ДОГОВІР № _______
постачання природного газу
м. Київ

«__» ________ 20__ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНСОЛ УКРАЇНА», надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК», ЕІС
код _____________, в особі _______________, який діє на підставі _________________, з однієї сторони,
та
Товариство з обмеженою відповідальністю «__________________», надалі «СПОЖИВАЧ», ЕІС
код ____________, в особі ________________, який діє на підставі ___________, з другої сторони,
керуючись Законом України «Про ринок природного газу» №329-VIII від 09.04.2015 року,
Кодексом газотранспортної системи (надалі - Кодекс), затвердженим постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі - НКРЕКП)
№2493 від 30 вересня 2015 року, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою
НКРЕКП №2494 від 30 вересня 2015 року, Правилами постачання природного газу, затвердженими
Постановою НКРЕКП №2496 від 30 вересня 2015 року,
надалі разом по тексту - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали даний Договір постачання
природного газу про нижченаведене:
ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ:
Газ - природний газ, якість якого відповідає технічним вимогам ТУ У 320.001.58764-007-95 «Гази
горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ У 320.001.58764-008-95 «Гази горючі
природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам» та Кодексу.
Розрахункова одиниця Газу - обсяг газу, що міститься в одній тисячі кубічних метрів при
температурі плюс 20 градусів Цельсія та тиску 760 мм ртутного стовпчику.
Звітний місяць - календарний місяць, в якому здійснюється поставка Газу СПОЖИВАЧУ, і перебіг
якого починається з 1 числа місяця і закінчується останнього числа місяця, в якому передається Газ.
Обсяг Газу за договором - обсяг Газу, який ПОСТАЧАЛЬНИК постачає СПОЖИВАЧУ на умовах
Договору.
Оператор ГРМ - оператор газорозподільної системи, до газових мереж якого підключений об’єкт
СПОЖИВАЧА.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
За цим Договором ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується постачати природний газ СПОЖИВАЧУ в
необхідних для нього об’ємах (обсягах), а СПОЖИВАЧ зобов'язується своєчасно сплачувати
ПОСТАЧАЛЬНИКУ вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.
1.2.
Якість газу повинна відповідати Кодексу. Одиниця виміру: одна тисяча стандартних метрів
кубічних.
1.3.
Параметри газу повинні відповідати параметрам загального потоку в газотранспортній системі
України.
1.4.
Обов’язковою умовою для постачання природного газу СПОЖИВАЧУ є наявність у СПОЖИВАЧА
укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу, на підставі
якого СПОЖИВАЧ набуває право правомірно відбирати газ з газорозподільної системи.
1.5.
ПОСТАЧАЛЬНИК передає СПОЖИВАЧУ природний газ обсягом _________ тис. метрів кубічних
в період з «__» _______ 20__ року по «__» _______ 20__ року, а саме:
Січень

Квітень

Липень

Жовтень

Лютий

Травень

Серпень

Листопад

Березень

Червень

Вересень

Грудень

1.6.
Розподіл місячного об’єму газу, вказаному в п. 1.5. даного Договору здійснюється рівномірно
протягом місяця в межах середньодобової норми. В разі необхідності відступу від середньодобової
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норми, і за погодженням Сторін, вносяться корективи в графік постачання газу та в подані Оператору
ГТС - ПАТ «Укртрансгаз» номінації.
1.7.
У разі необхідності відступу від запланованих місячних обсягів споживання газу, СПОЖИВАЧ, не

пізніше 20 числа місяця попереднього місяцю поставки (надалі - звітному), повідомляє
ПОСТАЧАЛЬНИКА про нові заплановані обсяги.
1.8.
СПОЖИВАЧ зобов’язаний письмово повідомляти ПОСТАЧАЛЬНИКА про збільшення чи
зменшення (при необхідності) обсягів газу, що постачаються у звітному місяці, до 10 і 20 числа звітного
місяця для можливості здійснення реномінації поставки.
1.9.
Взаємовідносини між ПОСТАЧАЛЬНИКОМ і СПОЖИВАЧЕМ регулюються даним Договором, а
щодо питань відносно природного газу: Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення
споживачів природним газом» № 1729 від 27.12.2001 року; Порядком пооб’єктового припинення
(обмеження) газопостачання споживачам, крім населення, затвердженим Постановою Кабінету
Міністрів України № 1687 від 08.12.2006 року; згідно з Правилами обліку природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими наказом
Міністерства палива та енергетики України № 618 від 27.12.2005 року, зареєстрованими в Міністерстві
юстиції України за №67/11941 від 26.01.2006 року та Кодексу; Податковим Кодексом України та іншими
чинними нормативними актами.
2.

ПОРЯДОК ОБЛІКУ ГАЗУ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ

2.1.
Право власності на газ переходить від ПОСТАЧАЛЬНИКА до СПОЖИВАЧА в пунктах
приймання-передачі.
2.2.
СПОЖИВАЧ до 15 числа місяця, що передує місяцю поставки газу, надає ПОСТАЧАЛЬНИКУ
належним чином оформлену заявку на планові обсяги використання газу на наступний місяць, підписану
уповноваженою особою.
2.3.
ПОСТАЧАЛЬНИК підтверджує планові обсяги поставки газу за цим договором оператору ГТС.
2.4.
У випадку зменшення запланованих обсягів споживання природного газу, терміново офіційним
листом (попередньо по електронній пошті або факсимільному зв’язку) не пізніше ніж за чотири робочих
дні до 15 і 25 чисел місяця споживання повідомити ПОСТАЧАЛЬНИКА про зменшення, або збільшення
обсягу споживання природного газу. У випадку ненадання такого листа, оформленого належним чином,
поставлений природний газ сплачується відповідно до замовлених обсягів планового споживання.
2.5.
Приймання-передача газу, переданого ПОСТАЧАЛЬНИКОМ СПОЖИВАЧЕВІ у відповідному
місяці поставки, оформлюється актом приймання-передачі газу, що є підставою для остаточних
розрахунків СПОЖИВАЧА за природний газ, отриманий у звітному місяці. Обсяг використання газу
СПОЖИВАЧЕМ, у відповідному місяці поставки, встановлюється шляхом складання добових обсягів,
визначених на підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу.
2.6.
СПОЖИВАЧ зобов’язується по закінченню кожного місяця передавати ПОСТАЧАЛЬНИКУ
інформацію про фактичне споживання газу у звітному місяці шляхом письмового повідомлення та
електронною поштою на адресу, зазначену в розділі 9 Договору, до 3-го числа місяця, наступного за
звітним.
2.7.
Облік спожитого природного газу здійснюється ПАТ «Укртрансгаз» і місцевими
газорозподільними підприємствами при участі СПОЖИВАЧА на підставі показників контрольновимірювальних приладів, встановлених у СПОЖИВАЧА.
2.8.
Газопостачання СПОЖИВАЧУ здійснюється по газотранспортній системі ПАТ «Укртрансгаз»
через газорозподільні мережі підприємств, які виконують диспетчерські функції по контролю за режимом
поставки безпосередньо до засувки СПОЖИВАЧА.
2.9.
Порядок та умови приймання-передачі природного газу встановлюється у відповідності з
Постановою Кабінету Міністрів України «Про забезпечення споживачів природним газом» № 1729 від
27.12.2001 року; Постановою НКРЕКП № 2496 30.09.2015 року; Постановою НКРЕКП № 2845 від
26.11.2015 року.
2.10. ПОСТАЧАЛЬНИК має право обмежити або припинити постачання газу в разі невиконання
СПОЖИВАЧЕМ пунктів 1.4. та 3.2.5. даного Договору. Про зменшення або припинення постачання газу
ПОСТАЧАЛЬНИК письмово повідомляє СПОЖИВАЧА за 24 години до обмеження (припинення)
постачання газу, шляхом надіслання факсимільним зв’язком відповідного повідомлення.
2.11. У випадку припинення подачі природного газу ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за порушення передбачених
Договором термінів його сплати, СПОЖИВАЧ припиняє газоспоживання після отримання повідомлення
про відключення від газопостачання у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України «Про
затвердження Порядку по об’єктового припинення (обмеження) газопостачання
СПОЖИВАЧАМ, крім населення» № 1687 від 08.12.2006 року, і зобов’язується сплатити всі витрати,
пов’язані з припиненням та відновленням газопостачання.

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1.
ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується:
3.1.1. Передати СПОЖИВАЧУ через оператора ГРМ/ГТС природний газ в обсягах і у порядку,
передбаченими даним Договором, за умови відсутності у СПОЖИВАЧА заборгованості перед іншим
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ природного газу, або за згодою цього ПОСТАЧАЛЬНИКА.
3.1.2. Забезпечувати постачання газу з дотриманням вимог, установлених державними стандартами,
технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості і тиску.
3.1.3. Забезпечити СПОЖИВАЧА прозорими та простими способами досудового вирішення спорів.
3.2.
СПОЖИВАЧ зобов’язується:
3.2.1. Самостійно укласти договори з відповідними операторами ГРМ/ГТС на транспортування
природного газу.
3.2.2. Без перешкод в будь-який час допускати представників ПОСТАЧАЛЬНИКА, повноважних
представників ГРМ/ГТС та уповноважених представників відповідних державних організацій - для огляду
газопроводів і газоспоживаючого устаткування СПОЖИВАЧА, для зчитувань показів засобів
вимірювальної техніки, перевірки приладів обліку витрат газу та правильності їх експлуатації
встановлених на комерційному вузлі обліку газу СПОЖИВАЧА.
3.2.3. Забезпечити відповідність комерційного вузла обліку газу вимогам Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність», Правилам обліку природного газу під час його транспортування
газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженим наказом Міністерства палива
та енергетики України № 618 від 27 грудня 2005 року, державним стандартам, експлуатаційній
документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять до складу цього вузла;
3.2.4. СПОЖИВАЧ гарантує ПОСТАЧАЛЬНИКУ, що в нього немає боргів перед іншими
ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ природного газу. У разі виникнення у СПОЖИВАЧА боргів за природний газ перед
іншими ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, СПОЖИВАЧ зобов’язується письмово повідомити про це
ПОСТАЧАЛЬНИКА, відповідно до умов цього Договору, протягом трьох днів з моменту виникнення такої
заборгованості.
3.2.5. Дотримуватися обсягу споживання газу в межах середньодобового обсягу поставки та планового
обсягу поставки в межах ±5% (п'ять відсотків) від встановлених відповідно до умов даного Договору на
поточний місяць поставки.
3.2.6. Щомісячно до 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за звітним, підписувати отримані від
ПОСТАЧАЛЬНИКА фінансово-бухгалтерські Акти прийому-передачі природного газу з обов’язковим
поверненням примірників ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом 5 (п’яти) днів.
4.

ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1.
Договірна ціна природного газу та порядок розрахунків на кожен місяць постачання визначається
у відповідній додатковій угоді, що є невід’ємною частиною даного Договору. Таку додаткову угоду
Сторони зобов’язуються укладати до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання.
4.2.
Загальна ціна Договору визначається загальною вартістю газу, отриманого СПОЖИВАЧЕМ від
ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом строку дії Договору.
4.3.
Ціна і обсяги газу на кожний звітний місяць можуть коригуватися додатковими угодами, що є
невід’ємною частиною даного договору.
4.4.
В разі відмови СПОЖИВАЧА від запропонованої ПОСТАЧАЛЬНИКОМ нової ціни,
ПОСТАЧАЛЬНИК має право не виконувати зобов’язання, передбачене п.3.1.1. даного Договору.
4.5.
СПОЖИВАЧ здійснює оплату вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного
газу на звітний місяць згідно додаткових угод, що є невід’ємними частинами даного Договору.
4.6.
При невиконанні СПОЖИВАЧЕМ умов, передбачених п.4.1. даного Договору, ПОСТАЧАЛЬНИК
має право обмежити або припинити постачання газу СПОЖИВАЧЕВІ шляхом реномінації обсягу
поставки.
4.7.
В платіжному дорученні СПОЖИВАЧ повинен обов’язково вказувати номер даного Договору,
дату його підписання, призначення платежу.
4.8.
Кошти, які надійшли від СПОЖИВАЧА, будуть зараховані як попередня оплата за умови
відсутності заборгованості за даним Договором.
4.9.
Звірка розрахунків здійснюється Сторонами даного Договору на підставі відомостей про
фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та акту приймання-передачі газу протягом 10
(десяти) днів з моменту вимоги однієї із сторін. Вказана звірка оформляється актом звірки.
4.10. СПОЖИВАЧ самостійно сплачує вартість транспортування природного газу місцевим
газорозподільним та газотранспортним організаціям за окремими угодами.

4.11. Платежі за природний газ СПОЖИВАЧ здійснює шляхом перерахування на розрахунковий
рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА грошових коштів.
4.12. У випадку оплати СПОЖИВАЧЕМ суми, що перевищує фактично спожитий ним місячний обсяг
газу, ПОСТАЧАЛЬНИК повертає суму переплати або зараховує її як передплату наступного періоду
споживання природного газу, в разі наявності такого.
5.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

5.1.
За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність
згідно з умовами цього Договору та чинним законодавством України.
5.2.
У разі порушення СПОЖИВАЧЕМ термінів оплати, передбачених розділом 4 даного Договору
та/або додаткових угод, СПОЖИВАЧ сплачує ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової
ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня, та відшкодовує збитки ПОСТАЧАЛЬНИКУ
відповідно до чинного законодавства України.
5.3.
СПОЖИВАЧ не несе відповідальності перед ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за порушення умов даного
Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини ПОСТАЧАЛЬНИКА або внаслідок дії обставин
непереборної сили.
5.4.
У разі непогашення СПОЖИВАЧЕМ заборгованості за цим Договором ПОСТАЧАЛЬНИК має
право в односторонньому порядку розірвати даний Договір. При цьому СПОЖИВАЧ зобов’язаний
протягом 5 (п’яти) банківських днів здійснити повний розрахунок за спожитий газ, відшкодувати всі
збитки, яких зазнав ПОСТАЧАЛЬНИК. Про розірвання даного Договору ПОСТАЧАЛЬНИК повідомляє
СПОЖИВАЧА рекомендованим листом з повідомленням.
5.5.
У разі недопоставки газу з вини ПОСТАЧАЛЬНИКА, за умови належного виконання
СПОЖИВАЧЕМ розділів 3 та 4 даного Договору та відсутності заборгованості за Договором,
ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує СПОЖИВАЧУ штраф відповідно до чинного законодавства України.
Положення даного пункту Договору не застосовуються у разі припинення/обмеження газопостачання
відповідно до чинного законодавства та умов даного Договору, а також за відсутності у
ПОСТАЧАЛЬНИКА необхідних обсягів газу по незалежним від нього причинам (зниження тиску газу,
зменшення обсягу видобутку та поставок газу тощо).
5.6.
Сплата пені, штрафів та відшкодування збитків, зазначених у п.5.2 - 5.6., не звільняє Сторони
від виконання зобов’язань за даним Договором.
5.7.
ПОСТАЧАЛЬНИК не несе відповідальності перед СПОЖИВАЧЕМ за порушення умов даного
Договору, якщо доведе, що порушення виникли з вини СПОЖИВАЧА або внаслідок дії обставин
непереборної сили.
5.8.
ПОСТАЧАЛЬНИК не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.
Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання своїх
зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання є наслідком
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення даного Договору
і які Сторони не могли передбачити в момент його укладення. Форс-мажорними обставинами є події, які
об'єктивно не залежать від волі і дій Сторін і роблять неможливим для будь-якої із Сторін виконання
зобов'язань за даним Договором, а саме, в тому числі, але не виключно: стихійні лиха, вибухи та аварії
в тому числі на газопроводах, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війна або військові
дії, блокада, а також суспільні безлади, страйки, інші обставини, що виникли не з вини Сторін та
перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним Договором.
6.2.
Строк виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором відкладається на час дії форсмажорних обставин.
6.3.
Настання обставин форс-мажору підтверджується у порядку, встановленому чинним
законодавством.
6.4.
Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови СПОЖИВАЧА від сплати
ПОСТАЧАЛЬНИКУ за газ, який був поставлений до їх виникнення.

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1.
Всі суперечки, які виникають за даним Договором або пов’язані із ним, повинні вирішуватись
шляхом переговорів між Сторонами.
7.2.
У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.
7.3.
Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому
порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного
законодавства України.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
8.1.
Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання повноважними представниками
Сторін та скріплення печатками Сторін, і діє до «__» ______ 20__ року включно, а в частині розрахунків
- до повного їх виконання.
8.2.
Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів,
адрес, номерів телефонів, телефаксів протягом 3 (трьох) днів з дати виникнення відповідних змін.
8.3.
Всі зміни і доповнення до даного Договору повинні бути викладені в письмовій формі, підписані
повноважними представниками Сторін, скріплені печатками Сторін та оформлені Додатками, які є
невід’ємною частиною цього Договору. Всі зміни і доповнення до даного Договору, включаючи
документи, передані по факсу, є невід'ємною частиною Договору в разі, якщо вони викладені в письмовій
формі підписані повноважними представниками Сторін та скріплені печатками Сторін. Документи,
передані факсимільним зв'язком, повинні бути замінені оригіналами протягом додатково узгодженого
Сторонами строку.
8.4.
Жодна із Сторін не має права передавати будь-які зобов'язання за даним Договором третій
стороні без письмового погодження іншої Сторони.
8.5.
Враховуючи конфіденційність даного Договору, Сторони вживатимуть заходів для того, щоб
зміст даного Договору не став відомим іншим особам.
8.6.
Даний Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для
кожної із Сторін.
8.7.
Враховуючи, що відповідно до п. 3.1 даного Договору, передача ПОСТАЧАЛЬНИКОМ
природного газу в мережах ПАТ «Укртрансгаз» СПОЖИВАЧУ носить безперервний характер,
ПОСТАЧАЛЬНИК, керуючись п. 201.4 Податкового Кодексу України, не пізніше останнього дня місяця, в
якому здійснено таку передачу природного газу, складає зведену податкову накладну, з урахуванням
всього обсягу постачання природного газу протягом місяця поставки.
8.8.
Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах.
9.
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