ДОГОВІР

постачання природного газу № _____
м. ___________

___.___.202_

________________________________________________________________________________
_______________________________________
(скорочене
найменування
_______________________ _________________________________, далі — Постачальник,
EIC-код
___________________________),
в
особі
__________________________________________________________, який діє на підставі
_________________________________________________, з однієї сторони, і
________________________________________________________________________________
_______________________________________
(скорочене
найменування
_______________________ _________________________________, далі — Споживач,
EIC-код
___________________________),
в
особі
__________________________________________________________, який діє на підставі
_________________________________________________, з другої сторони,
разом — Сторони, уклали цей договір постачання природного газу (далі — Договір)
(ідентифікатор закупівлі № _______________________________) на наведених нижче
умовах.
1. Предмет Договору
1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Споживача, а Споживач – прийняти,
спожити і оплатити на умовах цього Договору газ природний, надалі – Газ (код
товару: 2711).
Постачальник не є видобувним підприємством, код EIС: 56X930000011010F.
Постачальник має діючу ліцензію на право провадження господарської діяльності з
постачання Газу на території України.
1.2.Передача газу за Договором здійснюється на межі балансової належності об’єктів
Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі — пункти
призначення).
1..3.Газорозподільне/Газотранспортне підприємство, через газові системи (мережі) якого
Постачальник постачає природний газ Споживачеві, забезпечує розподіл/транспортування
газу до пунктів призначення з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини
його тиску. Взаємовідносини між Споживачем та Газорозподільним/Газотранспортним
підприємством у частині розподілу/транспортування газу до пунктів призначення
регулюються окремим договором розподілу/транспортування природного газу.
1.4.Найменування Оператора газорозподільної системи, далі — Оператор ГРМ, з яким
Споживач уклав договір розподілу природного газу: ______ (заява-приєднання №_____ від
_____).
1.5.Найменування Оператора газотранспортної системи, далі — Оператор ГТС, з яким
Споживач уклав договір транспортування природного газу: _________ (договір №______ від
_______).
1.6.Терміни, що використовуються в Договорі, застосовуються у значеннях, наведених у
Законі України "Про ринок природного газу" та прийнятих на його виконання підзаконних
нормативно-правових актах.
2. Якість, обсяг природного газу та умови його постачання, приймання та обліку
2.1. Якість газу повинна відповідати вимогам, установленим державними стандартами, а
саме ГОСТ 5542-87, технічними умовами, нормативно-технічними документам, щодо його
якості. Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та
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нормативно-технічними документами. Порядок та періодичність визначення показників
якості газу обумовлюється в договорах на транспортування газу.
2.2. Постачальник зобов’язується поставити Споживачу природний газ в обсязі до _____
тис. куб. метрів, зокрема по місяцях у тис. куб. м:
Місяць

Обсяг

Примітка. У разі закупівлі газу на виробництво теплової енергії для надання послуг з
опалення та постачання гарячої води населенню, бюджетним та іншим організаціям,
окремо вказуються планові обсяги споживання такого газу.
2.3. Плановий обсяг газу, який підлягає постачанню протягом розрахункового періоду
(місяця), в тому числі в розрізі добових обсягів споживання, визначається виходячи з даних
заявки Споживача про необхідні обсяги постачання. Відповідна заявка надається
Споживачем Постачальнику до 25-го числа місяця, що передує місяцю постачання.
2.4. Обсяги газу, що визначені в п. 2.2 цього Договору, є плановими та можуть
змінюватись Сторонами шляхом щоденного коригування впродовж поточного газового
місяця за наявності "Заявки на коригування планових розподілів обсягів постачання
природного газу", яку Споживач надає Постачальнику до 17:00 годин дня, в якому
відбувається коригування. Зміна обсягів замовленої потужності може здійснюватися за
допомогою щоденного коригування впродовж поточного газового місяця шляхом подання
Постачальнику заявки до 13:00 години дня, що передує дню щодо якого відбувається
коригування.
2.5. Коригування планових місячних обсягів відбувається два рази на місяць: до 18 числа
та до 25 числа місяця постачання газу.
2.6. Сторони погодили допустиме відхилення планового щоденного обсягу газу у розмірі
5 % у відповідному газовому місяці (місяць поставки газу).
2.7. Сторони погодили допустиме відхилення замовленої потужності у розмірі 5 % у
відповідному газовому місяці (місяць поставки газу).
2.8. Заявки/скориговані Заявки подаються Споживачем шляхом відправлення
електронного листа на електронну пошту Постачальника та/або шляхом надсиланням
оригіналу Заявки/ скоригованої Заявки в паперовому вигляді на адресу Постачальника та/або
передачі повноважному представнику Постачальника, що підтверджується власноручним
підписом такого представника.
2.9. Підписанням даного Договору Споживач підтверджує відсутність простроченої
заборгованості за поставлений природний газ перед діючими постачальниками (у разі їх
наявності), про що надає довідку (акт звірки розрахунків), що підписана діючими
постачальниками, та надає свою згоду на включення його до Реєстру споживачів
Постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС на період, у якому буде
здійснюватися постачання природного газу відповідно до умов Договору та укладених
Додаткових угод. Фактичне постачання газу здійснюється Постачальником виключно після
включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника на інформаційній платформі
Оператора ГТС у відповідному місяці постачання/періоді постачання. Постачальник
зобов’язується за умови дотримання Споживачем умов Договору забезпечити своєчасну
реєстрацію Споживача в Реєстрі споживачів Постачальника (на інформаційній платформі
Оператора ГТС) у відповідному розрахунковому періоді. У випадку ініціювання виключення
Споживача із реєстру споживачів Постачальника своєчасно (одночасно з наданням
повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи)
Постачальник зобов’язуються повідомляти Споживача про вчинення таких дій.
2.10. Кількість поставленого Споживачу природного газу визначається за показниками
встановленого у Споживача комерційного вузла обліку та підтверджується
газотранспортною/газорозподільною організацією (_________________) та/або Оператором
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ГТС/ГРМ
(____________________)
шляхом
підписання
з
газотранспортною/газорозподільною організацією та з Оператором ГТС/ГРМ технічних актів
щодо
протранспортованого/розподіленого
об’єму
природного
газу
магістральними/розподільними трубопроводами протягом 5 днів після місяця поставки.
2.11. Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється з припустимим відхиленням
місячних об’ємів не більше ± 5,0 % (плюс/мінус п’ять відсотків).
2.12. Приймання-передача природного газу, поставленого Постачальником та прийнятого
Споживачем у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання Сторонами та скріплення
печатками щомісячних Актів приймання-передачі окремо для кожної категорії: газ на власні
потреби та газ для виробництва теплової енергії населенню, бюджетним та іншим
організаціям. Ці акти є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.
2.13. Акти приймання-передачі природного газу складаються Постачальником,
підписуються і скріплюються його печаткою та направляються Споживачу до 12
(дванадцятого) числа місяця, наступного за місяцем постачання природного газу.
Протягом трьох робочих днів з дня отримання проєкту Акта від Постачальника Споживач
зобов’язаний підписати та скріпити печаткою Акти приймання-передачі природного газу або
надати Постачальникові обґрунтовані зауваження.
Підписані та скріплені печаткою Акти приймання-передачі природного газу Споживач
зобов’язаний направити на адресу Постачальника протягом 3 (трьох) днів з дня їхнього
підписання.
3. Ціна постачання природного газу та порядок її зміни
3.1. Ціна за 1000,0 (одну тисячу) кубічних метрів природного газу для власних потреб за
цим Договором на окремий розрахунковий період (окремий місяць) формується відповідно
до результатів конкурсу (ідентифікатор закупівлі №___________) та фіксується у кожній
окремій Додатковій угоді до Договору.
3.2. Ціна природного газу для виробництва теплової енергії зазначається згідно п.3.7
даного Договору та відповідно до наявних діючих даних НАК «Нафтогаз Україна» та
фіксується у додатковій угоді до Договору.
3.3. Загальна ціна постачання газу за цим Договором визначається відповідно до всіх
укладених Додаткових угод.
3.4. Ціна газу включає в себе всі витрати Постачальника пов’язані з передачею газу до
місця призначення, всі податки, збори та інші обов’язкові платежі, що сплачуються
Постачальником, а також всі інші витрати Постачальника пов’язані з виконанням цього
Договору.
3.5. Ціна газу в кожному окремому місяці протягом 2021 року за цим Договором є
фіксованою та відповідає ціні аукціону у відповідному місяці.
3.6. Ціна кожного відповідного місяця (розрахункового періоду) фіксується у Додатковій
угоді до цього Договору.
3.7. Ціна на закупівлю газу на виробництво теплової енергії для надання послуг з
опалення та постачання гарячої води населенню, бюджетним та іншим організаціям (у разі
закупівлі такого Споживачем) визначається відповідно до Положення про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу (зі змінами),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 № 867.
Фактична ціна природного газу для виробництва теплової енергії за розрахунковий місяць
визначається відповідно до діючого прейскуранту НАК "Нафтогаз Україна" за відповідний
розрахунковий місяць. У разі якщо в поточному місяці ціна такого газу вища за фіксовану
ціну природного газу на власні потреби, вказану у Додатковій угоді, Постачальник
зобов’язується здійснити поставку газу на виробництво теплової енергії за ціною, яка є
меншою.
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3.8. В подальшому тариф на послуги замовленої потужності може змінюватися, в тому числі
протягом місяця споживання, при набранні чинності відповідних нормативно-правових актів
органів державної влади України. У таких випадках змінений тариф визначається шляхом
підписання Сторонами відповідних додаткових угод до Договору.
4. Порядок та строки проведення розрахунків
4.1. Оплата вартості замовлених обсягів газу за Договором здійснюється Споживачем на
підставі наданих Постачальником щомісячних рахунків наступним чином:
4.1.1. 50 % сплачується до 15-го числа (включно) місяця поставки газу за замовлений обсяг
на місяць;
4.1.2. Остаточний розрахунок проводиться до 20-го числа (включно) місяця, наступного за
місяцем постачання природного газу (по факту) за фактично спожитий обсяг за попередній
місяць.
4.2. У разі, якщо гранична дата розрахунку випадає на святковий або вихідний день, то
вона автоматично переноситься на перший робочий день після свята та/або вихідного дня.
4.3. У разі зменшення або збільшення місячного об’єму фактично спожитого Споживачем
природного газу порівняно із замовленим об’ємом, Постачальником надається Споживачу
сканована копія уточненого рахунка на оплату за природний газ за ціною ,на відповідний
розрахунковий період, що встановлений у відповідній Додатковій угоді, з урахуванням
корегувань обсягу природного газу після отримання від Споживача Акта прийманняпередачі природного газу і послуг з його транспортування магістральними трубопроводами
але не менше ніж за 3 (три) доби до кінцевої дати здійснення платежу, вказаної в Договорі.
Оригінал уточненого рахунка надсилається Постачальником Споживачеві поштою чи в
інший погоджений Сторонами спосіб.
4.4. Датою оплати вартості отриманого газу відповідно до цього Договору є дата
зарахування коштів на банківський рахунок Постачальника.
4.5. У разі переплати вартості газу, сума переплати зараховується Постачальником в
рахунок оплати газу на наступний розрахунковий період або повертається на поточний
рахунок Споживача на його письмову вимогу.
4.6. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості газу, Постачальник
має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому
періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до
черговості її виникнення.
4.7. Погашення заборгованості в установленому Договором порядку не звільняє
Споживача від виконання поточних зобов’язань.
5. Права та обов’язки Сторін
5.1. Споживач має право:
5.1.1. Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених Договором;
5.1.2. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з
дотриманням вимог чинного законодавства;
5.1.3. Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після
усунення порушень і оплати витрат з відключення та підключення Постачальнику,
Оператору ГРМ/ГТС, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору
постачання;
5.1.4. Вільно обирати постачальника та розірвати або призупинити дію цього Договору у
встановленому законом та цим Договором порядку;
5.1.5. Оскаржувати будь-які неправомірні дії Постачальника, що порушують права
Споживача, у порядку, встановленому діючими нормативно-правовими актами та
Договором;
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5.1.6. 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;
5.1.7. Отримувати інформацію, визначену в Законі України "Про особливості доступу до
інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання,
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення";
5.1.8. Отримати від Постачальника довідку про відсутність будь-якої простроченої
заборгованості та/або акт звіряння взаємних розрахунків за першою вимогою Споживача.
5.1.9. Мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами.
5.2. Споживач зобов’язується:
5.2.1. Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах, передбачених Договором та
Додатковими угодами;
5.2.2. Дотримуватись дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на
умовах, визначених цим Договором;
5.2.3. Не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
5.2.4. Забезпечувати допуск представників Постачальника, Оператора ГТС/ГРМ за
пред’явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних
фактичного споживання природного газу;
5.2.5. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози
життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних
наслідків тощо у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження)
постачання/транспортування природного газу;
5.2.6. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках,
передбачених Договором та чинними нормативно-правовими актами.
5.3. Постачальник має право:
5.3.1. Отримувати від Споживача оплату поставленого природного газу в порядку та у
строки, визначені цим Договором та Додатковими угодами;
5.3.2. Отримувати від Споживача повну і достовірну інформацію щодо режимів споживання
природного газу;
5.3.3. Ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на
умовах, визначених Договором та чинним законодавством;
5.3.4. Отримувати від Споживача відшкодування збитків, що понесені Постачальником у
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань,
визначених умовами Договору та нормами чинного законодавства;
5.3.5. Безперешкодного доступу на територію об’єктів Споживача за пред’явленням
службового посвідчення (довіреності) для звірки даних фактичного споживання природного
газу;
5.3.6. Постачальник має право ініціювати/вживати заходи з припинення або обмеження в
установленому порядку постачання природного газу споживачу в разі:
5.3.6.1. проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;
5.3.6.2. у разі несанкціонованого відбору;
5.3.6.3. розірвання Договору;
5.3.6.4. настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу,
що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України "Про ринок природного газу" та
поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених Правил.
Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках,
передбачених Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газотранспортної
системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.
5.3.7. Мати інші права, передбачені Договором та нормативно-правовими актами.
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5.4. Постачальник зобов’язується:
5.4.1. Забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених
Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та
розрахунків за його постачання;
5.4.2. Забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС
необхідного Споживачу обсягу природного газу, за умови, що Споживач виконав власні
обов’язки перед Постачальником для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного
газу;
5.4.3. На умовах визначених цим Договором та чинним законодавством
надавати
Споживачу Акти приймання-передачі газу та рахунки на оплату за поставлений газ до 12
числа кожного наступного за звітнім періодом місяця;
5.4.4. В установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності, пов’язаної з
постачанням природного газу;
5.4.5. Забезпечити Споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання
природного газу на безоплатній основі;
5.4.6. Забезпечити Споживача всією необхідною інформацією про загальні умови
постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення
актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем,
наявні способи досудового вирішення спорів з таким постачальником шляхом її розміщення
на офіційному веб-сайті постачальника;
5.4.7. повідомити Споживачу за 21 робочий день про намір внесення змін до Договору в
частині умов постачання до початку дії таких змін та гарантування права Споживача на
дострокове розірвання Договору, якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними;
5.4.8. Забезпечити Споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;
5.4.9. Забезпечити Споживача прозорими, простими та доступними способами досудового
вирішення спорів з Постачальником;
5.4.10. Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або
визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання
природного газу;
5.4.11. Надати за першою вимогою Споживача довідку про відсутність будь-якої
заборгованості та/або акт звіряння взаємних розрахунків;
5.4.12. Виконувати інші обов’язки, які покладені на Постачальника, згідно з чинним
законодавством України.
6. Відповідальність Сторін. Порядок відшкодування та визначення розміру збитків,
завданих внаслідок порушення Договору. Порядок вирішення спорів
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони
несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.
6.2. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом IV Договору,
останній сплачує Постачальнику пеню в розмірі 0,1 відсотка від суми простроченого
платежу за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня.
6.3. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику здійснюється згідно з пунктами 1
— 5, 9 Розділу VII Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП
№ 2496 від 30.09.2015, у разі відхилення від розміру замовленого обсягу природного газу
більше ± 5,0 % (плюс/мінус п’ять відсотків) з урахуванням коефіцієнту 0,05.
6.4. У разі перевищення послуги замовленої потужності більше 5% за відповідний
розрахунковий період Споживач оплачує Постачальнику різницю між замовленою
потужністю та використаною потужністю, яка перевищує 5% замовленого обсягу, з
урахуванням коефіцієнту 2 до базової вартості замовленої потужності, відповідно до
Постанови НКРЕКП від 22.04.2019 № 580.
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6.5. Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачу
внаслідок невиконання чи неналежного виконання цього Договору.
6.6. За порушення строків передачі газу у власність Споживача Постачальник сплачує
Споживачу пеню у розмірі 0,1 відсотка вартості непереданого/невчасно переданого газу за
кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів Постачальник
додатково сплачує штраф у розмірі 7 (семи) відсотків вказаної вартості.
6.7. У випадку невиконання та/або неналежного виконання Постачальником зобов’язань
по Договору, останнім сплачується неустойка у вигляді штрафу в розмірі 5 % від суми
Договору за кожен факт невиконання та/або неналежного виконання Постачальником по
Договору. Штраф сплачується Постачальником протягом 5 календарних днів з дня
отримання Вимоги щодо сплати штрафу, яка надається Постачальнику без необхідності її
обґрунтування та без подання будь-яких інших документів, крім Вимоги.
6.8. Постачальник несе відповідальність за наявність необхідних для продажу газу
ліцензій чи інших дозвільних документів визначених нормативними актами України.
6.9. Якщо у терміни, передбачені Податковим кодексом України для реєстрації
податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, Постачальник не надасть
Споживачу належним чином оформлену податкову накладну в електронній формі та/або не
здійснить її реєстрацію у ЄРПН, Споживач має право стягнути з Постачальника неустойку в
розмірі 20 (двадцяти) відсотків від вартості газу без урахування податку на додану вартість
по такій податковій накладній з подальшим розірванням Договору в односторонньому
порядку шляхом направлення письмового повідомлення із зазначенням дати розірвання
Договору (на розсуд Покупця).
6.10. Сплата штрафних санкцій (штрафу, пені, неустойки) не звільняє Сторони від
виконання взятих на себе зобов’язань за Договором.
6.11. Спірні питання між Сторонами щодо виконання умов Договору мають вирішуватися
шляхом переговорів, а у разі неможливості (на розсуд будь-якої Сторони) досягнення згоди
— у судовому порядку.
7. Обставини непереборної сили (форс-мажор)
7.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за невиконання або
неналежне виконання зобов’язань у разі виникнення обставин непереборної сили, які не
існували під час укладання Договору, виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа,
стихійні природні явища надзвичайної сили, ембарго, блокади, епідемія, війна тощо), якщо ці
обставини вплинули на виконання цього Договору.
7.2. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії
обставин непереборної сили, повинна повідомити іншій Стороні про їх настання/припинення
і досягти домовленості щодо продовження термінів виконання зобов’язань або припинення
дії Договору. Зазначене повідомлення повинно бути підтверджено довідкою (сертифікатом)
Торгово-промислової палати чи документами інших компетентних органів, що уповноважені
посвідчувати обставини непереборної сили відповідно до чинного законодавства України.
7.3. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше 3-х (трьох) місяців, кожна із
Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір повідомивши (письмово)
іншу Сторону за 20 (двадцять) календарних днів до його запланованої дати розірвання.
8. Порядок зміни Постачальника
8.1. За умови відсутності у Споживача простроченої заборгованості за поставлений
природний газ за Договором, Споживач може змінити постачальника шляхом укладення
договору постачання природного газу з новим постачальником.
8.2. Зміні постачальника у відповідному розрахунковому періоді має передувати
укладання договору постачання природного газу з новим постачальником. При цьому,
Споживач зобов’язаний здійснити всі розрахунки за природний газ перед Постачальником
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відповідно до умов Договору та підписати угоду про розірвання даного Договору або його
призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного
газу буде здійснюватися новим постачальником.
8.3. Споживач надсилає (вручає) Постачальнику Повідомлення про намір змінити
постачальника до 21-го числа місяця, що передує розрахунковому періоду в якому
розпочнеться дія договору з новим постачальником. Повідомлення Споживача про намір
змінити Постачальника повинно містити:
- пропозицію про розірвання цього Договору або призупинення його в частині постачання
природного газу за Договором;
- календарну дату припинення/призупинення чинного Договору, яка визначається останнім
календарним днем місяця перед місяцем, з якого договір постачання з новим постачальником
набере чинності в частині постачання газу.
9. Антикорупційне застереження
9.1.

Сторони підтверджують, що вони:
проводять політику повної нетерпимості до діянь, предметом яких є неправомірна
вигода, в тому числі до корупції, яка передбачає повну заборону неправомірних вигод та
здійснення виплат за незаконне сприяння або спрощення формальностей при здійсненні
господарської діяльності, забезпечення більш швидкого вирішення тих чи інших питань;
дотримуються вимог законодавства України у сфері запобігання і протидії корупції та
Антикорупційної програми кожної Сторони (за наявності) та не вживають жодних дій, які
можуть порушити норми законодавства України у сфері запобігання і протидії корупції,
зокрема, Закону України "Про запобігання корупції", у зв’язку з виконанням своїх прав та
обов’язків згідно з цим Договором;
не робитимуть пропозицій, не надаватимуть обіцянок щодо неправомірної вигоди в
грошовій або будь-якій іншій формі шляхом здійснення незаконних платежів, не
надаватимуть переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи будь-яким фізичним або
юридичним особам, пов’язаних зі Сторонами, працівниками і представниками Сторін,
включаючи (але не обмежуючись) комерційним підприємствам та організаціям, органам
державної влади та самоврядування, установам, державним службовцям, приватним
підприємствам та їхнім представникам, без законних на те підстав;
вживатимуть передбачених чинним законодавством України заходів щодо того, щоб
їх працівникам було заборонено пропонувати, давати або обіцяти надати будь-яку
неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні подарунки тощо) будь-яким особам
(включаючи, серед іншого, службовим особам, уповноваженим особам юридичних осіб,
державним службовцям), пов’язаних зі Сторонами, працівниками і представниками Сторін,
а також вимагати отримання, приймати або погоджуватися прийняти від будь-якої такої
особи прямо чи опосередковано будь-яку неправомірну вигоду (грошові кошти, цінні
подарунки тощо).
Сторони визнають, що за наявності належних та достатніх доказів щодо порушення
однією з них умов цього розділу, це розглядатиметься як істотне порушення цього Договору
і у такому випадку інша Сторона буде мати право відмовитись від цього Договору в
односторонньому порядку та стягнути збитки зі Сторони-порушника, в тому числі за
рахунок притримання і реалізації майна Сторони-порушника.
10. Строк дії Договору та інші умови
10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами,
скріплення відбитками печаток Сторін (за наявності), вводиться в дію з дати укладення
Додаткової угоди до Договору про постачання газу у відповідному розрахунковому періоді,
та діє в частині постачання газу протягом строку, вказаного в Додатковій угоді, але в будь-
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якому випадку до 31.12.2021 року, а в частині проведення розрахунків — до повного їхнього
здійснення.
Відповідно до Правил постачання природного газу, затверджених постановою
НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496, Договір вважається призупиненим в частині зобов'язань з
постачання газу протягом строку, в якому не діє Додаткова угода до Договору та з дати, з
якої постачання природного газу Споживачеві буде здійснювати новий/інший постачальник,
до вступу в дію іншої Додаткової угоди до даного Договору про постачання газу у
відповідному розрахунковому періоді.
10.2. Виправлення у тексті цього Договору не допускаються, а у випадках їх внесення
не мають юридичної сили. Будь-які усні домовленості щодо положень (умов) цього Договору
виключаються.
10.3. Договір може бути змінено Сторонами у випадках, передбачених Договором та/або
законодавством України, при цьому такі зміни повинні бути оформлені шляхом укладання
додаткової угоди до Договору або письмовим повідомленням відповідної Сторони, якщо
направлення такого повідомлення безпосередньо передбачено умовами цього Договору чи
нормою закону.
10.4. Припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом
підписання додаткової угоди до Договору або в односторонньому порядку у випадках,
передбачених Договором чи законом, або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін на
підставі та в порядку, встановлених чинним законодавством України.
10.5. Жодна зі Сторін не вправі передавати свої права та обов’язки за цим Договором будьякій третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
10.6. Сторони
зобов’язуються
письмово
повідомляти
про
зміну
реквізитів
(місцезнаходження, найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів
тощо) не пізніше ніж через десять календарних днів після настання таких змін.
10.7. Сторони зобов’язуються протягом п’ятьох робочих днів інформувати одна одну про
всі обставини, що загрожують або роблять неможливим виконання зобов’язань за цим
Договором та в подальшому погоджувати заходи з усунення таких обставин.
10.8. Постачальник
має
статус
____________________________________________________.
10.9. Споживач має статус платника податку на прибуток на загальних підставах,
передбачених Податковим кодексом України.
10.10. У разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити
про це одна одну не пізніше п’яти календарних днів з дати такої зміни.
10.11. При вирішенні питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов’язуються
керуватися Законом України "Про ринок природного газу", Кодексом газотранспортної
системи Кодексом газорозподільчої системи, Кодексом газосховищ, а також іншими
нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини на ринку природного газу.
10.12. Цей Договір укладено в двох автентичних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, — по одному для кожної із Сторін.
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11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Постачальник
Найменування:
Місцезнаходження за ЄДР:
Фактична адреса:
Контактні телефон, факс:
Код за ЄДРПОУ:
IBAN
Банк
Платник податку на прибуток
підприємств на ___________ умовах

Споживач
Найменування:
Місцезнаходження за ЄДР:
Фактична адреса:
Контактні телефон, факс:
Код ЄДРПОУ:
IBAN
Банк
Платник податку на прибуток
підприємств на ___________ умовах

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
№ ____ від___________
Індивідуальний податковий номер
____________

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
№ ____ від___________
Індивідуальний податковий номер
____________

_____________________________________ _____________________________________
МП
(посада, підпис, ПІБ)
МП
(посада, підпис, ПІБ)
Я маю повноваження вчиняти цей
Я маю повноваження вчиняти цей
правочин від імені цієї Сторони.
правочин від імені цієї Сторони.
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Додаток № 1
до Договору постачання
природного газу
№____________ від ________
ФОРМА
ДОДАТКОВА УГОДА № _______
до Договору постачання природного газу №_________ від _______________
м. _________________

___.___.__________р.

________________________________________________________________________________
_______________________________________
(скорочене
найменування
_______________________ _________________________________, далі — Постачальник,
EIC-код
___________________________),
в
особі
__________________________________________________________, який діє на підставі
_________________________________________________, з однієї сторони, і
________________________________________________________________________________
_______________________________________
(скорочене
найменування
_______________________ _________________________________, далі — Споживач,
EIC-код
___________________________),
в
особі
__________________________________________________________, який діє на підставі
_________________________________________________, з другої сторони,
разом — Сторони, уклали цю Додаткову угоду (далі – Додаткова угода) до договору
постачання природного газу (далі — Договір) про наступне.
1. На виконання умов п. 3.1 Договору, Сторони погодили встановити ціну газу на
розрахунковий період з ___.___.2021 року по ___.___.2021 року в наступному розмірі:
1.1. Ціна за 1000,0 (одну тисячу) кубічних метрів природного газу для власних потреб
за цим Договором з ___.___.2021 року по ___.___.2021 року складає _____________грн. (
) без ПДВ, додатковий тариф на послуги з замовленої потужності на внутрішніх точках
виходу з ГТС України, який становить за 1000,0 куб. м на добу без урахування податку на
додану вартість 136,58 грн. (сто тридцять шість грн. 58 коп.), відповідно до постанови
НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013. Загальна ціна 1000,0 (однієї тисячі) кубічних метрів
природного газу для власних потреб на дату укладання Додаткової угоди складає _______
грн. (
), крім того ПДВ 20% – __________грн. (
), разом за 1000,0 куб. м.
природного газу на власні потреби — ______грн. (
) з урахуванням ПДВ.
1.2. Ціна за 1000,0 (одну тисячу) кубічних метрів природного газу для виробництва
теплової енергії за цим Договором з ___.___.2021 року по ___.___.2021 року без ПДВ складає
_____ грн. (
), додатковий тариф на послуги з замовленої потужності на внутрішніх
точках виходу з ГТС України, який становить за 1000,0 куб. м на добу без урахування
податку на додану вартість 136,58 грн. (сто тридцять шість грн. 58 коп.), відповідно до
постанови НКРЕКП від 24.12.2019 № 3013. Загальна ціна 1000,0 (однієї тисячі) кубічних
метрів природного газу для виробництва теплової енергії на дату укладання додаткової угоди
складає грн. (
), крім того ПДВ 20% – ________ грн. (
), разом за 1000,0 куб. м.
природного газу для виробництва теплової енергії – _______________грн. (
) з
урахуванням ПДВ.
2. В подальшому ціна природного газу для виробництва теплової енергії може
змінюватися, в тому числі протягом місяця споживання, при набранні чинності відповідних
нормативно-правових актів органів державної влади України, які впливають на ціну
природного газу, та зміни ціни на природний газ Національної акціонерної компанії
«Нафтогаз України» відповідно до його прейскуранту цін на природний газ споживачам, які
підпадають під дію спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у
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процесі функціонування ринку природного газу. У зв’язку з укладенням даної Додаткової
угоди, Постачальник зобов’язаний зареєструвати Споживача в Реєстрі споживачів
постачальника в порядку і строки встановлені в Кодексі газотранспортної системи,
затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493.
3. В усьому іншому, що не передбачено даною Додатковою угодою, Сторони
керуються умовами Договору.
4. Ця Додаткова угода набуває чинності з ___.__.2021р. та діє до ___.___.2021 р., але в
будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за даною
Додатковою угодою та є невід’ємною частиною Договору, укладена українською мовою в
двох автентичних примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, - по одному для
кожної із Сторін.
Споживач

Постачальник
Найменування:
Місцезнаходження за ЄДР:
Фактична адреса:
Контактні телефон, факс:
Код за ЄДРПОУ:
IBAN
Банк
Платник податку на прибуток
підприємств на ___________ умовах

Найменування:
Місцезнаходження за ЄДР:
Фактична адреса:
Контактні телефон, факс:
Код ЄДРПОУ:
IBAN
Банк
Платник податку на прибуток
підприємств на ___________ умовах

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
№ ____ від___________
Індивідуальний податковий номер
____________

Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ
№ ____ від___________
Індивідуальний податковий номер
____________

_____________________________________ _____________________________________
МП
(посада, підпис, ПІБ)
МП
(посада, підпис, ПІБ)
Я маю повноваження вчиняти цей
Я маю повноваження вчиняти цей
правочин від імені цієї Сторони.
правочин від імені цієї Сторони.

