ДОГОВІР ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №_______________
м. Київ

«

» __________2019 рік

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕНЕРГО ТОРГ УКРАЇНА»,
місцезнаходження: 01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського, буд. 10, код ЄДРПОУ
42806418 (далі – «Постачальник»), в особі директора Бежевеця Олексія Петровича, який
діє
на
підставі
Статуту,
з
однієї
сторони,
та
_____________________________________________________________________________,
ЕІС-код __________________________________________________________ (далі –
«Споживач»), в особі ______________________________________________, який(-ка) діє
на підставі _______________________________, з іншої сторони, які надалі разом
іменуються «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», уклали цей Договір на постачання
природного газу (далі – «Договір») про наступне:
1. Загальні положення
1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
«Договір» – означає цей Договір з усіма додатками до нього, змінами та доповненнями,
що внесені до цього Договору або до додатків.
«Кодекс газотранспортної системи» або «Кодекс ГТС» - Кодекс газотранспортної
системи, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2493 від 30 вересня 2015 р.,
або нормативний акт, що замінює Кодекс ГТС.
«Кодекс газорозподільних систем» або «Кодекс ГРС» - Кодекс газорозподільних
систем, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30 вересня 2015 р.,
або нормативний акт, що замінює Кодекс ГРС.
«НКРЕКП» або «Регулятор» - Національна комісія, що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг або інший державний орган, який здійснює
державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання у
сфері діяльності з виробництва, передачі, розподілу, постачання природного газу.
«Об'єкт Споживача» - технологічний комплекс, що складається з газопроводів, споруд
та/або обладнання, призначених для споживання природного газу, що на праві власності
чи користування належить Споживачеві.
«Оператор газорозподільної системи» або «Оператор ГРМ» – суб’єкт господарювання,
вказаний в Додатку №1 до цього Договору, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із
розподілу природного газу газорозподільною системою, до якої підключений об'єкт
Споживача.
«Оператор газотранспортної системи» або «Оператор ГТС» – ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»
або інший суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із
транспортування природного газу газотранспортною системою.
«Підтверджений обсяг» - об'єм (обсяг) природного газу, виділений Постачальником для
потреб Споживача відповідно до замовлень останнього на відповідний розрахунковий
період, який підтверджений Оператором ГТС (включений до підтвердженої номінації) у
порядку, визначеному
Кодексом газотранспортної системи. Підтверджений обсяг

дорівнює плановому місячному обсягу, вказаному в Додатку № 2 до цього Договору, або
місячному обсягу, скоригованому відповідно до п 3.4 або 3.5 цього Договору та
підтвердженому Оператором ГТС.
«Плановий обсяг» - об'єм (обсяг) постачання природного газу на відповідний проміжок
часу (доба, місяць, рік), який вказаний в Додатку №1 до цього Договору.
«Правила постачання» або «ПППГ» - Правила постачання природного газу, затверджені
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг № 2496 від 30 вересня 2015 року, із змінами та
доповненнями, або нормативний акт, що замінює Правила постачання.
«Природний газ» або «газ» - суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, яка
перебуває у газоподібному стані, обчислюється за стандартних умов (тиск - 760 мм
ртутного стовпчика і температура - 20 градусів за Цельсієм) та яка є товаром за цим
Договором.
«Робочий день» - день, який не є вихідним або святковим відповідно до законодавства
України.
«Розрахунковий період» або «розрахунковий місяць» - календарний місяць, з першого по
останнє число включно, в якому здійснюється постачання газу Споживачу та відповідні
розрахунки за поставлений газ.
«Середньодобова норма поставки» – обсяг природного газу, який визначається шляхом
ділення місячного планового обсягу поставки на кількість днів у відповідному місяці.
«Точка постачання» - як це визначено в Додатку № 1.
1.2. Інші терміни, які застосовуються в цьому Договорі, вживаються в значеннях,
встановлених Правилами постачання, Законом України «Про ринок природного газу»,
Кодексом ГРС, Кодексом ГТС, якщо інше значення не наведено в цьому Договорі або
прямо не випливає із змісту терміну або його контексту.
2. Предмет Договору
2.1. За цим Договором Постачальник зобов'язується поставити Споживачу природний газ
у об'ємах (обсягах), замовлених Споживачем, а Споживач зобов'язується своєчасно
оплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що
визначені цим Договором.
2.2. Відносини Сторін, що не врегульовані цим Договором регулюються Законом України
«Про ринок природного газу», Правилами постачання, Кодексом газотранспортної
системи, Кодексом газорозподільних систем, іншими нормативно-правовими актами. 3.
Загальні умови
3. Загальні умови постачання
3.1. Споживачем та Оператором ГРМ укладено в установленому порядку договір
розподілу природного газу, на підставі якого Споживач набуває право відбирати із
газорозподільної системи газ, що постачається Постачальником за цим Договором.
3.2. Постачальник поставляє Споживачу природний газ, якість якого відповідає вимогам
ГОСТ 5542-87 «Гази горючі природні для промислового і комунально-побутового
призначення» та нормам якості, встановленим Кодексом газотранспортної системи.

Параметри природного газу, що постачається Споживачу, відповідають параметрам
загального потоку в газотранспортній системі України.
3 3. Річні, місячні та добові планові обсяги постачання природного газу за цим Договором
визначені в Додатку №1 до цього Договору, підтверджуються Оператором ГТС та можуть
корегуватися (переглядатися) відповідно до умов цього Договору. У разі відхилення
Оператором ГТС номінації Постачальника на обсяг природного газу, замовлений
Споживачем, Постачальник протягом 3 (трьох) робочих днів повідомляє про це
Споживача.
3.4. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на наступний
розрахунковий період здійснюється за письмовою заявкою Споживача, яка має бути
отримана Постачальником не менш ніж за 15 (п’ятнадцять) календарних днів до початку
вказаного розрахункового періоду. У разі неотримання Постачальником такої заявки,
природний газ постачається Споживачу в плановому обсязі, вказаному в Додатку №1, за
умови відсутності з боку Споживача прострочених платежів за цим Договором та/або
відсутності інших підстав для припинення постачання природного газу.
3.5. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу, який
постачається протягом розрахункового місяця, здійснюється за письмовою заявкою
Споживача, яка має бути отримана Постачальником не менш ніж за 5 (п’ять) робочих днів
до заявленої дати зміни обсягів постачання (споживання) природного газу.
3.6. Збільшення обсягів постачання природного газу за заявкою Споживача погоджується
Постачальником із Оператором ГРМ/Оператором ГТС, про що Споживач повідомляється
протягом однієї доби. У разі неможливості збільшити обсяг постачання природного газу
(включаючи відхилення відповідної реномінації Оператором ГТС), газ постачається
Споживачу в планових обсягах.
3.7. Постачальник постачає Споживачу погоджений та підтверджений обсяг природного
газу за умови виконання Споживачем обов’язків за цим Договором, включаючи належну
оплату підтверджених обсягів природного газу, Правил постачання природного газу та
дисципліни відбору природного газу. У разі, якщо Споживач здійснив неповну або
несвоєчасну оплату за природний газ, що постачається у відповідному розрахунковому
періоді, Постачальник має право пропорційне зменшити обсяг газу, що постачається
Споживачу в такому розрахунковому періоді.
3.8. Місячний обсяг відбору газу Споживачем не повинен перевищувати 5% (п’ять
відсотків) від підтвердженого обсягу. Допустиме відхилення обсягів споживання
природного газу протягом розрахункового періоду становить +/- 5 (п’ять) відсотків від
підтвердженого обсягу газу.
3.9. Якщо інший режим постачання та споживання газу не узгоджений Сторонами,
Постачання та споживання газу протягом місяця здійснюється нерівномірно, виходячи з
господарських потреб Споживача.
3.10. Природний газ постачається до точки постачання. Передача природного газу
Споживачу здійснюється в точці постачання, на якій відбувається перехід до Споживача

права власності на поставлений газ та усіх ризиків, пов'язаних з його транспортуванням,
зберіганням чи використанням.
4. Визначення фактичного обсягу поставленого природного газу
4.1. Обсяг фактично поставленого (переданого) Споживачу газу за відповідний
розрахунковий період, визначається Оператором ГРМ відповідно до вимог Кодексу ГРМ в
точках комерційного обліку (на підставі даних комерційних вузлів обліку, встановлених в
точках вимірювання).
4.2. У разі несправності комерційних вузлів обліку природного газу або їх невідповідності
встановленим нормам, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством, обсяг
природного газу, поставленого за відповідний період, визначається за розрахунками
Оператора ГРМ на підставі встановлених нормативів.
4.3. За підсумками розрахункового періоду до 05 числа місяця, наступного за
розрахунковим, Споживач надає Постачальнику копію відповідного акта про фактичний
об'єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за
розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ та Споживачем відповідно до
вимог Кодексу ГРС. Вищевказана копія акта має бути засвідчена печаткою Споживача та
підписом уповноваженої особи Споживача. 4.4. На підставі отриманої від Споживача копії
акта, вказаного в п. 4.3 цього Договору, та/або даних Оператора ГРМ, Постачальник
протягом 3 (трьох) робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акта
приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписаних
Постачальником.
4.5. Споживач протягом 2 (двох) робочих днів з дати одержання акта приймання-передачі
газу повертає Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі газу,
підписаний Споживачем та скріплений печаткою Споживача, або надає в письмовій формі
мотивовану та обґрунтовану відмову від підписання акта приймання-передачі газу.
4.6. У випадку відмови Споживачем від підписання акта приймання-передачі газу,
відповідні розбіжності між Сторонами підлягають урегулюванню згідно з умовами цього
Договору або в судовому порядку.
4.7. Акти приймання-передачі природного газу, підписані Сторонами, є підставою для
остаточних розрахунків Споживача з Постачальником.
4.8. У разі виникнення суперечок між Сторонами стосовно фактичного обсягу постачання
Споживачу природного газу за цим Договором протягом відповідного розрахункового
періоду, вказаний обсяг визначається за даними Оператора ГРМ за підсумками
розрахункового періоду. До вирішення суперечки або розв’язання спору в судовому
порядку, вартість природного газу визначається за даними Постачальника, а об’єм
поставленого та спожитого природного газу за даними Оператора ГРМ.
5. Ціна газу та порядок оплати
5.1. Ціна на природний газ, що постачається Споживачу за цим Договором, встановлена в
Додатку №2 до цього Договору.

5.2. Ціна на природний газ, що вказана в Додатку №2, встановлена на перший
розрахунковий період та, якщо інше не погоджено сторонами в Додатку №2, підлягає
щомісячному коригуванню (перегляду) шляхом підписання Сторонами додаткових угод в
порядку та на умовах, визначених пунктами 5.3 та 5.4 цього Договору, або встановленню
окремої ціни на додаткові обсяги газу відповідно до п. 5.5 та 5.6 Договору.
5.3. Щомісячно, не пізніше ніж за 11 (одинадцять) календарних днів до початку
наступного розрахункового періоду, Постачальник надсилає Споживачу два підписаних
екземпляра проекту додаткової угоди до цього Договору з ціною на газ на відповідний
розрахунковий період. Якщо ціна на газ на наступний розрахунковий період не
змінюється, діє ціна на газ, встановлена на попередній розрахунковий період, та проект
додаткової угоди не надсилається.
5.4. Отримавши від Постачальника проект додаткової угоди, зазначений в п. 5.3,
Споживач протягом одного календарного дня з дати його отримання (і) підписує таку
додаткову угоду та повертає один її екземпляр Постачальнику або (іі) письмово
повідомляє Постачальника про незгоду з ціною на газ на відповідний розрахунковий
період та про призупинення або припинення постачання природного газу за цим
Договором та відмову від Договору. У разі незгоди Споживача з ціною газу на наступний
розрахунковий період, дія Договору може бути призупинена до моменту погодження
Сторонами ціни постачання газу.
5.5. Протягом розрахункового періоду ціна на газ, що постачається у цьому
розрахунковому періоді, не змінюється, крім випадку збільшення обсягів постачання
природного газу у розрахунковому періоді за заявкою Споживача більш ніж на 5% він
планового обсягу. У цьому разі Постачальник надсилає Споживачу повідомлення про ціну
на газ на додатково замовлений обсяг та два підписаних екземпляра проекту додаткової
угоди до цього Договору з ціною на додатковий обсяг газу.
5.6. Отримавши від Постачальника повідомлення та проект додаткової угоди, зазначений
в п. 5.5, Споживач протягом одного календарного дня з дати їх отримання (і) підписує
додаткову угоду та повертає один її екземпляр Постачальнику або (іі) письмово
повідомляє Постачальника про незгоду з ціною на додатковий обсяг газу. У разі незгоди
Споживача з ціною на додатковий обсяг газу, газ постачається в плановому обсязі.
5.7. Споживач оплачує газ, що постачається за цим Договором, відповідно до Додатку №2
з урахуванням п. 5.8.
5.8. У разі подання Споживачем згідно пункту 3.5 цього Договору заявки на збільшення
обсягів постачання газу більше ніж на 50% від планового місячного обсягу на відповідний
розрахунковий період, Споживач зобов’язаний протягом 2 (двох) робочих днів з дати
підписання додаткової угоди, передбаченої п. 5.6, оплатити 50% вартості додаткового
обсягу газу за ціною, що вказана в додатковій угоді.
5.9. Остаточний розрахунок між Сторонами за поставлений газ здійснюється на підставі
акту приймання-передачі природного газу за відповідний розрахунковий період.

5.10. У разі, якщо відповідно до акту приймання-передачі природного газу, плата за газ,
поставлений у відповідному розрахунковому періоді перевищує вартість газу, фактично
поставленого Споживачу у такому розрахунковому періоді, сума переплати зараховується
Постачальником у рахунок оплати газу за наступний розрахунковий період (за
відрахуванням суми відшкодування збитків, передбачених п.9.4, якщо такі
застосовуються) або, за письмовою вимогою Споживача, повертається на поточний
рахунок Споживача (за відрахуванням банківських платежів (комісії) та суми
відшкодування збитків, передбачених п. 9.4, якщо такі застосовуються).
5.11. У разі, якщо відповідно до акту приймання-передачі природного газу, плата за газ,
поставлений у відповідному розрахунковому періоді, менше вартості газу, фактично
поставленого Споживачу в такому розрахунковому періоді, Споживач зобов’язаний
здійснити доплату у відповідному розмірі протягом одного календарного дня з дати
одержання акту приймання-передачі газу відповідно до п. 4.5.
5.12. У разі виникнення у Споживача заборгованості за газ, поставлений Споживачу в
попередніх розрахункових періодах, платежі, отримані Постачальником від Споживача у
вигляді оплати за природний газ в поточному розрахунковому періоді, можуть бути
зараховані в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача. У цьому випадку у
Споживача виникає заборгованість за газ, що постачається в поточному розрахунковому
періоді та можуть бути нараховані штрафні санкції згідно з умовами цього Договору.
5.13. Оплата за газ, що постачається Споживачу за цим Договором, здійснюється
Споживачем на поточний рахунок Постачальника, вказаний в цьому Договорі або
додатках (доповненнях) до нього.
5.14. Щомісяця, 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим періодом або,
якщо це неробочий день, наступного робочого дня, Постачальник, складає акт звірки
взаємних розрахунків та надсилає/передає їх Споживачу в двох екземплярах. Споживач
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання вказаного акту розглядає його, підписує
і повертає Продавцю один екземпляр.
5.15. Місячна вартість газу, що постачається за цим Договором, визначається як добуток
ціни газу на загальну кількість фактично поставленого газу у відповідному
розрахунковому періоді.
5.16. Загальна сума Договору складається із сум місячних вартостей газу, поставленого
Споживачеві протягом строку дії цього Договору.
6. Права та обов'язки Споживача
6.1. Споживач має право:
6.1.1. отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;
6.1.2. на зміну в установленому порядку договірних величин споживання газу;
6.1.3. безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що
надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу, порядок оплати за

спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись Постачальником
відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору;
6.1.4. звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов'язаних з
виконанням цього Договору;
6.1.5. вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків і у випадку незгоди
з порядком розрахунків або розрахованою сумою, вимагати проведення звірки
розрахункових даних та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та
законодавством порядку;
6.1.6. проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
6.1.7. вільно обирати іншого постачальника та розірвати цей Договір у встановленому
цим Договором та чинним законодавством порядку;
6.1.8. оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що
порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених
цим Договором та чинним законодавством;
6.1.9. отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у
зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань
перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
6.1.10. самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб,
попередивши про це Постачальника та інших суб’єктів ринку природного газу з якими
укладено відповідні Договори, відповідним листом за 5 (п’ять) календарних днів;
6.1.11. мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
6.2. Споживач зобов'язується:
6.2.1. здійснювати своєчасну та повну оплату природного газу згідно з умовами цього
Договору;
6.2.2. укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором
ГРМ для набуття права на правомірний відбір газу із газорозподільної системи та фізичну
доставку газу до межі балансової належності об'єкта Споживача;
6.2.3. не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
6.2.4. своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни реквізитів, що впливають на
виконання умов цього Договору;
6.2.5. 1-го числа кожного місяця знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку
газу та приладів обліку газу (лічильника) та повідомляти ці дані Постачальнику або, на
письмову вимогу Постачальника, повідомляти такі показники протягом дня з дня
отримання вимоги Постачальника;
6.2.6. безперешкодно допускати на свою територію, в тому числі у свої виробничі,
господарські та підсобні приміщення, де розташовані вузли обліку газу, прилади обліку

газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника після пред'явлення ними
службових посвідчень та документів, що підтверджують відповідні повноваження
(довіреність від Постачальника) для звіряння показань фактично використаних обсягів
природного газу;
6.2.7. забезпечувати дотримання дисципліни відбору природного газу в обсягах та на
умовах, визначених Договором;
6.2.8. своєчасно інформувати Постачальника про всі відхилення від технологічних
режимів роботи, надавати повну та достовірну інформацію про режим споживання;
6.2.9. відшкодовувати завдані Постачальнику збитки внаслідок порушення Споживачем
умов даного Договору чи норм законодавства України;
6.2.10. припинити споживання газу у випадках: - несанкціонованого споживання
(відбору) природного газу; - перевищення понад 5% споживання протягом розрахункового
періоду підтвердженого обсягу природного газу; - порушення Споживачем строків та
умов оплати за Договором; - у інших випадках, передбачених Правилами постачання та
чинним законодавством України;
6.2.11. виконувати інші обов'язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або
цим Договором;
6.2.12. забезпечити повну конфіденційність даних, отриманих від Постачальника, в тому
числі не розголошувати в будь-якій спосіб третім особам інформацію про умови
постачання природного газу за даним Договором, в тому числі ціну та обсяги. При цьому
розголошенням не вважається надання даних, отриманих від Постачальника органам
державної влади на їх правомірну вимогу, та/або третім особам з метою виконання умов
цього Договору.
7. Права і обов'язки Постачальника
7.1. Постачальник має право:
7.1.1. отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ;
7.1.2. контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
7.1.3. ініціювати зміну ціни за газ у порядку та на умовах, визначених цим Договором;
7.1.4. ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на
умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
7.1.5. на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку природного газу, що
встановлені на об’єкті(ах) Споживача для перевірки показань фактично
використаних/спожитих Споживачем обсягів природного газу;
7.1.6. проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних/спожитих обсягів
природного газу з підписанням відповідного акту;

7.1.7. за письмовою вимогою, протягом одного робочого дня, отримувати від Споживача
оперативну інформацію про обсяги фактичного споживання природного газу;
7.1.8. в разі існування заборгованості Споживача за даним Договором, в односторонньому
порядку розірвати даний Договір;
7.1.9. мати інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.
7.2. Постачальник зобов'язується:
7.2.1. забезпечувати безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах,
передбачених цим Договором; 7.2.2. забезпечувати належну якість надання послуг з
постачання природного газу відповідно до вимог чинного законодавства та цього
Договору;
7.2.3. забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором
ГТС необхідного Споживачу об’єму (обсягу) природного газу, за умови дотримання
Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
7.2.4. обчислювати і виставляти рахунки Споживачу за поставлений природний газ
відповідно до вимог та у порядку, передбачених Правилами постачання та цим
Договором;
7.2.5. складати та направляти акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному
Договором;
7.2.6. забезпечувати Споживача інформацією про загальні умови постачання, ціни, про
право Споживача на вільний вибір постачальника, акти законодавства, якими
регулюються відносини між Постачальником і Споживачем, наявні способи досудового
вирішення спорів, які розміщенні на офіційному веб-сайті Постачальника;
7.2.7. ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на
умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
7.2.8. у разі наміру змінити умови цього Договору, повідомляти Споживача про такі зміни
не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до початку наступного розрахункового
періоду з надсиланням Споживачу повідомлення та відповідної додаткової угоди;
7.2.9. відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або
неналежного виконання Постачальником своїх зобов'язань за цим Договором;
7.2.10. забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
7.2.11. надавати Споживачу документи, необхідні для обліку та оподаткування
природного газу; на безоплатній основі забезпечувати Споживача інформацією про обсяги
та інші показники споживання природного газу Споживачем; 7.2.12. своєчасно
повідомляти Споживача про всі зміни реквізитів, що впливають на виконання умов цього
Договору;
7.2.13. забезпечити Споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;

7.2.14. забезпечити Споживача прозорими, простими та доступними способами
досудового вирішення спорів з Постачальником;
7.2.15. виконувати інші обов'язки, покладені на Постачальника цим Договором та/або
чинним законодавством.
8. Порядок припинення, обмеження та відновлення газопостачання
8.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження
постачання природного газу Споживачу в разі:
1) проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;
2) перевитрат Споживачем добової норми споживання газу або/та узгодженого Сторонами
графіка нерівномірної подачі природного газу та/або місячного підтвердженого обсягу
природного газу;
3) розірвання цього Договору;
4) відмови Споживача від підписання акта приймання-передачі природного газу без
відповідного письмового обґрунтування;
5) настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу,
що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про ринок природного газу";
6) в інших випадках, передбачених Законом України "Про ринок природного газу",
Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами
безпеки систем газопостачання або іншим законодавством.
8.2. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов'язку оплатити
поставлений газ та погасити іншу заборгованість перед Постачальником за цим
Договором.
8.3. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на об'єкт
Споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції
чи технічного переоснащення чи з будь-яких інших причин, Споживач має звернутися до
Оператора ГРМ та Постачальника, попередивши їх не менше ніж за 5 (п’ять) календарних
днів, а у випадку крайньої необхідності без відповідного попередження.
9. Відповідальність Сторін, порядок визначення та відшкодування збитків
9.1. 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 відповідального Оператора ГТС або Оператора ГРМ.
9.2. Постачальник не відповідає за непостачання природного газу або постачання газу в
неповному обсязі, постачання газу неналежної якості, якщо це спричинено діями або
бездіяльністю Оператора ГТС або Оператора ГРМ, включаючи відхилення номінацій
Постачальника на обсяги газу, замовлені Споживачем.

9.3. У разі несвоєчасної або неповної оплати за природний газ, Споживач сплачує
Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України,
що діяла у період, за який стягується пеня, від несплаченої суми за кожен день
прострочення оплати.
9.4. У разі, якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг
постачання/споживання природного газу за цим Договором буде менший від
підтвердженого обсягу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав обсягу замовленому
Споживачем), Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості
недопридбаного/недоспожитого обсягу газу за відповідний розрахунковий період.
9.5. У разі, якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг
постачання/споживання природного газу Споживачу за цим Договором буде
перевищувати підтверджений обсяг на цей період (за умови, що підтверджений обсяг
відповідав замовленому Споживачем), Постачальник має право вимагати від Споживача
відшкодування збитків за перевищення об'єму (обсягу) природного газу, що
розраховується за наступною формулою: В = (V ф - V п) х Ц х 0,1 де: V ф - обсяг
природного газу, фактично поставленого Постачальником Споживачу протягом
відповідного розрахункового періоду; V п - підтверджений обсяг природного газу на цей
розрахунковий період; Ц - ціна природного газу на відповідний розрахунковий період.
9.6. Відшкодування збитків, вказаних в п. 9.4 та 9.5 цього Договору не здійснюється, якщо
фактичний обсяг споживання в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого
обсягу не більше ніж на ±5 %. Додатково до відшкодування збитків, передбачених п. 9.4
та 9.5 цього Договору, Споживач зобов'язується відшкодувати Постачальнику всі витрати
та/або штрафні санкції, сплачені ним Оператору ГРМ та/або Оператору ГТС за
балансування системи та/або перерозподіл потужності в зв’язку з фактичним
споживанням Споживачем газу більше або менше від підтвердженого обсягу на 5%.
9.7. Вимоги Постачальника щодо відшкодування збитків, вказаних в п. 9.4 та 9.5 цього
Договору, визначаються в акті-претензії, яка оформлюється та надається Споживачу
відповідно до Правил постачання.
9.8. Споживач зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів з моменту отримання актапретензїї відшкодувати Постачальнику завдані збитки. У разі прострочення цього строку,
Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України за кожен день прострочення відшкодування збитків.
9.9. Відшкодування збитків Постачальником Споживачу здійснюється в випадках та за
процедурою встановленими Правилами постачання.
10. Надання інформації. Розгляд скарг. Порядок вирішення спорів
10.1. Постачальник зобов’язаний забезпечити право Споживача на доступ до інформації,
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»,
шляхом її розміщення на своєму офіційному вебсайті у мережі Інтернет.
10.2. Публічне оголошення інформації, передбаченої Правилами постачання, здійснюється
Постачальником на його офіційному веб-сайті http://etu.com.ua/
10.3. Контактна точки для надання інформації Споживачу знаходиться за поштовою
адресою, що вказана в п. 13.4 цього Договору. Режим роботи контактної точки: з 9:00 до
18:00 у робочі дні.
10.4. Письмові скарги або запити Споживача стосовно/або у зв’язку з постачанням газу за
цим Договором надсилаються Постачальнику електронною поштою або/та, за бажанням
Споживача, іншим способом, передбаченим п. 13.4 цього Договору за адресою, вказаною
в цьому пункті.
10.5. Із усними скаргами або зауваженнями стосовно/або у зв’язку з постачанням газу за
цим Договором Споживач може звернуться за контактними даними, які вказані на сайті
Постачальника.
10.6. Постачальник розглядає скарги, отримані від Споживача та письмово повідомляє
його про результати їх розгляду протягом одного місяця.
10.7. Спірні питання між Споживачем і Постачальником щодо постачання природного
газу, оплати послуг постачальника, відшкодування збитків тощо мають вирішуватися
шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.
10.8. У разі недосягнення протягом 2 місяців згоди щодо спірного питання шляхом
переговорів, Сторони мають право звернутися за вирішенням спору до Регулятора чи його
територіального підрозділу, якщо це питання належить до їх компетенції, та/або передати
спір на розгляд суду.
11. Форс-мажор
11.1. У разі виникнення форс-мажорних обставин (дій непереборної сили, що не залежать
від волі Сторін, а саме: війни, військових дій, введення воєнного стану, окупації,
проведення антитерористичної операції, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій,
дій/бездіяльності державних органів, що роблять неможливим виконання Сторонами своїх
обов'язків, пожеж та інших стихійних лих) Сторони звільняються від відповідальності за
невиконання своїх обов'язків у період дії вказаних обставин, якщо невиконуюча Сторона
попередила про це іншу Сторону не пізніше ніж через 5 (п’ять) робочих днів з дня
виникнення таких обставин.
11.2. У разі, якщо дія вказаних обставин триває більше, ніж 2 місяці, кожна зі Сторін має
право на одностороннє розірвання Договору і не несе відповідальності за таке розірвання
у разі, якщо вона попередила іншу сторону не пізніше ніж за 2 (два) тижні до розірвання.
Наявність вказаних обставин повинна підтверджуватися довідкою ТПП України.
11.3. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від
сплати Постачальнику за поставлений газ.

12. Порядок зміни постачальника
12.1. Споживач має право на вільний вибір іншого постачальника газу шляхом укладення
з ним договору постачання природного газу відповідно до Правил постачання за умови
відсутності у Споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ
перед Постачальником.
12.2. Якщо Споживач має намір змінити постачальника газу, він зобов’язаний повідомити
про це Постачальника щонайменше за 21 (двадцять один) календарний день до дати
розірвання (призупинення) цього Договору.
12.3. Повідомлення Постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією
Споживача про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в
частині постачання природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення)
цього Договору, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір
постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. З метою
забезпечення безперебійного постачання природного газу, Постачальник поставляє
природний газ Споживачу до останнього дня терміну дії цього Договору відповідно до
умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного газу, укладений
з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання
(призупинення) цього Договору, але за умови, що у Споживача не буде простроченої
заборгованості за поставлений природний газ перед Постачальником.
12.4. У разі зміни постачальника газу, Споживач повинен виконати свої зобов'язання по
розрахунках за природний газ за цим Договором та підписати з Постачальником угоду про
розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання природного газу з
дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник.
12.5. Постачальник повинен надати Споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру)
за поставлений газ не пізніше ніж через 6 (шість) тижнів після розірвання (призупинення)
цього Договору.
12.6. Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим
постачальником чи протягом цього періоду у Споживача виникне прострочена
заборгованість за поставлений природний газ перед Постачальником (через розбіжності
між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після
початку постачання газу новим постачальником тощо), Постачальник має право
повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені Правилами
постачання, щодо припинення постачання природного газу Споживачу, у тому числі через
Оператора ГРМ.
13. Строк дії Договору
13.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє з
_________________ р. до____________________ р. (включно). Договір вважається
продовженим (пролонгованим) на наступний календарний рік, якщо щонайменше за
місяць до закінчення строку дії Договору жодною із Сторін не буде заявлено про
припинення його дії або перегляд його умов.

13.2. За умови відсутності заборгованості перед Постачальником Споживач має право
розірвати цей Договір з урахуванням вимог положень цього Договору без сплати будьяких штрафних санкцій за дострокове розірвання чи іншої фінансової компенсації
Постачальнику, попередивши про це останнього щонайменше за 30 (тридцять)
календарних днів до дати розірвання.
13.3. Споживач має право розірвати цей Договір у разі незгоди з ціною на газ на
наступний розрахунковий період відповідно до п. 5.4 письмово повідомивши про це
Постачальника. Споживачу також гарантується право на дострокове розірвання Договору
постачання, якщо нові умови постачання, запропоновані Постачальником, є для нього
неприйнятними.
13.4. Цей Договір може бути розірваний Постачальником в односторонньому порядку
шляхом письмового повідомлення Споживача про розірвання Договору щонайменше за 30
(тридцять) календарних днів до дати розірвання у разі:
1) Систематичного (три і більше разів) порушення Споживачем умов Договору;
2) проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;
3) перевитрат добової норми та/або узгодженого Сторонами графіка нерівномірної подачі
природного газу та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу.
13.5 Підписуючи даний Договір, Споживач підтверджує, що він отримав всю необхідну
інформацію про умови поставки, в тому числі щодо ціни природного газу, прав та
обов’язків Споживача передбачених законодавством, а також про існуючі способи
досудового врегулювання спорів. Жодна із Сторін за Договором не має право передавати
свої права та обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди іншої
Сторони.
14. Місцезнаходження та реквізити Сторін
Постачальник:

Споживач:

ТОВ «ЕНЕРГО ТОРГ УКРАЇНА»
01001, м. Київ, вул. Михайла Грушевського,
буд. 10
Р/р 26005001030758 в КФ АТ «МІСТО БАНК»,
МФО 380593
Код ЄДРПОУ 42806418
тел.: +38 (068) 429 03 63
_____________________
Директор /_________/ Бежевець О.П.
(підпис)

тел.:
_______________________________
(підпис, П. І. Б.)

ДОДАТОК № 1 ДО ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
№_____________________ від «______» ___________ 2019 року
1. Оператор ГРМ:
_______________________________________________________________
2. Точка постачання:
_____________________________________________________________
3. Планові обсяги постачання природного газу Споживачу в 2019 році (тис. куб. метрів):

Місяць
січень
лютий
березень
І
квартал

Обсяг

Місяць
квітень
травень
червень
ІІ
квартал

Обсяг

Місяць
липень
серпень
вересень
ІІІ
квартал

Обсяг

Місяць
жовтень
листопад
грудень
IV
квартал

Всього за
2019 рік:
ПІДПИСИ СТОРІН:

Постачальник:

Споживач:

Обсяг

ДОДАТОК № 2 ДО ДОГОВОРУ ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
№_____________________ ВІД «______» ___________2019 року
1. Ціна постачання газу. Ціна за 1 000 (одну тисячу) кубічних метрів природного газу становить
___________________ грн., крім того ПДВ за ставкою 20%, що складає _________________ грн.,
всього з ПДВ __________________ грн. (___________________________ грн. _____ коп.).
2. Графік оплати.
Споживач оплачує газ відповідно до наступного графіку:
№ платежу

1

Сума до сплати - відсоток від
підтвердженої місячної вартості
газу*, що постачається в
розрахунковому періоді
100 % (сто відсотків)

Строк оплати

до 20 (двадцятого) числа
місяця, що передує
розрахунковому періоду

*Підтверджена місячна вартість газу, що постачається в розрахунковому періоді, визначається як
добуток ціни газу, встановленої на відповідний розрахунковий період, та підтвердженого обсягу
на цей розрахунковий період (плановий обсяг газу, встановлений в Додатку №1 або місячний
обсяг, скоригований (переглянутий) згідно з пунктами 3.4 або 3.5 Договору).

ПІДПИСИ СТОРІН:
Постачальник:

Споживач:

