього
Договору.
8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
8.1. Уся інформація, яка надається та отримується Сторонами в ході укладення та виконання даного
Договору (логін, пароль, інформація щодо розрахунків, кількість наданих послуг, скачані дані, тощо) є
конфіденційною.
8.2. Протягом строку дії Договору, а також після його припинення Сторони не повинні надавати
третім особам та/або розголошувати іншим способом конфіденційну інформацію, отриману в результаті
виконання цього Договору.
8.3. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним
законодавством, а також зобов’язується відшкодувати завдані цим розголошенням збитки.
9. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
9.1. При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх уповноважені особи, працівники
або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових
коштів або передачу цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення
цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи на інші неправомірні цілі.
При виконанні своїх зобов'язань за цим Договором, Сторони, їх уповноважені особи, працівники або
посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються законодавством, як пропонування/отримання
неправомірної вигоди, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги законодавства України та
міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої
Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання робіт (послуг) та
іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, що ставить працівника в певну залежність і
спрямоване на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його
Сторони.
Під діями працівника, здійснюваними на користь стимулюючої його Сторони, розуміються:
надання невиправданих переваг у порівнянні з іншими контрагентами;
надання будь-яких гарантій;
прискорення існуючих процедур;
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інші дії, що виконуються працівником в рамках своїх посадових обов'язків, але йдуть врозріз з
принципами прозорості та відкритості взаємин між Сторонами.
9.2. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких
антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону у письмовій формі.
Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання зобов'язань за цим
Договором до отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження
повинно бути надіслане протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати направлення письмового повідомлення.
У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана послатися на факти або надати матеріали, що
достовірно підтверджують або дають підставу припускати, що відбулося або може відбутися порушення
будь-яких положень цих умов контрагентом, його афілійованими особами, працівниками або посередниками,
що виражається в діях, які кваліфікуються відповідним законодавством, як дача або одержання хабара,
комерційний підкуп, а також в діях, що порушують вимоги законодавства України та міжнародних актів про
протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
9.3. Сторони цього Договору визнають проведення процедур щодо запобігання корупції і
контролюють їх дотримання. При цьому Сторони докладають розумні зусилля, щоб мінімізувати ризик
ділових відносин з контрагентами, які можуть бути залучені в корупційну діяльність, а також надають
взаємне сприяння один одному в цілях запобігання корупції. При цьому Сторони забезпечують реалізацію
процедур з проведення перевірок з метою запобігання ризиків втягнення Сторін у корупційну діяльність.
9.4. Сторони визнають, що їх можливі неправомірні дії та порушення антикорупційних умов цього
Договору можуть спричинити за собою несприятливі наслідки – від зниження рейтингу надійності
контрагента до істотних обмежень по взаємодії з контрагентом, аж до розірвання цього Договору.
9.5. Сторони гарантують здійснення належного розгляду за представленим в рамках виконання цього
Договору фактами з дотриманням принципів конфіденційності та застосування ефективних заходів щодо
усунення практичних труднощів та запобігання можливих конфліктних ситуацій.
9.6. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов цього
Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і для конкретних
працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень.
9.7. Зазначене у цьому розділі антикорупційне застереження є істотною умовою цього Договору
відповідно до частини 1 ст. 638 ЦК України.
10. РЕКВІЗИТИ
Оператор ГТС
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»
Ідентифікаційний код
ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»:
42795490
Місцезнаходження:
01010, м. Київ, Кловський узвіз, будинок 7, поверх 16
Адреса для листування:
03065, м. Київ, пр. Любомира Гузара, 44
IBAN: UA853204780000026001924861025
Індивідуальний податковий номер:
427954926551
телефон: (044) 461-23-89

5

!!! Офіційний бланк замовника послуг транспортування !!!
Додаток 1
до Публічного договору
на виконання робіт з
припинення/відновлення
транспортування природного
газу

Керівнику Оператора газотранспортної
системи
Копія: Керівнику прямого споживача
Повідомлення/доручення про припинення транспортування природного газу до прямого
споживача
У зв’язку з
(вказати підстави припинення)

,
керуючись абз. 2 п. 14 розділу II Правил постачання природного газу, затвердженого
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг від 30 вересня 2015 року N 2496 прошу Вас о 7:00
припинити
транспортування.
(дата припинення)
(Дата припинення транспортування природного газу повинна враховувати встановлений пунктом 7 глави 1
розділу Х Кодексу ГТС строк повідомлення споживача про припинення з додаванням до такого строку двох робочих
днів!)

природного газу до
(назва прямого споживача)

в точці виходу з газотранспортної системи (ЕІС-код -

).
(ЕІС-код фізичної точки виходу)

Дані представника

,
(назва замовника послуг транспортування)

який має повноваження на цілодобові контакти з Оператором газотранспортної системи, у тому
числі для прийняття обов’язкового письмового рішення стосовно відкликання повідомлення:
(ПІБ)
(Посада)
(Номер телефону)
(факс)
(ел. адреса)

Додатки: документи, які підтверджують наявність підстав припинення транспортування
природного газу*.
Підпис керівника замовника послуг транспортування
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*Відповідно до пункту 13 розділу II Правил постачання природного газу, затверджених Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1437 від 27.12.2017, наявність умов припинення транспортування природного газу може підтверджуватись,
зокрема але не виключно, такими документами:
 проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків із замовником послуг транспортування за
договором постачання природного газу – завірена копія договору зі споживачем з додатками (за наявності),
завірена банком копія виписки по рахунку замовника в розрізі взаєморозрахунків зі споживачем за період, в
якому наявна заборгованість споживача, акт звірки взаєморозрахунків, підписаний сторонами договору
постачання природного газу, тощо;
 відмова споживача від підписання акта приймання-передачі природного газу без відповідного письмового
обґрунтування – докази направлення акту (актів) приймання-передачі природного газу споживачу з відміткою
про відправлення (з урахуванням строків доставки поштового відправлення), тощо.
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Додаток 2
до Публічного договору
на виконання робіт з
припинення/відновлення
транспортування природного
газу
АКТ № ______
виконаних робіт
______________
(місце та дата)
Даний акт складений у тому, що ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» виконало роботи, а
(Замовник послуг транспортування) отримав результати робіт з припинення транспортування природного газу до
точки виходу з газотранспортної системи
EIC-код точки виходу

Вартість
припинення
транспортування
природного газу
до точки виходу
без ПДВ

ПДВ, грн.

Сума з ПДВ,
грн.*

Припинення транспортування природного
газу до точки виходу


Згідно тарифів, оприлюднених на сайті ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»

(Замовник послуг транспортування) не має претензій до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»
стосовно виконаних робіт.

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»

(Замовник послуг транспортування)

_______________________________

_____________________________________

Додаток № 3
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до Публічного договору
на виконання робіт з
припинення/відновлення
транспортування природного
газу
АКТ № ______
виконаних робіт з відновлення транспортування природного газу до точки виходу
_______________
(місце та дата )
Даний акт складений у тому, що ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» виконало, а (Замовник послуг
транспортування) отримав результати робіт з відновлення транспортування природного газу до точки виходу з
газотранспортної системи
EIC-код точки
виходу

Вартість
відновлення
транспортування
природного газу до
точки виходу без
ПДВ

ПДВ, грн.

Сума з ПДВ, грн.*

Відновлення транспортування природного
газу до точки виходу
 Згідно тарифів, оприлюднених на сайті ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»

(Замовник послуг транспортування) не має претензій до ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»
стосовно наданих послуг.

ТОВ «Оператор газотранспортної системи України»

(Замовник послуг транспортування)

_______________________________

_____________________ ________________
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Додаток № 4
до Публічного договору
на виконання робіт з
припинення/відновлення
транспортування природного
газу
ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до умов договору на виконання робіт з припинення/відновлення
транспортування природного газу
Ознайомившись з умовами Публічного договору на виконання робіт з припинення/відновлення
транспортування природного газу на сайті оператора газотранспортної системи України в мережі Інтернет за адресою:
tsoua.com, приєднуюсь до умов Договору з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.
Персоніфіковані дані замовника за Договором:
1

Персональний ЕІС-код

2

Повна назва Замовника

3

ЄДРПОУ Замовника

4

Місцезнаходження Замовника

5

Реквізити договору транспортування
природного газу укладеного з оператором
газотранспортної системи України
Підписанням цієї заяви-приєднання _________________________________________________________ надає
(вказати повну назву Замовника)

своє підтвердження (акцептує) щодо усіх умов Публічного договору на виконання робіт з припинення/відновлення
транспортування природного газу на сайті оператора газотранспортної системи України в мережі Інтернет за адресою:
tsoua.com.
Додатки, які додаються до заяви-приєднання :
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Відмітка про підписання Замовником цієї заяви-приєднання:
______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

______________________________________
(посада та П. І. Б. уповноваженої особи Замовника*)

(М.П. (за наявності))

* до заяви-приєднання обов’язково додається документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи на підписання цієї заявиприєднання
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