Інформація про зміну істотних умов договору про закупівлю товарів, робіт
і послуг за кошти підприємств
1. Договір на придбання товарів, надання послуг чи виконання робіт, що передбачає
витрачання коштів суб’єкта господарювання:
1.1. Дата укладення договору: 15 грудня 2015р.
1.2. Номер договору: №1001/16-БО-24
2. Суб’єкт господарювання, який уклав договір:
2.1. Найменування: Обласне комунальне виробниче підприємство теплового
господарства «Миргородтеплоенерго»
2.2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ: 25682207
2.3. Місцезнаходження: 37600, Полтавська обл., м. Миргород, пров. Луговий, 11
3. Інформація про постачальника, виконавця робіт чи надавача послуг, з яким укладено
договір:
3.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне акціонерне товариство
«Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України»»
3.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків:
20077720
3.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс: 01601, м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6,
тел. (044) 586 35 37, факс (044) 586 33 10
4. Предмет договору: код ДК 016-10: 06.20.1 «Газ природний, скраплений або в газоподібному
стані» (природний газ, виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з
опалення та постачання гарячої води бюджетним установам/організаціям та іншим
споживачам)
5. Зміни до договору про закупівлю:
5.1. Дата внесення змін до договору: 31 грудня 2015р.
5.2. Зміни, унесені до істотних умов договору:
1.
Викласти пункти 1.2, 1.3 статті 1 «Предмет договору» Договору у наступній
редакції:
«1.2. Газ, що постачається за цим договором, використовується Споживачем виключно для
виробництва теплової енергії, яка споживається бюджетними установами/ організаціями
та іншими споживачами.
1.3. За цим договором постачається імпортований газ (за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21
00 00, ввезений Публічним акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія
"Нафтогаз України" на митну територію України)».
2.
Викласти пункт 2.1.5. статті 2 «Кількість та фізико-хімічні показники газу»
Договору у наступній редакції:
«2.1.5. Розподіл природного газу за цим договором здійснює Оператор ГРМ, з яким
Споживач укладає відповідний договір, про що повідомляє Постачальника протягом 3 (трьох
днів) з дати їх укладання.»
3.
Викласти пункт 3.1. статті 3 «Порядок та умови передачі газу» Договору у
наступній редакції:
«3.1. Постачальник передає Споживачу газ на газорозподільних станціях (ГРС) ПАТ
«Укртрансгаз» або у точці балансового розмежування (для об’єктів, які безпосередньо приєднані
до магістральних трубопроводів ПАТ «Укртрансгаз»).
Право власності на газ переходить від Постачальника до Споживача в пунктах прийманняпередачі. Після переходу права власності на газ Споживач несе всі ризики і приймає на себе всю
відповідальність, пов'язану з правом власності на газ.»
4.
Викласти статтю 4 «Порядок обліку газу» Договору у наступній редакції:
«4. Порядок обліку газу:
4.1. Кількість газу, яка передається Споживачу, визначається за показами комерційних
вузлів обліку газу у відповідності до вимог, встановлених Кодексом газорозподільних систем,
який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494 та Кодексом газотранспортної
системи, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493.
4.2. Вимоги до складових частин комерційного вузла обліку природного газу, правил
експлуатації приладів обліку, порядку вимірювання обсягів та визначення якості природного газу
визначаються Правилами обліку природного газу під час його транспортування
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газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими Наказом
Мінпаливенерго України від 27.12.2005 №618.»
5.
Викласти пункт 5.1., 5.2. статті 5 «Ціна газу» Договору у наступній редакції:
«5.1. Ціна на природний газ визначається відповідно до п.5.2 цього Договору. В
подальшому ціна на газ визначається шляхом підписання Сторонами відповідних додаткових
угод до Договору на підставі ціни, що розміщується на офіційному веб-сайті Постачальника. У
разі зміни ціни Постачальником, така ціна є обов’язковою для Сторін даного Договору.
Споживач підписанням цього Договору підтверджує, що погоджується з даним порядком
визначення та зміни ціни.
Тарифи на транспортування природного газу магістральними трубопроводами ПАТ
«Укртрансгаз» установлюються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), і є обов’язковими за цим Договором з
моменту введення їх в дію.
«5.2. Ціна за 1000 куб. м газу з урахуванням тарифу на транспортування природного газу
магістральними трубопроводами для ПАТ «Укртрансгаз», відповідно до території ліцензованої
діяльності газорозподільних підприємств, з 01 січня 2016 року встановлюється наступним
чином:
грн. за 1000 куб.м
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7 709,88

5.2.1. У разі, якщо місячний обсяг використання газу Споживачем відповідно до пункту 2.1
договору складає 50 тис.куб.м і більше, Сторони визначають ціну газу відповідно до розділу I
наведеної вище таблиці. При цьому:
- сума коштів, що надійшла на рахунок Постачальника до початку місяця поставки газу, є
оплатою за газ, який буде поставлений Споживачу за ціною, визначеною підпунктом 1.1
наведеної вище таблиці. При цьому, сума передплати визначається станом на останній день
місяця, що передує місяцю поставки газу. Кошти, які надійшли від Споживача, зараховуються як
попередня оплата виключно за умови 100% розрахунків Споживача за природний газ,
поставлений в попередньому місяці за цим договором, незалежно від призначення платежу
(пункт 6.3);
- сума коштів, що надійшла на рахунок Продавця протягом місяця поставки газу, є
оплатою за газ, який постачається Споживачу за ціною, визначеною підпунктом 1.2 наведеної
вище таблиці;
- сума коштів, що надійшла на рахунок Постачальника після закінчення місяця поставки
газу, є оплатою за газ, поставлений Споживачу за ціною, визначеною підпунктом 1.3 наведеної
вище таблиці.
5.2.2. Якщо фактично використаний Споживачем за розрахунковий місяць обсяг газу
складає менше 50 тис.куб.м., Сторони визначають/перераховують вартість використаного в
розрахунковому місяці газу за ціною розділу II наведеної вище таблиці.».
6.
Викласти пункт 6.1. статті 6 «Порядок та умови проведення розрахунків»
Договору у наступній редакції:
«6.1. Оплата обсягів газу з урахуванням вартості транспортування магістральними
трубопроводами ПАТ «Укртрансгаз» проводиться Споживачем виключно грошовими коштами
відповідно до цін, умов і порядку зарахування коштів, визначених у п. 5.2 цього договору або у
відповідних додаткових угодах (п. 5.1 даного договору).
Датою оплати вважається дата зарахування коштів на рахунок Постачальника.

