Додаток 2
до Типового договору розподілу
природного газу
(пункт 1.3 розділу I)
Оператору ГРМ: Публічне акціонерне товариство по
газопостачанню
та
газифікації
«Чернігівгаз»
(назва Оператора ГРМ)

Споживач: _______________________________________
(найменування
/
П.
І.
Б.
та
код
ЄДРПОУ
/
ідентифікаційний номер або серія та номер паспорта
(у разі відсутності ідентифікаційного номера))

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до умов договору розподілу природного газу
(для споживача, що не є побутовим)
Ознайомившись з умовами Типового договору розподілу природного газу, затвердженого
постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року N 2498 (далі - Договір), на офіційному сайті НКРЕКП,
сайті Оператора ГРМ в мережі Інтернет за адресою: https://cn.104.ua/ та в друкованому виданні, що
публікується в межах території ліцензованої діяльності, а саме в газеті «Деснянська правда» від
31.12.2015
року
№
52,
приєднуюсь
до
умов
Договору
з такими нижченаведеними персоніфікованими даними.
Персоніфіковані дані Споживача за Договором:

1

Персональний ЕІС-код як
суб'єкта ринку природного газу

2

Назва та опис об'єкта

3

Адреса об'єкта

4

Величина приєднаної
потужності об'єкта

5

Параметри вузла обліку

6

Інша інформація, передбачена
вимогами чинного
законодавства

Додатки
до
Договору,
які
додаються
до
заяви-приєднання:
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Відмітка про підписання Споживачем цієї заяви-приєднання:
____________________

____________________

_____________________________________

(дата)

(особистий підпис)

(посада та П. І. Б. уповноваженої особи Споживача)

М. П. (за наявності)
Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його даних, які стали відомі
Оператору ГРМ в результаті укладання та виконання Договору, та можливу їх передачу третім

Додаток 3
до Типового договору розподілу
природного газу
(пункт 1.3 розділу I)
особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо
кількісних та/або вартісних обсягів наданих за Договором послуг.
(заява друкується на бланку Оператора ГРМ)
Споживачу: ______________________________________
(П. І. Б. / найменування)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Керуючись Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП),
від 30 вересня 2015 року N 2494, та статтями 633, 634, 641, 642 Цивільного Кодексу України,
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз» (далі - Оператор
ГРМ) пропонує Вам укласти з ним договір розподілу природного газу на умовах Типового
договору розподілу природного газу, затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015
року N 2498 (далі - Договір), що є однаковими для всіх споживачів України, шляхом підписання
Вами заяви-приєднання до умов Договору, яка додається до цього листа.
Ознайомитись з умовами Договору можливо на офіційному сайті НКРЕКП, сайті Оператора ГРМ
в мережі Інтернет за адресою: https://cn.104.ua/ та в друкованому виданні, що публікується в межах
території ліцензованої діяльності, а саме в газеті «Деснянська правда» від 31.12.2015 року № 52.
Договір укладається на безстроковий період з метою забезпечення фізичної доставки обсягів
природного газу, що належать Споживачу (його постачальнику), до межі балансової належності
об'єкта Споживача та можливості санкціонованого відбору природного газу з газорозподільної
системи.
Підтвердженням (акцептуванням) Вашого приєднання до умов Договору є підписана та повернута
на нашу адресу заява-приєднання, та/або сплачений Вами рахунок Оператора ГРМ за послуги
розподілу природного газу, та/або фактичне споживання природного газу після вручення цього
листа.
У разі незгоди приєднуватися до Договору Споживач не має права використовувати природний
газ із газорозподільної системи та має подати до Оператора ГРМ письмову заяву про припинення
розподілу природного газу на його об'єкт.
З моменту приєднання до умов Договору (акцептування договору) споживач та Оператор ГРМ
набувають всіх прав та обов'язків за Договором та несуть відповідальність за їх невиконання
(неналежне виконання) згідно з умовами Договору та чинним законодавством України.
Реквізити Оператора ГРМ:
Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та газифікації «Чернігівгаз»
код ЄДРПОУ 03358104
Адреса: 14021 м. Чернігів вул. Любецька, 68
п/р 2600904578 в філії ПАТ АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ»
МФО 300647 ІПН 033581025260 Свідоцтво № 100321768
Телефон (0462) 652-004
М. П. (за наявності)
Телефон Оператора ГРМ для консультацій: (0462) 61 62 04

