Зразок договору на постачання природнього газу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІРПІНЬЕЛЕКТРОПОСТАЧ»,
____________________ (ЕІСкод________________________________), що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах,
передбачених Податковим кодексом України (надалі – Постачальник), в особі
директора
_________________________________, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, та
____________________________________________________________, (ЕІС-код ____________), що має статус
платника податку на загальних підставах, передбаченого Податковим кодексом України (надалі – Споживач),
в особі директора ___________________, що діє на підставі Статуту з другої сторони, які надалі йменуються
«Сторони» - якщо вживаються разом, та «Сторона» - окремо.
Керуючись Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII,
Постановами НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу» та від
30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи», а також іншими нормативними
документами, які регламентують поставку та розподіл природного газу, уклали даний Договір на постачання
природного газу про наступне:
1. Предмет договору
1.1.Постачальник зобов’язується протягом строку дії даного Договору передавати Споживачеві
природний газ (надалі – Газ), а Споживач зобов’язується приймати та оплачувати Газ на умовах даного
Договору.
1.2. Газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем виключно для власних
потреб. Використання газу для інших потреб Споживачем не є предметом цього Договору.
1.3 Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу за цим Договором, є наявність у
Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ («__________»), договору на розподіл
природного газу та/або з Оператором ГТС - ТОВ «Оператор ГТС України»договору на транспортування
природного газу, на підставі яких Споживач набуває право санкціоновано відбирати природний газ з
газорозподільної та газотранспортної системи.
1.4. Розподіл природного газу (за необхідності) здійснюється виключно за кошти споживача
Оператору ГРМ за наявності укладеного між Споживачем та Оператором ГРМ договору.
.
2. Кількість та якість газу

2.1. «Постачальник зобов’язується передати а Споживач оплачує та зобов’язується прийняти
природний газ в 2020 році в об’ємах до ______ тис.м.куб. (орієнтовний обсяг Газу, який планується до
постачання у кожному календарному (Газовому) місяці).
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2.2. Зменшення квартальних та місячних об’ємів поставки газу встановлюються на підставі заяв
Споживача, інші можливі зміни – по узгодженню сторін.
2.3. За розрахункову одиницю поданого газу приймається один кубічний метр, приведений до
стандартних умов (Т-20 град.С, Р=101,325 КПа/760 мм.рт.ст./).
2.4. Якість природного газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87.
2.5. Зазначені в п.2.1. об’єми газу є примірними та можуть змінюватися. Об’єм природного газу
визначається та узгоджується на кожен місяць шляхом подання заявок (номінацій) Постачальнику. Заявки
подаються Постачальникові до 15 числа місяця, який передує місяцю постачання, у письмовій формі, зокрема
з використанням факсу та інших засобів електронного зв’язку.
2.6. Добові планові обсяги постачання газу відповідного Газового місяця визначаються шляхом
ділення обсягу газу, планованого до постачання у відповідному Газовому місяці на кількість днів у такому
Газовому місяці. Сторони щомісячно, до 20-го (двадцятого) числа поточного місяця складають та підписують
Графік постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності на наступний Газовий місяць із зазначенням
обсягу Газу, що планується до передачі кожної Газової доби у відповідному Газовому місяці. Щомісячні

подобові Графіки постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності є невід’ємними частинами даного
Договору, форма яких затверджується Додатком № 1 до Договору.
3. Порядок та умови постачання, приймання та обліку газу

3.1. Кількість газу, яка подається Споживачу, визначається по засобам вимірювальної техніки,
атестованим в органах Держстандарту України, що встановлені у Споживача, які повинні відповідати Закону
України «Про метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам ДБН В.2.5-20-2001
«Газопостачання», «Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними
мережами, постачання та споживання», затвердженим наказом Міністерства палива та енергетики України від
27.12.2005 р. № 618, державним стандартам, нормативним та методичним документам Держспоживстандарту
України, експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки.
3.2. Постачальник передає Споживачу придбаний для нього газ, в об’ємах відповідно до п. 2.1., п. 2.5.
та п. 2,7. цього Договору.
3.3. Кількість газу, поставленого Споживачу, закріплюються щомісячними актами приймання-передачі
газу, в яких визначається фактичний обсяг спожитого газу і які підписуються уповноваженими
представниками Постачальника і Споживача.
3.5. Постачання природного газу Споживачу здійснюється виключно за відсутності у останнього
простроченої заборгованості перед іншим діючим постачальником (за наявності), що підтверджується
письмовою довідкою іншого діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків;
або, за відсутності іншого діючого постачальника – письмовою заявою Споживача, складеною у довільній
формі про відсутність у Споживача іншого діючого постачальника.
3.6. Підписаний Споживачем Графік постачання Газу на відповідний Газовий місяць є підтвердженням
наміру, технологічної та фінансової можливості Споживача придбавати Газ у відповідному Газовому місяці в
обсягах, визначених щодо кожної Газової доби та, враховуючи п. 2.1, 2.5. та п. 2,7. даного Договору, є
підставою для замовлення (бронювання) Постачальником у Оператора ГТС відповідної потужності,
необхідної для постачання природного газу Споживачу.
3.7. Коригування добових обсягів Газу, визначених подобовим Графіком постачання газу та
замовлення (бронювання) потужності на відповідний місяць, здійснюється виключно за письмовою заявою
Споживача, скан-копія якої яка має бути надана Постачальнику шляхом направлення електронного листа на
електронну адресу Постачальника, не пізніше, ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку Газової доби, щодо
якої подається коригування.
3.8. У випадку погодження Сторонами коригувань у відповідному Газовому місяці постачання,
Сторони складають та підписують подобовий Графік постачання газу та замовлення (бронювання) потужності
на відповідний Газовий місяць, в якому зазначаються відкориговані обсяги Газу. В такому випадку,
Подобовий Графік постачання газу та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць,
складений пізнішою датою, вважається чинним і відміняє дію попереднього подобового Графіку постачання
газу та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць. При цьому, Сторони
підтверджують і розуміють, що коригування Графіку постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності
і, відповідно, Послуг із замовлення (бронювання) потужності можуть застосовуватись виключно лише щодо
майбутніх Газових діб періоду постачання.
3.9. Допустиме відхилення споживання обсягу природного газу протягом кожної Газової доби
встановлюється Сторонами у розмірі ± 5 (п’ять) % від затвердженого Графіком постачання Газу та замовлення
(бронювання) потужності обсягу на відповідну Газову добу (надалі – Допустиме відхилення). За перевищення
Споживачем Допустимого відхилення встановлюється відповідальність у п. 7.9. згідно з даним Договором.
Перевищенням в даному випадку вважається збільшення абсолютної величини відсоткового значення (5%)
незалежно від знака (+ або -).
3.10 Споживач несе повну відповідальність за відповідність системи газопостачання проектній та
виконавчій технічній документації, збереження та безпечну експлуатацію газового господарства, включаючи
всі пункти редукування, відключаючі та газоспоживаючі пристрої, а також за забезпечення протипожежних
заходів в його газовому господарстві.
3.11. Газ передається Постачальником Споживачу у точках виходу з газотранспортної системи України
до прямого споживача або до газорозподільної мережі відповідного Оператора ГРМ.
3.12. Споживач зобов`язаний:
3.12.1. Економно та раціонально використовувати поданий йому газ у відповідності з чинними
“Правилами безпеки в газовому господарстві” .
3.12.2. За підсумками розрахункового (звітного) періоду (місяця) Споживач до 5 ( п'ятого) числа
місяця, наступного за розрахунковим (звітним), зобов’язаний надати Постачальнику інформацію про
фактично спожитий газ в розрахунковому(звітному) періоді (місяці), підтверджену відповідним ГРМ.
На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС Постачальник протягом
трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акту приймання-передачі природного газу за
розрахунковий (звітний) період, підписані уповноваженим представником Постачальника.

3.12.3. Споживач протягом двох календарних днів з дати одержання акту приймання-передачі
природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту приймання-передачі
природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі
мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі природного газу.
У разі відсутності мотивованої відмови та акту приймання-передачі від Споживача після закінчення
строку зазначеному в цьому пункті, такий акт приймання-передачі вважається погодженим Споживачем та є
підставою для розрахунків між Сторонами.
3.12.5. В будь-який час допускати представників Державної газінспекції, Постачальника,
газотранспортних організацій для перевірки приладів обліку витрат газу Споживача та правильності
експлуатації цих приладів, а також огляду газопроводів, газоспоживаючого устаткування, при наявності
документів, що підтверджують їх повноваження.
3.12.6. Негайно повідомляти Постачальника та транспортну організацію про неполадки приладів
обліку газу, заміру температури та тиску газу.
3.13. Постачальник має право призупинити повністю або скоротити постачання газу частково у
випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII та у
випадках запланованих капітальних ремонтів газових мереж на час під’єднання газових мереж у
встановленому порядку, під час аварій і невідкладних ремонтних робіт та для запобігання аварій в газовому
господарстві, у випадках, передбачених чинним законодавством.
В разі порушення Споживачем умов даного Договору, а також в разі несправності приладів обліку та
контролю за споживанням природного газу, Постачальник має право обмежити, або припинити (відключити)
Споживача від постачання природного газу. При невиконанні Споживачем грошових зобов’язань,
передбачених п. 5.1. даного Договору, Постачальник має право обмежити, або припинити (відключити)
постачання природного газу Споживачу або зменшити обсяг поставки газу до рівня фактичних платежів.
Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування
Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або
Оператором ГРМ/ГТС.
3.14. Споживач має право призупинити відбір газу повністю або частково при виконанні планового
ремонту газопостачального або газоспоживаючого устаткування, повідомивши про це Постачальника за 24
години до зменшення або припинення споживання газу, а при аварійних ситуаціях терміново.
3.15. Споживач несе самостійну повну відповідальність за відповідність системи газопостачання
проектній та виконавчій технічній документації, збереження та безпечну експлуатацію газового господарства,
включаючи всі пункти редукування, відключаючі та газоспоживаючі пристрої, а також за забезпечення
протипожежних заходів в його газовому господарстві.
3.16. Споживач має право отримувати інформацію, яка визначена Законом України «Про особливості
доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання,
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення
4. Ціна газу

4.1. Ціна 1000 м. куб. газу, що передається, узгоджується Сторонами шляхом підписання Додаткових
угод до даного Договору та підлягає зміні і є обов’язковою для Сторін за Договором з моменту введення її в
дію,
за
наявності
таких
підстав:
4.1.1. зміни кон'юнктури ринку (зміна закупівельної ціни природного газу у власників ресурсу газу
(газодобувних підприємств, оптових продавців, власників імпортованого ресурсу природного газу);
4.1.2. набрання чинності нормативно-правовими актами, що безпосередньо впливають на ціну
природного газу, в тому числі, але не обмежуючись, введенням в дію актів законодавства, що покладають на
Постачальника обов’язок укладення договорів транспортування та/або розподілу природного газу або інших
договорів, які є обов’язковими для укладання Постачальником для постачання природного газу Споживачу;
прийняття/введення в дію нормативно-правових актів, що створюють для Постачальника додаткові фінансові
витрати пов’язані із постачанням природного газу Споживачу (будь-які види фінансових забезпечень,
гарантій (безвідкличної, безумовної банківської гарантії) тощо); вимоги щодо збільшення страхового запасу
природного газу; збільшення тарифів на транспортування та/або розподіл природного газу тощо;
4.1.3. надання Споживачем заявки на коригування договірних планових обсягів природного газу та/або
підтверджених
обсягів
природного
газу
в
сторону
збільшення;
4.1.4. з будь-яких інших підстав, що випливають із відповідної письмової домовленості Сторін,
оформленою додатковою угодою до Договору
4.2. Ціна на Газ встановлюється в національній валюті України
4.3. Оплату послуг з транспортування та розподіл Газу Споживач здійснює газотранспортним та
газорозподільним організаціям згідно укладених з ними договорів.
4.4. При зміні законодавства, кон’юнктури ринку та інших обставин, що впливають на вартість товару,
зміна ціни газу узгоджується Сторонами шляхом підписання Додаткових угод до даного Договору.

4.5. Загальна сума Договору складається із загальної вартості товару, поставленого Споживачу за весь
період дії договору.
4.6. Загальна Вартість даного Договору складається із суми вартостей усіх обсягів Газу, поставленого
протягом усіх Газових місяців та наданих Послуг із замовлення (бронювання) потужності протягом строку дії
даного Договору.
4.7. У випадку зміни тарифів на Послуги із замовлення (бронювання) потужності відповідними
компетентними органами, нові тарифи є обов’язковими для Сторін за даним Договором з моменту вступу в
дію відповідних нормативних документів.
5. Порядок розрахунків
5.1. Оплата за поставлений Споживачу природний газ здійснюється виключно грошовими коштами в
національній валюті України (гривнях) шляхом їх перерахунку на поточний рахунок Постачальника, вказаний
у цьому Договорі на таких умовах:
- 40% вартості природного газу до 8 числа місяця постачання;
- 30% вартості природного газу до 18 числа місяця постачання;
- 30% вартості природного газу до 28 числа місяця постачання.
* орієнтовна вартість природного газу визначається як добуток планового обсягу споживання
природного газу на ціну газу, визначену додатковою угодою на відповідний місяць постачання.
5.2. Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць – з 07.00 години першого
дня місяця до 07.00 години першого дня наступного місяця включно.
5.3. Газ природний вважається переданим Постачальником та прийнятим Споживачем після
підписання акту приймання – передачі газу природного уповноваженими особами Постачальника і
Споживача. При цьому до Споживача повністю переходить право власності на газ природний. Після переходу
права власності на газ природний Споживач несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов’язану
з правом власності на газ природний.
5.4. У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового
періоду Споживач здійснює оплату вартості додатково заявлених обсягів газу в п'ятиденний строк після
збільшення цього обсягу.
5.5 У разі переплати вартості газу сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати
газу на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок Споживача на його письмову
вимогу.
5.6. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості
переданого Газу Споживачу та Акту приймання-передачі газу протягом 10 днів з моменту вимоги однієї із
Сторін. Вказана звірка оформляється актом звірки
5.7. Податкові накладні та додатки до них оформлюються Сторонами в електронній формі, згідно з
вимогами норм Податкового кодексу України та прийнятих на його виконання підзаконних нормативноправових актів.
5.8. Фактичний обсяг постачання Газу за даним Договором буде визначений на підставі Актів, які
будуть підписуватись представниками обох Сторін по закінченню кожного Газового місяця постачання,
датуватись останнім календарним днем відповідного Газового місяця постачання, у наступному порядку:
5.9. Споживач до 05 числа місяця, наступного за Газовим місяцем постачання, зобов‘язаний надати
Постачальнику копію відповідного акту про фактичний об‘єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого)
природного газу Споживачу за попередній Газовий місяць, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та
Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГТС/Кодексу ГРС;
5.10. на підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС Постачальник до
10-го (десятого), включно, числа місяця, наступного за Газовим місяцем постачання, готує та надає
Споживачу два примірники Акта приймання-передачі природного газу та Послуг із замовлення (бронювання)
потужності (надалі – Акт)за відповідний Газовий місяць постачання, підписані зі сторони Постачальника;
5.11. Споживач протягом 2 (двох) днів з дати одержання двох примірників Акта зобов‘язується
повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акта, підписаний уповноваженим представником
Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання Акта.
5.12. У випадку ненадходження від Споживача підписаного примірника Акту або письмової
мотивованої відмови від підписання такого Акту в строки, визначені п. 5.11, Акт вважається підписаним
Споживачем без зауважень. В будь-якому випадку, положення даного пункту не звільняє Споживача від
обов’язку надати Постачальникові підписаний примірник Акту.
5.13. Датою оплати Споживачем природного газу є дата надходження грошових коштів на рахунок
Постачальника.
5.14. При невиконанні Споживачем вимог, передбачених у п. 5.1. цього Договору, Постачальник має
право обмежити постачання газу Споживачу, або припинити у встановленому законодавством порядку.
5.18. У разі виникнення у Споживача заборгованості за Договором за домовленістю Сторін може бути
укладений Графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до Договору або окремим
договором про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем

узгодженого Графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов’язань за
Договором.
6.Зобов’язання сторін
6.1. Права Постачальника:
6.1.1. отримувати від Споживача своєчасну та в повному обсязі на умовах, визначених Договором,
оплату за Газ;
6.1.2. оперативно контролювати обсяг споживання природного газу Споживачем, використовуючи базу
даних оператора ГТС або інформацію Споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів
споживання природного газу на об‘єкті Споживача, а саме, безперешкодно отримувати доступ до комерційних
вузлів обліку Газу на об’єкті (об’єктах) Споживача для звірки даних фактичного споживання Газу;
6.1.3. отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання Газу;
6.1.4. ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання Газу Споживачу згідно з умовами
даного Договору та відповідно до Правил постачання;
6.1.5. інші права, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством.
6.2. Обов’язки Постачальника:
6.2.1. дотримуватись вимог Правил постачання;
6.2.2. забезпечувати Споживачеві постачання газу на умовах, визначених даним Договором, за умови
виконання Споживачем усіх своїх обов’язків згідно даного Договору;
6.2.3. забезпечити на період дії даного Договору реєстрацію Споживача, як споживача, в Реєстрі
споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС та забезпечити подання всіх необхідних документів
для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу Газу, за умови, що Споживач належним
чином виконав та виконує власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу
обсягу Газу;
6.2.4. в установленому чинним законодавством порядку розглядати звернення Споживача щодо
діяльності, пов’язаної з постачанням Споживачеві Газу в межах даного Договору;
6.2.5. своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію, у тому числі, передбачену Законом
України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб
дати можливість Споживачеві регулювати власне споживання газу;
6.2.6. своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або
визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на
постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу
анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу Газу;
6.2.7. дотримуватись мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування Споживача;
6.2.8. мати та підтримувати у робочому стані точки контакту для надання інформації Споживачу;
6.2.9. у випадку необхідності надати Споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни
Постачальника або розірвання даного Договору не пізніше, ніж через 6 (шість) тижнів після такої зміни або
розірвання Договору;
6.2.10. у випадку ініціювання виключення Споживача із реєстру споживачів Постачальника своєчасно
(одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС) повідомляти
Споживача про вчинення таких дій;
6.2.11. укласти договір припинення (обмеження) постачання Газу з Оператором ГРМ, у
газорозподільній зоні якого розташований Споживач;
6.2.12. здійснити необхідні дії з надання статистичної та іншої інформації відповідним органам
державної влади та іншим суб’єктам, що контролюють функціонування ринку постачання природного газу
споживачам України;
6.2.13. своєчасно і в повному обсязі надавати Споживачеві документи на поставку товарів, які повинні
бути заповнені відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» та іншими законодавчими та нормативними актами України;
6.2.14. відповідно до норм чинного Податкового кодексу України надіслати Споживачу засобами
електронного зв’язку податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо
реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та
зареєстровану в Єдиному реєстрі податкових накладних.
6.2.15. надавати Споживачеві Послуги із замовлення (бронювання) потужності щодо кожного Газового
місяця постачання.
6.3. Споживач зобов’язується:
6.3.1. дотримуватись вимог Правил постачання;
6.3.2. забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) Газу на умовах, визначених даним
Договором та у обсягах, передбачених у щомісячних Графіках постачання Газу;

6.3.3. своєчасно та у повному обсязі здійснювати оплату за Газ на умовах, визначених даним
Договором;
6.3.4. здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або
травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі
отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) Газу;
6.3.5. забезпечувати допуск представників Постачальника на територію власного (власних) об’єкту
(об’єктів) для звірки даних фактичного споживання Газу;
6.3.6. в будь-який час допускати представників Держстандарту, оператора ГРМ/ГТС на територію
підприємства до вузлів обліку, відключаючих пристроїв, газопроводів та газоспоживаючого обладнання, що
розташовані на території Споживача;
6.3.7. своєчасно перевіряти та лагодити контрольно-вимірювальні прилади обліку витрат газу,
забезпечити їх справність, метрологічні характеристики та цілісність пломб. На час ремонту та перевірки
встановлювати резервний прилад.
6.3.8. самостійно обмежувати (припиняти) споживання Газу у випадках:
а) порушення строків та/або умов оплати Газу за даним Договором;
б) відсутності Споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі Постачальника на інформаційній
платформі Оператора ГТС;
в) перевищення Допустимого відхилення та/або підтвердженого обсягу Газу без узгодження з
Постачальником;
6.3.9. укласти угоду про транспортування газу та розподіл природного газу. Газотранспортне та/або
газорозподільне підприємство має право доступу до зчитувань показників засобів вимірювальної техніки, що
встановлена на комерційних вузлах обліку газу;
6.3.10. негайно повідомляти Постачальника та газотранспортну організацію про неполадки приладів
обліку газу;
6.3.11. надати дані, в яких буде вказано, до якої газотранспортної мережі, підключено підприємство кінцевий споживач природного газу;
6.3.12. самостійно контролювати власне газоспоживання;
6.3.13. у разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування Газом
Споживач зобов’язаний повідомити Постачальника та Оператора ГТС/ГРМ не пізніше, ніж за 20 (двадцять)
робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування Газом та надати
заяву про розірвання даного Договору і здійснити оплату всіх видів платежів, визначених Договором, до
вказаного Споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного користування Газом
6.4. Споживач має право:
6.4.1. на отримання Газу в обсягах та на умовах, визначених Договором, у випадку повного та
своєчасного виконання обов’язків та дотримання умов Договору;
6.4.2. одночасно укладати декілька договорів на постачання природного газу, але на різні розрахункові
періоди;
6.4.3. на безкоштовне отримання інформації щодо цін Постачальника на Газ та порядку оплати;
6.4.4. самостійно припиняти (обмежувати) відбір Газу для власних потреб з дотриманням вимог
чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного газу, якими
укладено відповідні договори;
6.4.5. вимагати поновлення постачання Газу в установленому порядку після усунення порушень і
компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулось без
розірвання Договору;
6.4.6. призупинити відбір (приймання) газу повністю або частково при виконанні планового ремонту
газопостачального або газоспоживаючого устаткування, повідомивши про це Постачальника за 24 години, у
письмовій формі, до зменшення або припинення споживання газу, а при аварійних ситуаціях - терміново.
7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по даному Договору сторони несуть
відповідальність у відповідності з чинним законодавством України.
7.2. У випадку повної або часткової відмови Споживачем від прийняття планового обсягу поставки
природного газу, після надання Постачальнику заявки на відповідний місяць, Споживач зобов’язаний
сплатити Постачальнику штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості об’єму газу, який передається у
відповідному місяці поставки.
7.3. У разі несвоєчасного перерахування Споживачем грошових коштів передбачених цим Договором
Постачальнику, Споживач сплачує на користь Постачальника, крім суми заборгованості з урахуванням
встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ, що діяла в період за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожен
день прострочення платежу, а також Постачальник має право припинити подачу газу Споживачу згідно вимог
Положення «Про порядок пооб’єктного припинення газопостачання споживачам, крім населення, які не
здійснюють плату за спожитий природний газ», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8
грудня 2006 року № 1687.

За наслідки, пов’язані з припиненням подачі газу, відповідальність несе Споживач.
7.4. В разі наявності заборгованості Споживача за даним договором більше двох місяців,
Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір. При цьому Споживач здійснює
повний розрахунок за спожитий газ, відшкодовує всі понесені Постачальником збитки та сплачує штрафні
санкції відповідно до умов даного договору. Про розірвання даного договору Постачальник повідомляє
Споживача рекомендованим листом з повідомленням.
7.5. Постачальник в разі затримки постачання газу сплачує на користь Споживача пеню у розмірі
подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який сплачується пеня, від суми поставки, за кожен день
затримки.
7.6. Застосування штрафних санкцій, вимога компенсації та/або відшкодування збитків є правом, а не
обов’язком Сторони, яка не порушила.
7.7. За перевищення Споживачем розміру Допустимого відхилення Споживач, додатково до
компенсації збитків, сплачує Постачальнику, за вимогою Постачальника, складеною та направленою
відповідно до п.7.10 даного Договору неустойку, яка нараховується на Весь обсяг перевищення. Неустойка
нараховується на кожну Газову добу, в якій відбулося перевищення розміру Допустимого відхилення. Весь
обсяг перевищення, в такому випадку, розраховується наступним чином:
Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу = Фактичне споживання Газу за відповідну Газову
добу – Замовлений обсяг на відповідну Газову добу.
Якщо при розрахунку Всього обсягу перевищення виходить від’ємне значення, до уваги для
нарахування штрафу береться модуль (абсолютна величина).
7.8. За перевищення Допустимого відхилення, а саме, збільшення абсолютної величини відсоткового
значення (5%) зі знаком «-» (недобору Споживачем Газу на більше, ніж 5% (п’ять відсотків) в одній Газовій
добі, від погодженого обсягу), неустойка щодо відповідної Газової доби, в якій відбулось дане порушення,
розраховується наступним чином:
НЕУСТОЙКА = Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу х (Ціна Газу за Договором на
період, в якому відбулось порушення, за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн. – Маржинальна ціна продажу
Природного газу за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн.)
Маржинальна ціна продажу – ціна, по якій Постачальник зобов’язаний продати невибраний
Споживачем обсяг Газу Оператору ГТС.
Знак «-» означає «мінус»;
Знак «=» означає «дорівнює»;
Знак «х» означає «помножити».
7.9. За перевищення Допустимого відхилення, а саме, збільшення абсолютної величини відсоткового
значення (5%) зі знаком «+» (перебору Споживачем Газу на більше, ніж 5% (п’ять відсотків) в одній Газовій
добі, від погодженого обсягу), неустойка щодо відповідної Газової доби, в якій відбулось дане порушення,
розраховується наступним чином:
НЕУСТОЙКА = Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу х (Маржинальна ціна придбання
природного газу за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн. – Ціна Газу за Договором на період, в якому відбулось
порушення, за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн.)
Маржинальна ціна придбання природного газу – ціна, по якій Постачальник зобов’язаний придбати
надлишково вибраний Споживачем обсяг природного газу у Оператора ГТС.
Знак «+» означає «плюс»;
Знак «-» означає «мінус»;
Знак «=» означає «дорівнює»;
Знак «х» означає «помножити».
7.10. Нарахування та сплата штрафних санкцій, визначених у пунктах даного Договору,
відшкодування збитків та будь-яка компенсація за даним Договором здійснюється на підставі Письмової
вимоги Сторони, яка має право на застосування/нарахування таких санкцій (надалі – Письмова вимога або
Вимога) і у строки, визначені в такій письмовій вимозі. Письмова вимога має бути направлена іншій Стороні
(Стороні, яка порушила) виключно наступним способом:
- відправлення скан-копії Вимоги на Офіційну електронну адресу Сторони, або
- цінним листом на адресу Сторони, зазначену в даному Договорі, з описом та повідомленням про
вручення, або
- вручення уповноваженій особі Сторони, що порушила, особисто, в такому випадку уповноважена
особа, що отримала Вимогу, зобов’язана поставити дату отримання, власний підпис та прізвище (надалі –
відмітка про отримання). У випадку відмови уповноваженої особи Сторони поставити відмітку про
отримання, така відмітка ставиться Стороною (уповноваженим представником), яка вручала Вимогу, з
застереженням, що друга Сторона (Сторона, що порушила), відмовилась від поставлення відмітки про
отримання та в цей же день Вимога (її скан-копія) має бути направлена на Офіційну електронну адресу
Сторони, що порушила.
7.11. Датою початку нарахування строків, зазначених у такій Вимозі, є:
- у випадку направлення Вимоги цінним листом з описом та повідомленням про вручення - дата
отримання Стороною такої Вимоги, яка зазначається на повідомленні про вручення;

- у випадку вручення Вимоги уповноваженій особі Сторони, що порушила, особисто – дата, зазначена
у відмітці про отримання;
- у випадку відправлення скан-копії на Офіційну електронну адресу Сторони – дата відправлення
Вимоги (її скан-копії) Стороною, що не порушила.
7.12. Сторони домовились та гарантують одна одній, що уся кореспонденція, яка направляється на їх
адреси, зазначені у даному Договорі, офіційно приймається (отримується) виключно їх уповноваженими
особами (керівником або особами по довіреності).
7.13. Сплата штрафних санкцій, будь-яких компенсацій за Договором та відшкодування збитків
відбувається в позасудовому порядку.
7.14. У випадку порушення будь-якою із Сторін вимог п.10.12 даного Договору, вважатиметься, що
між Сторонами виник спір, який не вирішено шляхом переговорів, в такому випадку застосовується правило,
визначене у п.12.3.
7.15. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Споживачем Постачальника про
звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування Газом Споживач зобов’язаний
здійснювати оплату спожитого об’єктом (об’єктами) газоспоживання Газу та інших платежів, виходячи з
умов Договору.
8. Форс – мажор
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по
даному Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після підписання Договору в
результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені,
оповзні, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, а також рішення Уряду чи органів влади, які
роблять неможливим виконання умов даного Договору.
Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі
обставини.
8.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою
палатою України.
9. Порядок вирішення спорів
9.1. Сторони прийшли до згоди, що всі спори (розбіжності), які виникають за цим Договором та
пов’язані із укладенням, виконанням, зміною, припиненням дії даного Договору вирішуються шляхом
переговорів.
9.2. У випадку, якщо спори, передбачені у п.9.1. цього Договору не можливо вирішити шляхом
переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

10. Інші умови. Порядок зміни Постачальника
10.1. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для
кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу.
10.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо вони виконані в
письмовій формі при взаємному погодженні сторін.
10.3. Цей Договір може бути припинений відповідно до чинного законодавства України.
10.4. З укладенням цього Договору попереднє листування, договори та документація щодо предмету
цього Договору втрачають юридичну силу.
10.5. Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і не
підлягають розголошенню чи використанню сторонами, крім випадків передбачених чинним законодавством
України.
10.6. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних реквізитів,
юридичних адресів, номерів телефонів, телефаксів у 5-ти денний термін з дня виникнення відповідних змін.
10.7 Зміна постачальника може бути здійснена лише за сукупності наступних умов:
-

Споживачем попередньо укладено договір постачання газу з новим постачальником;

-

Сторони попередньо призупинили дію цього Договору в частині постачання газу або розірвали
цей Договір;

-

Відсутність у Споживача простроченої заборгованості за цим Договором.

10.8 У разі наміру змінити Постачальника, Споживач повинен виконати свої зобов’язання по
розрахунках перед Постачальником за цим Договором та підписати з ним додаткову угоду про розірвання
договору постачання газу або його призупинення в частині постачання газу. В такому разі Сторони

зобов’язуються здійснити зміну постачальника (підписати відповідну додаткову угоду про
розірвання/призупинення цього Договору) в термін не більше 21 (двадцяти одного) дня з дати отримання
Постачальником повідомлення про намір змінити Постачальника.
10.9 Повідомлення Споживача про намір змінити Постачальника повинно містити дату розірвання
(призупинення) цього Договору, з якого договір постачання газу з новим Постачальником набере чинності в
частині постачання газу.
10.10 Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи
протягом цього періоду у споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед
попереднім постачальником (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну
остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником тощо), останній має право
повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені цими Правилами, щодо припинення
постачання природного газу споживачу-боржнику, у тому числі через Оператора ГРМ.
10.11 Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з
першого числа розрахункового періоду, наступного за тим, у якому з новим постачальником було укладено
договір на постачання, та за умови включення споживача до підтвердженої номінації постачальника в
порядку, визначеному Кодексом газотранспортної системи.
10.12 Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками
Сторін.
11. Строк дії договору
11.1. Цей договір вступає в силу з моменту підписання та діє до __ _______ 2020 року, але у будьякому разі до моменту здійснення розрахунків між Сторонами у повному обсязі. Договір подовжується на
кожен наступний календарний рік, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про бажання припинити
його дію у письмовій формі не пізніш ніж за 21 календарний день до спливу терміну його дії.
12. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін:
Постачальник

Директор ________________
МП

Споживач

Директор ________________
МП

Додаток № 1
До Договору № ____ на постачання природного газу
від «___» ____________ 2020 року
ГРАФІК ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ ТА ЗАМОВЛЕННЯ (БРОНЮВАННЯ) ПОТУЖНОСТІ,
узгоджений сторонами «__» _____________ 2020 року,
на період з «__» ______ 2020 року по «___» ________ 2020 року
Газова доба

Обсяг постачання
та замовлення (бронювання) потужності, м.куб.

ВСЬОГО:
Постачальник

Споживач

Директор

Директор

________________

________________

