ДОГОВІР № __
ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
місто Київ

«___» ______2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ», ЕІС-код 56X930000010610X, юридична особа, що створена та
діє у відповідності до законодавства України, має статус платника податку на прибуток на
загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, діє на підставі ліцензії на
право провадження господарської діяльності з постачання природного газу, (надалі –
«Постачальник»), в особі директора Волинця Віталія Валентиновича, який діє на підставі
Статуту, з однієї сторони, та _______________________________________, ЕІСкод_________________, юридична особа, що створена та діє у відповідності до законодавства
України, має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, (надалі –
«Споживач»), в особі ___________________, який діє на підставі _______________, з другої
сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», керуючись
Законом України «Про ринок природного газу», Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015
«Про затвердження Правил постачання природного газу», Постановою НКРЕКП № 2493 від
30.09.2015 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи», Постановою НКРЕКП №
2494 від 30.09.2015 «Про затвердження Кодексу газорозподільних систем», іншими
нормативно-правовими актами України, уклали цей договір постачання природного газу
(надалі – «Договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов'язується поставити Споживачу природний газ у необхідних для
споживача об’ємах (обсягах), а Споживач зобов'язаний своєчасно оплачувати постачальнику
вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені Договором.
1.2. Газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем для власних
потреб, зокрема в якості сировини, а не для перепродажу.
1.3. Споживач гарантує, що на момент укладання Договору в нього відсутня прострочена
заборгованість за поставлений природний газ перед діючим постачальником.
1.4. Споживач підтверджує та гарантує, що на момент підписання цього Договору, у
Споживача є в наявності:
1.4.1. укладений договір на розподіл природного газу між Споживачем та Оператором
газорозподільчої мережі (надалі – Оператор ГРМ) та присвоєний персональний EIC-код.
1.4.2. укладений договір транспортування природного газу між Споживачем та
Оператором газотранспортної системи (надалі - Оператор ГТС) та присвоєний персональний
EIC-код.
Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в цьому пункті, несе
Споживач.
1.5. Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу
природного газу _____________.
1.6. Найменування Оператора ГТС, з яким Споживач уклав договір на транспортування
природного газу _________________.
1.7. Відносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються Законом
України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом
газотранспортної системи та Кодексом газорозподільних систем, а також іншими нормативноправовими актами, що регулюють відносини суб’єктів ринку природного газу України.
1.8. Споживач підтверджує, що по всіх точках комерційного обліку Споживача
постачання газу здійснюється виключно Постачальником, що зазначений у даному Договорі.
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2. КІЛЬКІСТЬ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
2.1. За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний
природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.
Стандартними умовами є: тиск 760 мм ртутного стовпа (101,325 кПa) і температура – 20 градусів
за Цельсієм.
2.2. Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам,
визначеним розділом III Кодексу газотранспортної системи, затвердженим постановою
НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. N 2493.
2.3. Якість газу, який передається Постачальником Споживачу, повинна відповідати
вимогам ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунальнобытового назначения. Технические условия" та іншим вимогам, встановленим державними
стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.
Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативнотехнічними документами.
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ
3.1. Обсяги (об’єми) постачання газу, які Постачальник зобов’язаний поставити, а
Споживач прийняти й оплатити, погоджуються Сторонами у відповідних додатках до даного
Договору.
3.2. Обсяг (об’єм) постачання газу в розрахунковому періоді (газовому місяці)
визначається на підставі письмових заявок Споживача в межах Планового обсягу (об’єму)
постачання газу, встановленого Додатком №1 до цього Договору. Типова форма заявки на
постачання газу встановлена Додатком №2 до Договору. Обсяги (об’єми) постачання газу
можуть змінюватися Сторонами як в більшу сторону так і в меншу сторону протягом всього
періоду постачання.
3.3. У випадку, якщо Сторони не скоригували обсяги (об’єми) постачання газу шляхом
підписання відповідного додатку, цей обсяг (об’єм) підлягає включенню до місячної номінації
Постачальника, поданої Оператору ГТС для підтвердження на відповідний газовий місяць. У
випадку необхідності коригування обсягу (об’єму) газу, що постачатиметься у відповідному
газовому місяці, Споживач подає Постачальнику письмову заявку на постачання газу, в якій
зазначає необхідні Споживачу об’єми природного газу у відповідному газовому місяці. Дана
заявка має бути надана Споживачем Постачальнику до 18 (вісімнадцятого) числа місяця, що
передує відповідному газовому місяцю. Заявки, передані за допомогою засобів електронного,
факсимільного зв’язку мають силу оригіналів за умови їх наступного підтвердження
оригіналами не пізніше п’яти робочих днів з дати підписання таких заявок.
У випадку, якщо Сторонами не досягнуто згоди щодо обсягу (об’єму) коригування
природного газу, ціна на скоригований обсяг (об’єм) газу, повинна бути оформлена шляхом
підписання Сторонами відповідного додатку. У разі не досягнення згоди щодо ціни,
Постачальник звільняється від обов’язку здійснення Споживачу постачання такого обсягу
газу, а відповідна заявка Споживача вважається відхиленою Постачальником.
3.4. Споживання підтвердженого обсягу (об’єму) природного газу протягом
розрахункового періоду здійснюється Споживачем, як правило, рівномірно, виходячи з
середньодобового чи місячного обсягу (об’єму).
3.5. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення
перевищення підтвердженого обсягу газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно
обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до Споживача можуть бути
застосовані відповідні санкції та заходи з боку Постачальника, які передбачені Правилами
постачання природного газу, іншими нормативно-правовими актами та/або цим Договором, у
тому числі, примусове обмеження (припинення) газопостачання.
3.6. Обсяг споживання природного газу Споживачем у розрахунковому періоді не
повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення
споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5 % (п’ять
відсотків) від підтвердженого обсягу природного газу.
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3.7. Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного
газу Споживачем, використовуючи базу даних Оператора ГТС/ГРМ або інформацію
Споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на
об’єкті Споживача.
3.8. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання
Постачальником природного газу Споживачу буде перевищувати плановий обсяг природного
газу на цей період, Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику вартість різниці між
плановим обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного
газу за ціною вартості природного газу, визначеною даним Договором та/або у обсягах
(об’ємах) постачання газу, передбаченого відповідним додатком до цього Договору у строк до
3-х (трьох) банківських днів. При цьому Постачальник має право вимагати від Споживача
відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, у відповідності до п.
7.3. розділу 7 «Відповідальність сторін» даного Договору.
3.9. Обсяг (об’єм) переданого (спожитого) газу за розрахунковий період, що підлягає
оплаті Споживачем, визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та
Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених
договором розподілу природного газу, що укладений між Оператором ГРМ і Споживачем, а
також з урахуванням вимог цього Договору та Кодексу газорозподільних систем.
3.10. Точки комерційного обліку Споживача, по яких буде здійснюватися прийманняпередача газу Споживачу (із зазначенням ЕІС-кодів таких точок) Обумовлюються Сторонами
у відповідному Додатку до цього Договору.
3.11. Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Споживача
здійснюється у точках входу/виходу в/з газотранспортної системи (ГТС) на межі балансової
належності об'єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування.
3.12. За підсумками розрахункового періоду Споживач до 5 (п’ятого) числа місяця,
наступного за розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акту
про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу
Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та
Споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу
газорозподільних систем.
3.13. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС
Постачальник протягом 3 (трьох) робочих днів готує та надає Споживачу два примірники
Акту приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані
уповноваженим представником Постачальника.
3.14. Споживач протягом 2 (двох) робочих днів з дати одержання Акту прийманняпередачі 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.
3.15. У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу Акту прийманняпередачі природного газу, не надання письмового обґрунтованого заперечення проти
підписання Акту або відмови Споживача від підписання Акту приймання-передачі
природного газу до 10 (десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим, такий Акт
вважається погодженим та підписаним Споживачем, а вартість та його обсяг (об’єм)
спожитого газу вважається встановленим та узгодженим відповідно до даних Оператора
ГРМ/ГТС.
3.16. Обсяг (об’єм) постачання (споживання) газу встановлюється Постачальником в
односторонньому порядку на підставі даних Оператора ГРМ та/або Оператора ГТС. Споживач
у такому випадку не позбавлений можливості звернутися до суду з метою вирішення спору з
приводу обсягів спожитого газу. До прийняття рішення судом та набрання таким рішенням
законної сили, обсяг (об’єм) спожитого газу та його вартість встановлюються відповідно до
даних Постачальника.
3

4. ЦІНА ГАЗУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Постачання газу здійснюється за ціною, що вільно встановлюється між
Постачальником та Споживачем.
4.2. Ціна за 1000 кубічних метрів природного газу визначається у відповідних
невід’ємних додатках до Договору.
4.3. Вартість фактично поставленого Споживачу обсягу (об’єму) природного газу,
протягом відповідного газового місяця, визначається як добуток ціни газу та обсягу (об’єму)
фактично поставленого Споживачу газу, за відповідний розрахунковий період, згідно актів
приймання-передачі природного газу.
4.4. Загальна вартість Договору складається з місячних сум вартості фактично
поставлених обсягів газу, що визначаються у відповідних Заявках на постачання природного
газу та Актах прийому-передачі, складених Сторонами протягом періоду постачання.
4.5. Ціна газу, що постачається згідно даного Договору, погоджується Сторонами
додатково, шляхом укладання відповідного додатку, що є його невід’ємною частиною.
4.6. Ціна газу не включає вартість послуг з транспортування та/або розподілу газу, що
сплачується Споживачем Оператору ГТС та/або Оператору ГРМ відповідно до укладених
Споживачем договорів.
4.7. Ціна природного газу підлягає зміні з наступних підстав:
4.7.1. зміни кон'юнктури ринку (зміна закупівельної ціни газу у власників ресурсу
(газодобувних підприємств, оптових продавців, власників імпортованого ресурсу природного
газу);
4.7.2. набрання чинності нормативно-правовими актами, що безпосередньо впливають
на ціну газу, включаючи але не обмежуючись, введенням в дію актів законодавства, що
покладають на Постачальника обов’язок укладення договорів транспортування та/або
розподілу природного газу або договорів, що унеможливлюють постачання газу Споживачу,
без укладення Постачальником такого роду договорів; прийняття нормативно-правових актів,
що створюють для Постачальника додаткові фінансові витрати пов’язані із постачанням газу
Споживачу (будь-які види фінансових забезпечень, гарантій (безвідкличної, безумовної
банківської гарантії)); вимоги щодо збільшення страхового запасу газу; збільшення тарифів на
транспортування та/або розподіл природного газу, тощо;
4.7.3. надання Споживачем заявки на коригування договірних планових обсягів газу
та/або підтверджених обсягів газу, у сторону збільшення;
4.7.4. з будь-яких інших підстав, що випливають із відповідної письмової домовленості
Сторін, оформлених відповідною додатковою угодою до Договору
4.8. У випадку настання обставин, визначених сторонами у п. 4.7 Договору, Сторони
зобов’язуються врегулювати питання, щодо зміни ціни газу, шляхом укладення відповідної
додаткової угоди. Постачальник готує та передає на підпис Споживачу два примірники
додаткової угоди з новою ціною на природний газ. Споживач зобов’язаний розглянути надану
Постачальником додаткову угоду, підписати та передати оригінал одного підписаного
примірника Постачальнику протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати її отримання. У
випадку не погодження Споживача з новою ціною на газ та/або у випадку не підписання
Споживачем даної додаткової угоди у строки, передбачені даним пунктом Договору,
Постачальник звільняється від обов’язку постачання природного газу Споживачу на газові
місяці, ціна газу на які, не погоджена Сторонами, а зобов’язання Сторін призупиняються в
частині постачання газу до моменту узгодження Сторонами ціни газу на наступні газові місяці.
4.9. Розрахунковим періодом за даним Договором є відповідний газовий місяць.
4.10. Розрахунки Споживача за газ здійснюються за розрахунковий період, шляхом
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, у наступному порядку:
4.10.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника на умовах
100% (сто відсотків) попередньої оплати вартості планового місячного обсягу газу, за 10
(десять) банківських днів до початку розрахункового періоду;
4.10.2. остаточний розрахунок за фактично поставлений/спожитий обсяг газу, протягом
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розрахункового періоду, здійснюється Споживачем, у термін до 10 (десятого) числа місяця,
наступного за розрахунковим періодом.
4.11. Моментом оплати вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок
Постачальника.
4.12. У разі переплати за поставлений протягом відповідного газового місяця природний
газ, сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати за наступний
розрахунковий газовий місяць або повертається Споживачу на його письмову вимогу, за
умови відсутності заборгованості Споживача за цим Договором.
4.13. За наявності заборгованості за минулі періоди та/або заборгованості із сплати пені,
штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних та судового збору сторони погоджуються,
що грошова сума, яка надійшла від Споживача, погашає вимоги Постачальника у такій
черговості незалежно від призначення платежу:
1) у першу чергу відшкодовуються витрати Постачальника, пов'язані з одержанням
виконання;
2) у другу - сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи;
3) у третю чергу погашається основна сума заборгованості за Договором.
4.14. У разі виникнення у Споживача заборгованості за даним Договором, за
домовленістю Постачальника та Споживача може бути укладений графік погашення
заборгованості, який оформляється Додатком до даного Договору або окремим договором про
реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем
узгодженого графіку погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання
поточних зобов’язань за Договором.
4.15. У разі відсутності графіку погашення заборгованості, Постачальник має право
грошові кошти, отримані від Споживача в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в
рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача перед Постачальником відповідно до
черговості її виникнення.
4.16. У разі відсутності графіку погашення заборгованості або його недотримання чи не
оплати поточних платежів, Постачальник має право у порядку, визначеному цим Договором
та/або чинним законодавством, припинити або обмежити постачання природного газу на
об’єкти Споживача до повного погашення заборгованості.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Споживач має право:
5.1.1. на отримання природного газу в обсягах, визначених цим Договором, за умови
дотримання його умов;
5.1.2. на безкоштовне отримання інформації щодо ціни Постачальника на газ, щодо
порядку оплати за газ, інформації про загальні умови постачання, права та обов'язки
Постачальника та Споживача, на отримання інформації про акти законодавства, якими
регулюються відносини між Постачальником і Споживачем, інформації про наявні способи
досудового вирішення спорів з Постачальником;
5.1.3. звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з
виконанням цього Договору;
5.1.4. на звірку фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту;
5.1.5. вільно обирати постачальника, шляхом зміни постачальника, в порядку
визначеному цим Договором та чинним законодавством України;
5.1.6. оскаржувати будь-які несанкціоновані неправомірні чи інші дії Постачальника, що
порушують права Споживача, та приймати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених
діючими нормативно-правовими актами та цим Договором;
5.1.7. отримувати відшкодування прямих збитків від Постачальника, що нанесені
Споживачу, у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх
зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства
України;
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5.1.8. самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з
дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх
суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори;
5.1.9. вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після
усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо
припинення газопостачання відбулося без розірвання Договору;
5.1.10. на дострокове розірвання Договору, якщо Постачальник повідомив Споживача
про намір внесення змін до Договору, в частині умов постачання та нові умови постачання
виявилися для нього неприйнятними;
5.1.11. на одержання від Постачальника остаточного рахунку (рахунок-фактуру) після
зміни Постачальника або розірвання даного Договору не пізніше ніж через 6 (шість) тижнів
після такої зміни або розірвання Договору;
5.1.12. на своєчасне отримання достовірної інформації, в тому числі передбаченої
Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної
енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води,
централізованого питного водопостачання та водовідведення»;
5.1.13. на отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання
природного газу;
5.1.14 на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, але на
різні розрахункові періоди;
5.1.15. мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами і цим
Договором.
5.2. Споживач зобов’язується:
5.2.1. у випадку необхідності в постачанні природного газу підтвердити до 18
(вісімнадцятого) числа місяця, що передує місяцю постачання газу, намір, технологічну і
фінансову можливість придбання природного газу шляхом надання відповідної Заявки,
направленої факсом, електронною поштою. Заявка вважається прийнятою підтвердженням по
факсу або електронною поштою з подальшим передачею оригіналу заявки. У разі необхідності
зміни планового обсягу поставки протягом поточного місяця Споживач надає Постачальнику
належним чином оформлену заявку не пізніше 10 (десятого) та 20 (двадцятого) числа місяця
поставки.
5.2.2. дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють
правовідносини на ринку природного газу та умов Договору;
5.2.3. забезпечити дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в
обсягах та на умовах, визначених Договором;
5.2.4. забезпечувати своєчасну та повну оплату газу, згідно з умовами Договору;
5.2.5. укласти в установленому порядку з Оператором ГРМ договір на розподіл
природного газу та з Оператором ГТС договір транспортування природного газу і отримати
персональний ЕІС-код.
5.2.6. не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
5.2.7. провести повний розрахунок із Постачальником за газ, спожитий Споживачем до
дати переходу до нового постачальника та виплатити на рахунок Постачальника суму
компенсації, визначеної умовами Договору та/або чинним законодавством України;
5.2.8. своєчасно повідомляти Постачальнику про всі зміни щодо персоніфікованих даних
Споживача, про зміну його місцезнаходження/місця проживання, банківських реквізитів,
статусу платника податків, електронної адреси, зазначеної у реквізитах Договору тощо;
5.2.9. за підсумками кожного розрахункового періоду до 05 (п’ятого) числа місяця,
наступного за розрахунковим періодом, надати Постачальнику копію відповідного акту про
фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за
розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно
до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем.
5.2.10. здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози
життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних
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наслідків тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання
(розподілу/транспортування) природного газу;
5.2.11. забезпечувати безперешкодний допуск представників Постачальника за
пред'явленням службового посвідчення на територію власних об'єктів, де розташовані вузли
обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, для звірки даних фактичного
споживання природного газу;
5.2.12. проводити звірку фактичних розрахунків за газ, поставлений за Договором, у
порядку та у строки, передбачені Договором;
5.2.13. відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням
або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником за
діючими нормативно-правовими актами та/або Договором;
5.2.14. самостійно обмежити (припинити) споживання газу у випадках:
• порушення строків оплати за Договором;
• відсутності Споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника
на інформаційній платформі оператора ГТС;
• перевищення або недостатності підтвердженого обсягу природного газу без узгодження
з постачальником;
• відсутності укладеного договору постачання природного газу;
• в інших випадках, передбачених Договором та чинним законодавством.
5.2.15. здійснювати обмін інформацією із Постачальником, в порядку та на умовах
визначених даним Договором;
5.2.16. своєчасно повідомляти Постачальника про початок процедури ліквідації
Споживача або про порушення судом справи про банкрутство Споживача;
5.2.17. невідкладно, не пізніше наступного дня, із дня коли Споживачу стало відомо про
наявність у Оператора ГРМ будь-яких претензій щодо стану комерційних вузлів обліку
природного газу та його складових та/або про настання обставин, що у майбутньому можуть
бути підставою для перерахунку (донарахування) або зміни режиму нарахування об'ємів
природного газу Споживачу, повідомити про це Постачальника та надати останньому копії
відповідних документів, що засвідчують виникнення вищевказаних обставин;
5.2.18. виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством
та/або цим Договором.
5.3. Постачальник має право:
5.3.1. отримувати від Споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов
Договору;
5.3.2. ініціювати припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу у
порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
5.3.3. на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до
комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання
Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу;
5.3.4. на повну і достовірну інформацію від Споживача, щодо режимів споживання
природного газу;
5.3.5. отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником,
у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед
Постачальником, відповідно до умов Договору та чинного законодавства;
5.3.6. на компенсацію від Споживача витрат Постачальника, у випадках передбачених
даним Договором;
5.3.7. контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
5.3.8. укласти договір постачання природного газу з будь-яким споживачем та за
відсутності простроченої заборгованості споживача за природний газ перед діючим
постачальником поставити природний газ споживачу в періоді, наступному після періоду
постачання природного газу діючим постачальником;
5.3.9. мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим
Договором.
7

5.4. Постачальник зобов’язується:
5.4.1. дотримуватись вимог «Правил постачання природного газу»;
5.4.2. забезпечити постачання газу на умовах та в обсягах, визначених цим Договором,
за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору (споживання) газу та проведення
своєчасних розрахунків за нього;
5.4.3. забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором
ГТС необхідного Споживачу обсягу газу за умови, що Споживач виконав власні обов'язки
перед Постачальником, для замовлення необхідно Споживачу обсягу газу;
5.4.4. забезпечувати належну якість надання послуг постачання газу відповідно до вимог
чинного законодавства та Договору;
5.4.5. надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну газу, порядок оплати
за спожитий Газ та іншу інформацію, що вимагається діючими нормативно- правовими
актами. Така інформація оприлюднюється на веб-сайті Постачальника;
5.4.6. в установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності,
пов'язаної з постачанням природного газу;
5.4.7. відшкодовувати прямі збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або
неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором;
5.4.8. забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
5.4.9. своєчасно повідомляти Споживача якщо Постачальник знаходиться в процесі
ліквідації, або визнання банкрутом, або якщо 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 природного газу;
5.4.10. дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування
Споживача;
5.4.11. надати Споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни
Постачальника або розірвання Договору, не пізніше ніж через 6 (шість) тижнів після такої
зміни або розірвання Договору;
5.4.12. виконувати інші обов’язки, які покладені на Постачальника чинним
законодавством та/або цим Договором.
6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ГАЗОПОСТАЧАННЯ
6.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходи з припинення або обмеження в
установленому порядку постачання газу Споживачу у разі:
6.1.1. проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;
6.1.2. перевищення підтвердженого обсягу природного газу;
6.1.3. розірвання/припинення/призупинення цього Договору;
6.1.4. відмови Споживача від підписання акту приймання-передачі газу, за відповідний
розрахунковий період, без відповідного письмового обґрунтування;
6.1.5. настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного
газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу»;
6.1.6. настання заходів, передбачених Національним планом дій, що розроблений на
виконання статті 6 Закону України «Про ринок природного газу»;
6.1.7. у випадку відмови Споживача від підписання додаткової угоди, щодо зміни ціни
газу, у випадках передбачених цим Договором;
6.1.8. газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках,
обумовлених цим Договором та/або передбачених чинним законодавством України.
6.2. За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання
Споживачу, Постачальник, не менше ніж за 3 (три) доби (для підприємств металургійної та
хімічної промисловості - не менше ніж за 5 (п’ять) діб) до дати такого припинення, направляє
Споживачу повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити
чи припинити газоспоживання з певного періоду (день, година тощо) та у визначений зі
Споживачем час має право опломбувати запірні пристрої Споживача, за допомогою яких
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Споживач самостійно обмежив чи припинив подачу газу на власні об'єкти. Повідомлення
складається відповідно до форми повідомлення, встановленої наказом Міністерства палива та
енергетики України від 03 липня 2009 року № 338, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 28 липня 2009 року за № 703/16719, та містити підставу припинення, дату та час, коли
Споживачу необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання газу.
6.3. Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення
газопостачання споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС. Для цього у
постачальника має бути укладений з Оператором ГРМ/ГТС договір на виконання робіт,
пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання споживачам. За необхідності
здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання споживачу Оператором
ГРМ/ГТС постачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмове повідомлення (з
позначкою про вручення) про необхідність здійснення ним заходів з припинення/обмеження
розподілу/транспортування природного газу споживачу, копію якого надсилає споживачу (з
позначкою про вручення), в якому повинен зазначити підстави припинення, дату та час, коли
необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) природного газу на об’єкт
(об’єкти) споживача. У такому разі Оператор ГРМ/ГТС відповідно до умов укладеного
договору на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання,
здійснює відповідне обмеження чи припинення розподілу/транспортування природного газу з
дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок
обмеження/припинення природного газу, зокрема Кодексу газорозподільних систем або
Кодексу газотранспортної системи.
6.4. У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання газу
Споживач зобов'язаний з дотриманням правил безпеки обмежити (припинити) власне
споживання газу, а в разі, якщо обмеження (припинення) газу буде здійснюватися Оператором
ГРМ/ГТС, вжити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних
ситуацій та підготувати власне газоспоживне обладнання до обмеження (припинення)
розподілу/транспортування газу.
6.5. У разі усунення Споживачем, до зазначеного у повідомленні часу, фактів, що стали
причиною надіслання такого повідомлення, і при цьому, якщо Споживач завчасно (до дня
припинення/обмеження) надав Постачальнику підтвердні документи (а Оператору ГРМ/ГТС
– копії), газопостачання не припиняється (не обмежується). При цьому, Постачальник має
право на відшкодування Споживачем нанесених Постачальнику збитків.
6.6. Відновлення газопостачання здійснюється за умови письмового погодження
Постачальником та після повного відшкодування Споживачем витрат, що пов’язані з
припиненням та/або відновленням газопостачання, що понесені Постачальником та/або
Оператором ГРМ/ГТС.
6.7. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити
заборгованість Постачальнику за поставлений газ, а також від сплати штрафних санкцій,
передбачених даним Договором.
6.8. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на об'єкт
Споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи
технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до Оператора ГРМ/ГТС, у
відповідності до вимог чинного законодавства України, з обов’язковим попереднім (не менше
ніж за 10 календарних днів до дати такого припинення) письмовим повідомленням
Постачальника про таке припинення, з зазначенням причин такого припинення та дати, строку
такого припинення.
6.9. Споживач зобов’язаний забезпечити відповідність його комерційного вузла
(лічильника) обліку газу вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну
діяльність», державним будівельним нормам, стандартам, Правилам постачання природного
газу, Кодексу газорозподільних систем, Кодексу газотранспортної системи, нормативним та
методичним документам Держспоживстандарту та Операторів ГРМ/ГТС, експлуатаційній
документації на засоби вимірювальної техніки, що входять до складу комерційного вузла
обліку газу.
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6.10. Споживач зобов’язаний допускати уповноважених представників органів
державної влади або місцевого самоврядування, Постачальника, операторів ГРМ/ГТС, інших
підприємств та організацій, для перевірки приладів обліку (лічильників) газу та правильності
експлуатації цих приладів, а також огляду газопроводів, газоспоживаючого устаткування,
обладнання, тощо.
6.11. Споживач зобов’язаний негайно повідомляти Постачальника та Оператора
ГРМ/ГТС про неполадки, пошкодження приладів обліку газу, заміру температури та тиску
газу.
6.12. У разі порушення Споживачем умов даного Договору та/або чинного законодавства
щодо порядку встановлення, обслуговування та експлуатації приладів обліку (лічильників)
газу, та/або у випадку несправності приладів обліку та контролю за споживанням природного
газу, Постачальник має право обмежити та/або припинити постачання Споживачу природного
газу.
6.13. Споживач самостійно несе повну відповідальність за відповідність його системи
газопостачання, обладнання, устаткування, приладів обліку та контролю, проектній та
виконавчій технічній документації, за збереження та безпечну експлуатацію газового
господарства, включаючи всі пункти редукування, відключаючі та газоспоживаючі пристрої,
а також за забезпечення протипожежних заходів у його газовому господарстві.
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством України та умовами Договору.
7.2. У разі порушення Споживачем строків (термінів) оплати за природний газ,
визначених Договором та/або Додатками до нього, Споживач зобов’язаний сплатити
Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, від
суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення
Споживачем строків (термінів) оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) банківських
днів, Споживач зобов’язаний сплатити на користь Постачальника додатково штраф у розмірі
10% (десяти відсотків) від суми простроченого платежу за кожен випадок такого порушення.
При порушенні Споживачем строків (термінів) оплати за природний газ, визначених даним
Договором та/або Додатками до нього, більше ніж на 10 (десять) банківських днів, Споживач
зобов’язаний сплатити на користь Постачальника додатково штраф у розмірі 15 %
(п’ятнадцяти відсотків) від суми простроченого платежу за кожен випадок такого
порушення.
7.3. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику здійснюється таким чином та в
таких випадках:
7.3.1. якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання
природного газу, буде менший від підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що
підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Постачальник має право вимагати
від Споживача відшкодування збитків у розмірі подвійної облікової ставки Національного
банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період;
7.3.2. якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання
природного газу Споживачем буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей
період (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем),
Постачальник має право вимагати від Споживача додаткову компенсацію за перевищення
об’єму (обсягу) природного газу, що розраховується за формулою:
В = (Vф - Vп) x Ц х K, де
Vф - об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений Постачальником
Споживачу протягом розрахункового періоду за Договором;
Vп - підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період;
Ц – ціна природного газу за цим договором;
K - коефіцієнт, який визначається Постачальником, та становить 0,5.
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При цьому, якщо перевищення об’єму (обсягу) природного газу стало наслідком відмови
в доступі до об’єкта Споживача, у результаті чого Постачальник не здійснив пломбування
запірних пристроїв на газових приладах Споживача, або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив
обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного газу Споживачу, або коли
Споживач не обмежив (припинив) споживання природного газу на письмову вимогу
Постачальника, коефіцієнт (К) може бути збільшений Постачальником до 1.
7.3.3. у разі відмови в доступі до об’єкта Споживача, в результаті чого представник
Постачальника не здійснив звіряння фактичних об’ємів (обсягів) споживання природного газу,
що завдало Постачальнику шкоди, Споживач відшкодовує її за власної згоди або на підставі
рішення суду.
7.4. Якщо інше не передбачено чинним законодавством відшкодування збитків
Споживачем Постачальнику не здійснюється, якщо фактичний обсяг споживання в
розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого обсягу природного газу не більше
ніж на ±5 % (плюс мінус п'ять відсотків).
7.5. За результатами виявлених порушень представником Постачальника складається
акт-претензія, який оформлюється з урахуванням таких вимог:
1) форма акта-претензії є довільною;
2) при порушенні, зазначеному в підпункті 7.3.3 пункту 7.3. даного Договору,
акт-претензія складається представниками Постачальника після пред’явлення ними
відповідних посвідчень у присутності уповноваженого представника Споживача (власника
або наймача) і скріплюється їхніми підписами.
У разі відмови Споживача від підписання акта-претензії про це зазначається в актіпретензії. Акт-претензія щодо відмови Споживача у доступі до території об’єкта Споживача
вважається дійсним, якщо його підписали представник Постачальника та одна
незаінтересована особа за умови посвідчення їх осіб або три представники Постачальника. У
разі відмови Споживача від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох
примірниках цього акта, і другий його примірник надсилається Споживачеві реєстрованим
поштовим відправленням.
Акт-претензія, у якому зазначаються підстави та розмір нарахованих збитків,
складається в двох примірниках, один з яких надсилається (надається) Споживачу (з
позначкою про вручення), а Споживач зобов’язаний протягом 20 (двадцяти) робочих днів з
моменту його отримання відшкодувати Постачальнику завдані збитки або написати
мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.
У випадку не реагування у встановлений строк на акт-претензію або невідшкодування
завданих збитків Постачальник має право звернутись до суду.
7.6. Відшкодування збитків Постачальником Споживачу здійснюється в таких випадках:
7.6.1. у разі якщо постачання газу Споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на
виконання неправомірного доручення Постачальника про припинення постачання газу
Споживачу, Постачальник відшкодовує Споживачу вартість або об’єм недовідпущеного
природного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу на
відповідний період з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та
вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного
припинення. Крім того, якщо внаслідок цього Споживачу або його майну завдано шкоди,
Постачальник відшкодовує її в повному обсязі.
7.6.2. у разі якщо Постачальник не забезпечив своєчасне включення Споживача до
власного Реєстру споживачів у погодженому зі Споживачем періоді постачання (за умови, що
Споживачем не порушувались зобов’язання за договором постачання природного газу), що
призвело до припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС,
Споживач має право вимагати від Постачальника відшкодування вартості або об’єму
недовідпущеного природного газу, який обчислюється виходячи з підтвердженого обсягу
природного газу, визначеного договором постачання природного газу на відповідний період,
з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і
повторного відновлення подачі природного газу після його безпідставного припинення.
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7.7. Для ініціювання процедури відшкодування збитків Споживач складає в довільній
формі акт-претензію, в якому зазначає підстави та розмір нарахованих збитків, та надсилає
його Постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення, а Постачальник
зобов’язаний не пізніше двадцяти робочих днів з моменту його отримання відшкодувати
завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.
У випадку не реагування у встановлений строк на звернення або невідшкодування завданих
збитків Споживач має право звернутись до суду.
7.8. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі
природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку
газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості
природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ.
7.9. У разі невиконання будь-якою Стороною цього Договору обов‘язків по даному
Договору, інша Сторона має право застосувати оперативно-господарські санкції, передбачені
статтею 236 Господарського кодексу України, а також відмовитись від виконання зобов‘язань,
передбачених предметом Договору до повного та належного виконання Споживачем власних
зобов’язань.
7.10. Сплата штрафних санкцій та/або відшкодування збитків не звільняє Сторони від
виконання взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору.
7.11. В разі наявності заборгованості Споживача за цим Договором більше одного
місяця, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. При
цьому Споживач здійснює повний розрахунок за газ та сплачує штрафні санкції відповідно до
умов цього Договору до дати розірвання цього Договору. Про розірвання цього Договору
Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом. У такому випадку Договір
буде вважатися розірваним на 31-й день з дня направлення Постачальником рекомендованого
листа Споживачу.
7.12. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання
обов’язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або
прийняття рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов цього Договору.
8. ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
8.1. Зміна Постачальника газу здійснюється у випадках та у порядку, передбаченому
умовами даного Договору та/або чинного законодавства, зокрема, відповідно до розділу IV
Правил постачання природного газу.
8.2. У будь-якому випадку зміни Постачальника у відповідному розрахунковому періоді
має передувати укладання договору постачання природного газу з новим Постачальником та
розірвання договору постачання природного газу з діючим Постачальником або його
призупинення в частині постачання природного газу, а також відсутність у Споживача
простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим Постачальником.
8.3. Споживач зобов’язаний письмово повідомити Постачальника про намір зміни
постачальника не пізніше ніж за 21 (двадцять один) календарний день до запланованої дати
припинення Договору. Датою повідомлення Постачальника в даному випадку вважається дата
отримання повідомлення від Споживача Постачальником. Відповідне повідомлення
Споживач зобов’язаний направити Постачальнику цінним листом (з повідомленням про
вручення) або безпосередньо уповноваженому представнику Постачальника.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою
із Сторін зобов‘язань (форс-мажорних обставин) по цьому Договору, як-то: пожежа, повінь,
землетрус та інші стихійні лиха, аварія на газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки,
зміна законодавства України, видання органами виконавчої влади України нормативних актів,
що роблять неможливим виконання зобов‘язань по цьому Договору, чи інших, що не залежать
від Сторін, обставин, жодна зі Сторін не несе відповідальності. Дані обставини повинні бути
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підтверджені сертифікатом Торгово-промислової палати України чи іншим компетентним
органом.
9.2. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона,
для якої вони наступили, письмово сповіщає іншу Сторону протягом трьох днів з моменту
настання таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форсмажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини.
9.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку оплати
обсягу газу, який було фактично поставлено до їх виникнення.
9.4. При припиненні обставин, зазначених у пункті 9.1. Договору, Сторона повинна
негайно, будь-якими доступними засобами письмово сповістити про їх припинення іншу
Сторону. У повідомленні вказується термін, у який передбачається виконати зобов'язання за
даним Договором.
9.5. У випадках, передбачених у п. 9.1 Договору, термін виконання Стороною своїх
зобов'язань за даним Договором відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
10. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК
10.1. Спори між Споживачем і Постачальником вирішуються шляхом досудового
врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний
розглянути всі скарги, отримані від Споживача, і протягом одного місяця повідомити про
результати їх розгляду. Постачальник зобов’язаний розглядати звернення Споживача та у
місячний строк повідомляти про результати їх розгляду.
10.2. Процедура вирішення спорів Постачальником і контактна інформація підрозділів
Постачальника, відповідальних за розв’язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреси,
П.І.Б. відповідальних працівників тощо), публікуються на сайті Постачальника.
10.3. У разі недосягнення між Споживачем та Постачальником згоди, спірні питання
вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому
порядку.
11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
11.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє в
частині здійснення розрахунків між Сторонами до їх повного та належного здійснення, а в
частині постачання газу Споживачу по «___» ______________ 2019 року (включно).
11.2. Даний Договір укладений у 2 (двох) оригінальних примірниках, що мають однакову
юридичну силу – по одному примірнику для кожної із Сторін.
11.3. Всі зміни і доповнення до даного Договору оформлюються Сторонами письмово та
підписуються уповноваженими представниками Сторін. У випадку, якщо установчим
документом Сторони передбачена наявність печатки, Договір має бути скріплений печаткою
такої Сторони. Одностороння зміна або розірвання даного Договору не допускається, крім
випадків, передбачених даним Договором.
11.4. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну у разі прийняття рішення про
ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї зі Сторін, а також про зміни своїх
банківських реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів, статусу платників
податків, у п’ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з
повідомленням про вручення.
11.5. Цей Договір є конфіденційним документом і відомості, що містяться в ньому, не
підлягають розголошенню, окрім випадків та в обсязі, що вимагається чинним законодавством
або за письмовою згодою Сторін.
11.6. Підписанням даного Договору Споживач підтверджує, що умови поставки
передбачені даним Договором є справедливими і в повній мірі зрозумілими Споживачу, а вся
необхідна інформація була надана Споживачу Постачальником до моменту укладення
Договору.
11.7. Всі Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною та
набувають чинності, якщо вони вчинені письмово та підписані уповноваженими
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представниками Сторін та скріплені печатками Сторін, якщо наявність та/або використання
печатки передбачено установчими документами Сторін.
11.8. Всі повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином у
випадку, якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом,
кур’єром або вручені особисто за зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін. Датою
отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового
штемпеля відділу зв'язку одержувача.
11.9. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання
зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні
дані Сторін захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист
персональних даних». Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і
повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних.
11.10. Споживач не має права передавати свої права та обов’язки згідно з цим Договором
третім особам без письмової попередньої згоди на це від Постачальника.
11.11. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним
законодавством України.
11.12. Під час укладання даного Договору, Сторони підтверджують, що кожна зі Сторін
діє в межах своїх повноважень, керуючись законодавством України. Особи, що підписали цей
Договір, діють в межах наданих їм статутом та/або довіреністю повноважень, а також не є
усуненими від виконання своїх обов'язків.
11.13. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних
реквізитів, юридичних адрес, номерів телефонів, телефаксів у 5-ти денний строк з дня
виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.
11.14. Копії даного Договору, а також всіх документів до нього, відправлені Сторонами
засобами факсимільного зв'язку та/або електронної пошти, визнаються Сторонами і мають
повну юридичну силу до моменту обміну Сторонами оригіналами таких документів. Такий
обмін Сторони зобов'язані здійснити протягом 7-ми днів з дати відправлення документів
засобами факсимільного зв'язку та/або електронної пошти.
11.15. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах,
передбачених Податковим кодексом України та зареєстрований платником податку на додану
вартість.
11.16. Споживач має статус платника податку на прибуток на загальних підставах,
передбачених Податковим кодексом України та зареєстрований платником податку на додану
вартість.
11.17 Терміни, наведені у Договорі, вживаються у значеннях, визначених Законом
України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом
газотранспортної системи, Кодексом газорозподільної системи.
11.18. Невід’ємними частинами цього Договору є наступні додатки:
11.18.1. Плановий обсяг (об’єм) природного газу, Додаток №1;
11.18.2. Заявка на постачання природного газу, Додаток №2.
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПОСТАЧАЛЬНИК:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ»
(код ЕІС - 56X930000010610X)
Адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
Поточний рахунок № 26002924444775
в АБ «Укргазбанк» м. Києва,
Код банку 320478
Код ЄДРПОУ: 42399676

СПОЖИВАЧ:
_____________________________________
«_________________»
(код ЕІС - ________________)
Адреса: __________________
_________________________________
Поточний рахунок № ________________
в ________________________,
Код банку ______
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ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 537-05-63
E-mail: customer@naftogaztrading.com.ua

Код ЄДРПОУ: _____________
ІПН: _____________
Телефон: ____________
E-mail: _______________

Директор
______________
__________________________/В.В. Волинець/
_____________________/________________/
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Додаток №1 до Договору №______
постачання природного газу від __.__.20__ р.
Плановий обсяг (об’єм) природного газу
місто Київ

«___» ______2018 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ», ЕІС-код 56X930000010610X, (надалі – «Постачальник»), в
особі директора Волинця Віталія Валентиновича, який діє на підставі Статуту, з однієї
сторони, та ____________________________________, ЕІС-код_________________,(надалі –
«Споживач»), в особі ________________________________, який діє на підставі Статуту, з
другої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона»,
уклали цей Додаток №1 до Договору постачання природного газу № _________ від
_____________ (надалі – «Договір») про наступне:
1. Плановий обсяг (об’єм) природного газу, що постачається згідно Договору в період
_______________________ 201____ року, не перевищує ____________________ тис. куб.м, у
тому числі по місяцях:
Календарний
Місячний
Добовий
Календарний
Місячний
Добовий
місяць
обсяг, тис.м.³
обсяг,
місяць
обсяг,
обсяг,
тис.м.³
тис.м.³
тис.м.³
Січень
Липень
Лютий
Серпень
Березень
Вересень
Квітень
Жовтень
Травень
Листопад
Червень
Грудень
2. Сторони погодили, що ціна газу за 1000 м³ (одну тисячу метрів кубічних) газу,
складає ___________ грн., крім того ПДВ 20% - ____________ грн., всього разом з ПДВ
_______________ грн.
3. Точки комерційного обліку Споживача, по яких буде здійснюватися прийманняпередача газу Споживачу є наступними:
- EIC-код Споживача _______________________
EIC-код точки виходу ______________________
4. Цей Додаток набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та є
невід’ємною частиною Договору.
5. Інші умови Договору залишаються без змін.
6. Місцезнаходження та реквізити сторін відповідають таким, що зазначені у Розділі 12
Договору.
7. Даний Додаток укладено у двох однакових примірниках, по одному для кожної із
Сторін.
ПІДПИСИ СТОРІН:

Директор
__________________________/В.В. Волинець/ _____________________/________________
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Додаток №2 до Договору №______
постачання природного газу від __.__.20__ р.

1.

Дата

«___» ___________20__р.

2.

Час

3.

Період поставки

4.

Договірний обсяг (Партія) тис. куб.м

5.

Ціна природного газу, що враховує 20 % ПДВ

6.

Інші умови : місцезнаходження та реквізити сторін відповідають таким, що
зазначені у Розділі 12 Договору.

__:__

Уповноважена особа Споживача __________________ / ________________(ПІБ)
(Підпис)
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