Додаток 1

до Договору № ___ ______________ 20___року
на постачання природного газу
ПРОТОКОЛ
вимог до комерційного обліку природного газу споживача газу
___________________________________________________________________________________________________________
( найменування Споживача)
до Договору №____ від «___» 201__р. на постачання природного газу.
Даний
Протокол
вимог
до
комерційного
обліку
природного
газу
споживача
газу_______________________________________, складений ДП «ЕВОДА Трейд» КП «Луцькводоканал»
(далі Постачальник), в особі Директора Пасічник Наталії Олексівни, який діє на підставі Статуту,
та_______________________(далі - Споживач) в особі Директора ________________, який діє на підставі
________________, і є невід'ємною частиною Договору №_____ від «__»_____ 201__р. (далі по тексту- Договір).
Постачальник і Споживач домовились про таке:
1. Споживач зобов'язаний підтримувати добовий і щомісячний баланс кількості газу,
що поставляється за
Договором. Добовим дисбалансом спожитого за Договором газу є відхилення обсягу фактичного добового відбору газу від
граничного добового ліміту, встановленого відповідно до заявленого споживачем і підтвердженим Постачальником
об'ємом газу на поточний місяць. Місячним дисбалансом спожитого за Договором газу є відхилення обсягу газу,
заявленого Споживачем і підтвердженого Постачальником на поточний місяць від фактично спожитого обсягу природного
газу.
2. Споживач зобов'язується своєчасно інформувати Постачальника про всі відхилення від технологічних режимів
роботи комерційного вузла обліку.
3. Крім відповідальності, передбаченої Договором, Споживач також несе відповідальність за :
- Порушення Споживачем Правил безпеки систем газопостачання;
- Самовільне підключення газового і розподільного обладнання Споживача до системи газопостачання і
розподільними газопроводами оператора ГРС;
- Навмисне пошкодження лічильника газу, пломб на ньому, порушення цілісності або пошкодження повірочного
тавра та інших приладів обліку, а також за дії, які призводять до заниження показників лічильника;
- Самовільне відновлення Споживачем відбору газу Постачальника;
- Несанкціонований відбір природного газу.
4. Споживач комерційного вузла обліку газу забезпечує і несе відповідальність за:
Відповідність складу комерційного вузла обліку газу вимогам «Правил обліку природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання», затверджених Наказом Міністерства палива та
енергетики №618 від 27.12.2005г. Правилами Постачання природного газу затверджених постановою НКРЕКП від ЗО
вересня 2015 року N 2496, Кодексом газотранспортної системи, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015
року N 2493, Кодексом газорозподільніх систем, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2494,,
Законом України №3533 -VI від 16.06.2011г. «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» та іншим чинним
нормативним документам;
- Технічний стан комерційного вузла обліку газу та дотримання правил його експлуатації;
- Перевірку (атестацію) вузла обліку;
- Збереження свідоцтв про повірку (атестацію) комерційного вузла обліку газу;
Сторони Договору мають право контролювати правильність експлуатації Споживачем комерційного вузла обліку
газу в порядку, передбаченому умовами Договору та правилами обліку природного газу.
5. Оператор ГРС здійснює контроль за своєчасним відключенням (обмеженням) Споживача від системи
газопостачання.
6. У разі самовільного підключення Споживача до системи газопостачання, розподільних газопроводах і
відновлення Споживачем відбору / поставки газу, Оператором ГРС здійснюється механічне від'єднання відводу
газопроводу Споживача від діючого газопроводу. Поновлення постачання газу здійснюється Оператором ГРС в порядку,
передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1687 від 08.12.2006 р.
7. Цей Протокол набирає чинності з ___ ______________ 20___року і діє до___ ______________ 20___року.
8. Даний Протокол складено в двох примірниках, які мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін,
що є невід'ємною частиною Договору.
9. У всьому іншому, що не врегульовано цим Протоколом, Сторони керуються Договором та чинним
законодавством України.
Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживчого обладнання
ПОСТАЧАЛЬНИК:

СПОЖИВАЧ:

