ДОГОВІР № ________
постачання природного газу
м. Київ

«___» __________ 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ «ГЕЛІОС», що здійснює
діяльність з постачання природного Газу на території України на підставі ліцензії НКРЕКП від «___» ______
20___ року, має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених
Податковим кодексом України, EIC-код 56X930000114880E, надалі Постачальник, в особі директора
Уманського Дмитра Миколайовича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та
_________________________________________________________________, яке має статус платника
податку на прибуток підприємств на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України, в особі
_____________________________________, що діє на підставі _________________________, ЕІС-код суб’єкта
ринку природного Газу _______________________________, надалі Споживач, з іншої сторони,
керуючись Законом України «Про ринок природного Газу» № 329-VIII від 09.04.2015 року, Правилами
постачання природного Газу, що затверджені Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2496 від 30.09.2015 р. (надалі – Правила постачання),
Кодексом Газотранспортної системи (затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2493 від 30.09.2015 р.), надалі – Кодекс ГТС,
Кодексом Газорозподільних систем (затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №2494 від 30.09.2015 р.), надалі – Кодекс ГРС (за
необхідності), Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг №580 від 22.04.2019 р. «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», Постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2001
від 21.12.2018 року «Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги
транспортування природного Газу для точок входу і точок виходу на перший рік другого регуляторного періоду,
та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов НКРЕКП» та іншими нормативними документами,
які регламентують постачання та розподіл природного Газу, уклали даний договір про наступне:
1. Визначення понять, які містяться у Договорі.
1.1.
Алокація - обсяг природного Газу, віднесений оператором Газотранспортної системи в точках
входу/виходу до/з Газотранспортної системи по замовниках послуг транспортування (у тому числі в розрізі їх
контрагентів (споживачів)) з метою визначення за певний період обсягів небалансу таких замовників;
1.2.
Газова доба - період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі - UTC) (з 07:00 за
київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00
UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для літнього
періоду;
1.2.1.
Газова доба (D) - Газова доба, в якій здійснюється надання послуг транспортування природного
Газу;
1.2.2.
Газова доба (D+1) - Газова доба, наступна за Газовою добою (D);
1.2.3.
Газова доба (D-1) - Газова доба, що передує Газовій добі (D);
1.3.
Газовий місяць - період часу, який розпочинається з першої Газової доби поточного місяця і
триває до початку першої Газової доби наступного місяця;
1.3.1.
Газовий місяць (М) - Газовий місяць, в якому здійснюється надання послуг транспортування
природного Газу;
1.3.2.
Газовий місяць (М+1) - Газовий місяць, наступний за Газовим місяцем (М);
1.3.3.
Газовий місяць (М-1) - Газовий місяць, що передує Газовому місяцю (М);
1.4.
Газорозподільна система - технологічний комплекс, що складається з організаційно і
технологічно пов’язаних між собою об’єктів, призначених для розподілу природного Газу від Газорозподільних
станцій безпосередньо споживачам;
1.5.
Газотранспортна система - технологічний комплекс, до якого входить окремий магістральний
Газопровід з усіма об’єктами і спорудами, пов’язаними з ним єдиним технологічним процесом, або кілька таких
Газопроводів, якими здійснюється транспортування природного Газу від точки (точок) входу до точки (точок)
виходу;
1.6.
Електронна пошта - (англ. e-mail, або email, скорочення від electronic mail) — спосіб обміну
цифровими повідомленнями між людьми з використанням цифрових пристроїв, таких як комп'ютери та мобільні
телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо, відеофайли, архіви, програми).
1.7.
Інформаційна платформа - електронна платформа у вигляді веб-додатка в мережі Інтернет,
функціонування та керування якою забезпечується оператором Газотранспортної системи, яка використовується
для забезпечення надання послуг транспортування природного Газу відповідно до вимог Кодексу ГТС;
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1.8.
Замовник послуг транспортування - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка на
підставі договору транспортування, укладеного з оператором Газотранспортної системи, замовляє одну чи
декілька складових послуг транспортування природного Газу;
1.9.
Номінація - попереднє повідомлення, надане замовником послуг транспортування оператору
Газотранспортної системи, стосовно обсягів природного Газу, які будуть подані замовником послуг
транспортування протягом доби до Газотранспортної системи в точках входу та відібрані з Газотранспортної
системи в точках виходу;
1.10.
Оператор Газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) - суб'єкт господарювання, який на
підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного Газу Газорозподільною системою, до якої
підключений об’єкт споживача;
1.11.
Оператор Газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС) - суб'єкт господарювання, який на
підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного Газу Газотранспортною системою;
1.12.
Офіційна електронна адреса Постачальника - зареєстрована у мережі Інтернет
Постачальником електронна пошта, яка використовується Постачальником для переписки з фізичними та
юридичними особами, пересилання та/або обмін документами та іншими файлами. Офіційна електронна адреса
Постачальника: info@geliosgas.com.ua. Постачальник погоджується, що обмін документами та/або файлами
та/або повідомленнями між ним та Споживачем можливий шляхом використання його Офіційної електронної
пошти. Сторони домовились, що офіційною фактичною датою отримання Постачальником електронних листів
Споживача є дата відправки таких листів (будь-якого змісту та наповнення) Споживачем.
1.13.
Офіційна електронна пошта Споживача – зареєстрована у мережі Інтернет Споживачем
електронна пошта, яка використовується Споживачем для переписки з фізичними та юридичними особами,
пересилання та/або обмін документами та іншими файлами. Офіційна електронна адреса Споживача:
_______________________. Споживач погоджується, що обмін документами та/або файлами та/або
повідомленнями між ним та Постачальником можливий шляхом використання його Офіційної електронної
пошти. Сторони домовились, що офіційною фактичною датою отримання Споживачем електронних листів
Постачальника є дата відправки таких листів (будь-якого змісту та наповнення) Постачальником.
1.14.
Офіційний сайт Постачальника - це створена в мережі Інтернет Постачальником сукупність
логічно зв'язаної гіпертекстової інформації, оформленої у вигляді окремих сторінок і доступної в
мережі Інтернет, де розміщена уся необхідна для Споживачів та визначена чинним законодавством
інформація. Офіційний сайт Постачальника: geliosgaz.com.ua.
1.15.
Підтверджена номінація - підтверджений оператором Газотранспортної системи обсяг
природного Газу замовника послуг транспортування, який буде прийнятий від замовника в точках входу до
Газотранспортної системи та переданий замовнику в точках виходу з Газотранспортної системи у відповідний
період;
1.16.
Послуги із замовлення (бронювання) потужності – послуги, які надаються Постачальником
Споживачу та полягають у замовленні (бронюванні) Постачальником у Оператора ГТС відповідної потужності,
необхідної для постачання природного Газу Споживачу у відповідній Газовій добі/місяці/кварталі/році;
1.17.
Постачальник природного Газу (далі - Постачальник) - суб'єкт господарювання, який на
підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного Газу;
1.18.
Постачання природного Газу - господарська діяльність, що підлягає ліцензуванню і полягає в
реалізації природного Газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів;
1.19.
Потужність - максимально допустиме перетікання обсягу природного Газу, виражене в
одиницях енергії до одиниці часу, що надається замовнику послуг транспортування відповідно до договору
транспортування;
1.20.
Природний Газ, нафтовий (попутний) Газ, Газ (метан) вугільних родовищ та Газ сланцевих
товщ, Газ колекторів щільних порід, Газ центрально-басейнового типу (далі - природний Газ) - суміш
вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у Газоподібному стані за стандартних умов (тиск 760 міліметрів ртутного стовпа і температура - 20 градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією;
1.21.
Підтверджений обсяг природного Газу - плановий об’єм (обсяг) природного Газу, обумовлений
договором постачання природного Газу між споживачем та постачальником на відповідний розрахунковий
період, який має бути поставлений споживачу відповідно до умов договору;
1.22.
Реєстр споживачів постачальника - перелік споживачів, які в установленому Кодексом
Газотранспортної системи порядку закріплені в інформаційній платформі Оператора ГТС за певним
постачальником у розрахунковому періоді;
1.23.
Ринок природного Газу - сукупність правовідносин, що виникають у процесі купівлі-продажу,
постачання природного Газу, а також надання послуг з його транспортування, розподілу, зберігання
(закачування, відбору), послуг установки LNG;
1.24.
Робочі дні - дні з понеділка до п’ятниці, за винятком святкових днів, передбачених
законодавством, та робочих днів, перенесених на вихідні дні відповідно до законодавства;
1.25.
Розрахунковий період - Газова доба та/або Газовий місяць, визначені Кодексом
Газотранспортної системи на ринку природного Газу, щодо якої (якого) між споживачем та його постачальником
визначаються певні обсяги відбору/споживання природного Газу та здійснюються відповідні розрахунки;
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1.26.
Споживач – юридична особа або фізична особа - підприємець, яка отримує природний Газ на
підставі договору постачання природного Газу з метою використання для власних потреб (побутовий споживач)
або використання в якості сировини (непобутовий споживач), а не для перепродажу;
1.27.
Суб’єкт ринку природного Газу - оператор Газотранспортної системи, оператор
Газорозподільної системи, оператор Газосховища, оператор установки LNG, замовник, оптовий продавець,
оптовий Споживач, постачальник, споживач;
1.28.
Точка передачі природного Газу – точка виходу з Газотранспортної системи до прямого
споживача або до Газорозподільної системи відповідного Оператора ГРМ;
1.29.
ЕІС-код (Energy Identification Code)- код енергетичної ідентифікації суб’єкта ринку природного
Газу та/або точки комерційного обліку, визначений за правилами Європейської мережі операторів
Газотранспортних систем (ENTSOG), з метою уніфікації та однозначної ідентифікації суб’єктів ринку
природного Газу та точок комерційного обліку, розміщених на об’єктах Газової інфраструктури, у тому числі
для участі у регіональних (міжнародних) Газових ринках, та для забезпечення спрощення процедур зміни
постачальників природного Газу та електронного обміну даними між суб’єктами ринку природного Газу;
персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта ринку природного Газу або його точки комерційного
обліку (за необхідності), присвоєний в установленому порядку Оператором ГРМ (по споживачах, які підключені
до Газорозподільної системи) або Оператором ГТС (по споживачах, які підключені до Газотранспортної
системи).
2. Предмет Договору
2.1. Постачальник зобов’язується протягом строку дії даного Договору передавати Споживачеві
природний Газ (надалі – Газ) та надавати Послуги із замовлення (бронювання) потужності щодо кожного
періоду та обсягу постачання Газу, а Споживач зобов’язується приймати та оплачувати Газ та надані
Постачальником Послуги із замовлення (бронювання) потужності на умовах даного Договору.
Споживач підтверджує, що він ознайомлений з тим, що передача Газу неможлива без замовлення
відповідної потужності на відповідний обсяг Газу, який належить до передачі та підписанням даного Договору
надає згоду Постачальнику на замовлення (бронювання) потужності для Споживача.
2.2. Споживач є кінцевим споживачем Газу, який передається за Договором. Споживач не є побутовим
споживачем Газу.
2.3. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються згідно
із Законом України «Про ринок природного Газу», Правилами постачання природного Газу, що затверджені
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг №2496 від 30.09.2015 р., Кодексом Газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30
вересня 2015 року № 2493, Кодексом Газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30
вересня 2015 року № 2494 та іншими нормативними документами.
Оператором ГТС є – АТ «УКРТРАНСГАЗ».
Оператором ГРМ є – ______________________ (ЕІС-код віртуальної точки ____________________).
2.4. Розподіл природного Газу (за необхідності) здійснюється виключно за кошти споживача Оператору
ГРМ за наявності укладеного між Споживачем та Оператором ГРМ договору.
2.5. Дані контактної точки Постачальника: м. Київ, пров. Івана Мар янненка, буд. 14, м. Київ, 01021, тел.
063-105-60-60, Контактна точка працює в наступному режимі: пн.-пт. з 09:00 год. до 18:00 год.
3. Кількість та якість Газу
3.1 Сторони погодили наступний орієнтовний обсяг Газу, який планується до постачання у кожному
календарному (Газовому) місяц:
Місяць

Обсяг,
Місяць
Обсяг,
Місяць
Обсяг,
Місяць
Обсяг,
тис.м.3
тис.м.3
тис.м.3
тис.м.3
Січень
Квітень
Липень
Жовтень
Лютий
Травень
Серпень
Листопад
Березень
Червень
Вересень
Грудень
3.1.1. Добові планові обсяги постачання Газу відповідного Газового місяця визначаються шляхом ділення
обсягу Газу, планованого до постачання у відповідному Газовому місяці на кількість днів у такому Газовому
місяці. Сторони щомісячно, до 20-го (двадцятого) числа поточного місяця складають та підписують Графік
постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності на наступний Газовий місяць із зазначенням обсягу
Газу, що планується до передачі кожної Газової доби у відповідному Газовому місяці. Щомісячні подобові
Графіки постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності є невід’ємними частинами даного Договору,
форма яких затверджується Додатком № 1 до Договору. За домовленістю Сторін, добові планові обсяги
постачання відповідного Газового місяця можуть бути визначені іншим чином та не бути ідентичними (рівними)
один одному.
3.1.2. Газовий місяць, який складається із Газових діб, є розрахунковим періодом.
3.2. Обсяги Газу щодо кожного Газового місяця, вказані в п. 3.1. даного Договору, є орієнтовними та
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можуть змінюватись як в більшу, так і в меншу сторону, до укладення Сторонами подобового Графіку
постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць.
3.3. Сторони домовились відповідно до встановленого порядку оперативно змінювати обсяги постачання
Газу в зв’язку з непередбаченими обставинами (аварії трубопроводів, стихійні лиха тощо).
3.4. За розрахункову одиницю поданого Газу приймається один кубічний метр, приведений до
стандартних умов (Т-20 град. С. Р = 101,325 КПа/760 мм. рт. ст./).
3.5. Якість Газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87. Параметри Газу повинні відповідати
параметрам основного потоку в Газотранспортній системі України. Порядок та періодичність визначення
показників якості Газу обумовлюється в договорах на транспортування Газу.
4. Умови постачання та приймання Газу
4.1. Постачання Газу Споживачу здійснюється виключно за відсутності у останнього простроченої
заборгованості перед іншим діючим постачальником (за наявності), що підтверджується письмовою довідкою
іншого діючого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків; або, за відсутності іншого
діючого постачальника – письмовою заявою Споживача, складеною у довільній формі про відсутність у
Споживача іншого діючого постачальника.
4.2. Постачання Газу за цим Договором здійснюється в порядку та за умови виконання Сторонами
зазначених нижче зобов’язань.
4.3. Підписаний Споживачем Графік постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності на
відповідний Газовий місяць є підтвердженням наміру, технологічної та фінансової можливості Споживача
придбавати Газ у відповідному Газовому місяці в обсягах, визначених щодо кожної Газової доби та, враховуючи
п. 2.1 даного Договору, є підставою для замовлення (бронювання) Постачальником у Оператора ГТС відповідної
потужності, необхідної для постачання Газу Споживачу.
4.4. Постачальник підтверджує обсяги Газу, визначені у щомісячних подобових Графіках постачання Газу
та замовлення (бронювання) потужності, складених відповідно до п.3.1.1. Договору, у Оператора ГТС у строки,
порядку та на умовах, які визначені чинним законодавством України.
4.5. Коригування добових обсягів Газу, визначених подобовим Графіком постачання Газу та замовлення
(бронювання) потужності на відповідний місяць, здійснюється виключно за письмовою заявою Споживача,
скан-копія якої яка має бути надана Постачальнику шляхом направлення електронного листа на електронну
адресу Постачальника, не пізніше, ніж за 2 (два) робочі дні до початку Газової доби, щодо якої подається
коригування. У випадку наявності у Споживача особистого кабінету, коригування може бути проведено через
такий особистий кабінет із врахуванням строків, встановлених вище. У випадку порушення строків, зазначених
у даному пункті, коригування не проводиться, а обсяг Газу залишається таким, який Сторони погодили у
Графіку постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць. У випадку
необхідності коригування термінів подання щодобових заявок на замовлення потужностей та коригування
обсягів складається відповідна додаткова угода, що є невід’ємною частиною даного Договору.
4.5.1. У випадку погодження Сторонами коригувань у відповідному Газовому місяці постачання, Сторони
складають та підписують подобовий Графік постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності на
відповідний Газовий місяць, в якому зазначаються відкориговані обсяги Газу. В такому випадку, Подобовий
Графік постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць, складений
пізнішою датою, вважається чинним і відміняє дію попереднього подобового Графіку постачання Газу та
замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць. При цьому, Сторони підтверджують і
розуміють, що коригування Графіку постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності і, відповідно,
Послуг із замовлення (бронювання) потужності можуть застосовуватись виключно лише щодо майбутніх
Газових діб періоду постачання.
4.6. За умови своєчасного звернення Споживача із зазначеною у п.4.5 заявою та наявності додаткового
обсягу Газу Постачальника (при корегуванні в сторону збільшення), вказаний у такій заяві Споживача обсяг
Газу вважається підтвердженим.
4.7. Сторони погодили наступний порядок звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого Газу:
4.7.1. Споживач зобов’язаний по закінченню кожних 10 (десяти) календарних днів відповідного Газового
місяця постачання шляхом направлення електронних листів на електронну адресу Постачальника повідомляти
останнього про фактично спожитий об’єм (обсяг) Газу за даний період (10 календарних днів). Додатково, до 5-го
(п’ятого) числа місяця, наступного за Газовим місяцем постачання, повідомити Постачальника у спосіб,
зазначений вище, щодо фактично спожитого об’єму (обсягу) Газу за відповідний Газовий місяць постачання;
4.7.2. У випадку наявності у Споживача приладу обліку Газу (лічильника) із дистанційною можливістю
передачі показань, Споживач може не дотримуватись вимог п.4.7.1 даного Договору за умови надання
Постачальнику доступу у будь-який час протягом строку дії даного Договору до зчитування даних
дистанційного збору інформації про фактичне споживання Газу Споживачем (показань лічильника Споживача),
що передається відповідному Оператору ГТС.
4.8. Допустиме відхилення споживання обсягу природного Газу протягом кожної Газової доби
встановлюється Сторонами у розмірі ± 3(три) % від затвердженого Графіком постачання Газу та замовлення
(бронювання) потужності обсягу на відповідну Газову добу.
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4.9. Кількість Газу, яка передається Постачальником Споживачеві, визначається по засобам вимірювальної
техніки, атестованим в органах Держстандарту України, що встановлені у Споживача, які повинні відповідати
Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам ДБН В.2.5-202001 «Газопостачання», «Правилам обліку природного Газу під час його транспортування Газорозподільними
мережами, постачання та споживання», затвердженим наказом Міністерства палива та енергетики України від
27.12.2005 р. № 618, державним стандартам, нормативним та методичним документам Держспоживстандарту
України, експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки.
При відсутності засобів вимірювальної техніки (контрольно-вимірювальних приладів), при їх несправності
або відсутності атестації, кількість Газу визначається по паспорту і номінальній потужності
Газовикористовуючого обладнання з розрахунку його цілодобової роботи. Перерахунок робиться з початку
поточного Газового місяця, в якому виявлена несправність.
4.10 Споживач несе повну відповідальність за відповідність системи Газопостачання проектній та
виконавчій технічній документації, збереження та безпечну експлуатацію Газового господарства, включаючи всі
пункти редукування, відключаючі та Газоспоживаючі пристрої, а також за забезпечення протипожежних заходів
в його Газовому господарстві.
4.11. Газ передається Постачальником Споживачу у точках виходу з Газотранспортної системи України до
прямого споживача або до Газорозподільної мережі відповідного Оператора ГРМ.
5. Акти приймання-передачі природного Газу та Послуг із замовлення (бронювання) потужності
5.1. Фактичний обсяг постачання Газу за даним Договором буде визначений на підставі Актів, які будуть
підписуватись представниками обох Сторін по закінченню кожного Газового місяця постачання, датуватись
останнім календарним днем відповідного Газового місяця постачання, у наступному порядку:
5.1.1. Споживач до 05 числа місяця, наступного за Газовим місяцем постачання, зобов‘язаний надати
Постачальнику копію відповідного акту про фактичний об‘єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого)
Газу Споживачу за попередній Газовий місяць, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем,
відповідно до вимог Кодексу ГТС/Кодексу ГРС;
5.1.2. на підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС Постачальник до 10го (десятого), включно, числа місяця, наступного за Газовим місяцем постачання, готує та надає Споживачу два
примірники Акта приймання-передачі природного Газу та Послуг із замовлення (бронювання) потужності
(надалі – Акт)за відповідний Газовий місяць постачання, підписані зі сторони Постачальника;
5.1.3. Споживач протягом 2 (двох) днів з дати одержання двох примірників Акта зобов‘язується повернути
Постачальнику один примірник оригіналу Акта, підписаний уповноваженим представником Споживача, або
надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання Акта.
5.1.4. У випадку ненадходження від Споживача підписаного примірника Акту або письмової мотивованої
відмови від підписання такого Акту в строки, визначені п. 5.1.3, Акт вважається підписаним Споживачем без
зауважень. В будь-якому випадку, положення даного пункту не звільняє Споживача від обов’язку надати
Постачальникові підписаний примірник Акту.
5.2. Акти, визначені у п. 5.1. даного Договору, є підставою для розрахунків.
6. Права і обов’язки Сторін
6.1. Права Постачальника:
6.1.1. отримувати від Споживача своєчасну та в повному обсязі на умовах, визначених Договором,
оплату за Газ;
6.1.2. оперативно контролювати обсяг споживання природного Газу Споживачем, використовуючи базу
даних оператора ГТС або інформацію Споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання
природного Газу на об‘єкті Споживача, а саме, безперешкодно отримувати доступ до комерційних вузлів обліку
Газу на об’єкті (об’єктах) Споживача для звірки даних фактичного споживання Газу;
6.1.3. отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання Газу;
6.1.4. ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання Газу Споживачу згідно з умовами
даного Договору та відповідно до Правил постачання;
6.1.5. інші права, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством.
6.2. Обов’язки Постачальника:
6.2.1. дотримуватись вимог Правил постачання;
6.2.2. забезпечувати Споживачеві постачання Газу на умовах, визначених даним Договором, за умови
виконання Споживачем усіх своїх обов’язків згідно даного Договору;
6.2.3. забезпечити на період дії даного Договору реєстрацію Споживача, як споживача, в Реєстрі
споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС та забезпечити подання всіх необхідних документів для
підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу Газу, за умови, що Споживач належним чином
виконав та виконує власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу
Газу;
6.2.4. в установленому чинним законодавством порядку розглядати звернення Споживача щодо діяльності,
пов’язаної з постачанням Споживачеві Газу в межах даного Договору;
6.2.5. своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію, у тому числі, передбачену Законом України
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«Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного Газу,
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з Газопостачання, щоб
дати можливість Споживачеві регулювати власне споживання Газу;
6.2.6. своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання
банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання
природного Газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного Газу анульовано, або її
дію зупинено та про відсутність ресурсу Газу;
6.2.7. дотримуватись мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування Споживача;
6.2.8. мати та підтримувати у робочому стані точки контакту для надання інформації Споживачу;
6.2.9. у випадку необхідності надати Споживачеві остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни
Постачальника або розірвання даного Договору не пізніше, ніж через 6 (шість) тижнів після такої зміни або
розірвання Договору;
6.2.10. у випадку ініціювання виключення Споживача із реєстру споживачів Постачальника своєчасно
(одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС) повідомляти
Споживача про вчинення таких дій;
6.2.11. укласти договір припинення (обмеження) постачання Газу з Оператором ГРМ, у Газорозподільній
зоні якого розташований Споживач;
6.2.12. здійснити необхідні дії з надання статистичної та іншої інформації відповідним органам державної
влади та іншим суб’єктам, що контролюють функціонування ринку постачання природного Газу споживачам
України;
6.2.13. своєчасно і в повному обсязі надавати Споживачеві документи на поставку товарів, які повинні
бути заповнені відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»
та іншими законодавчими та нормативними актами України;
6.2.14. відповідно до норм чинного Податкового кодексу України надіслати Споживачу засобами
електронного зв’язку податкову накладну, складену в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у
порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, та зареєстровану
в Єдиному реєстрі податкових накладних.
6.2.15. Постачальник зобов'язаний на дату виникнення податкових зобов'язань скласти податкову
накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством,
електронного підпису уповноваженої платником особи та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових
накладних у наступному порядку та строки:
- реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі
податкових накладних, якщо інше не буде передбачено нормами чинного законодавства України, повинна
здійснюватися, з урахуванням граничних строків:
для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний
день (включно) календарного місяця, - до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони
складені;
для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній
календарний день (включно) календарного місяця, - до 15 календарного дня (включно) календарного місяця,
наступного за місяцем, в якому вони складені.

6.2.15. надавати Споживачеві Послуги із замовлення (бронювання) потужності щодо кожного Газового
місяця постачання.
6.3. Споживач зобов’язується:
6.3.1. дотримуватись вимог Правил постачання;
6.3.2. забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) Газу на умовах, визначених даним
Договором та у обсягах, передбачених у щомісячних Графіках постачання Газу та замовлення (бронювання)
потужності;
6.3.3. своєчасно та у повному обсязі здійснювати оплату за Газ та Послуг із замовлення (бронювання)
потужності на умовах, визначених даним Договором;
6.3.4. здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або
травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі отримання
повідомлення про припинення (обмеження) постачання (розподілу/транспортування) Газу;
6.3.5. забезпечувати допуск представників Постачальника в установленому на підприємстві Споживача
пропускному режимі на територію власного (власних) об’єкту (об’єктів) для звірки даних фактичного
споживання Газу;
6.3.6. в будь-який час допускати представників Держстандарту, оператора ГРМ/ГТС на територію
підприємства до вузлів обліку, відключаючих пристроїв, Газопроводів та Газоспоживаючого обладнання, що
розташовані на території Споживача, у порядку, передбаченому чинним законодавством та установленим на
підприємстві Споживача пропускним режимом;;
6.3.7. своєчасно перевіряти та лагодити контрольно-вимірювальні прилади обліку витрат Газу,
забезпечити їх справність, метрологічні характеристики та цілісність пломб. На час ремонту та перевірки
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встановлювати резервний прилад.
6.3.8. самостійно обмежувати (припиняти) споживання Газу у випадках:
а) порушення строків та/або умов оплати Газу за даним Договором;
б) відсутності Споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі Постачальника на інформаційній
платформі Оператора ГТС;
в) перевищення Допустимого відхилення та/або підтвердженого обсягу Газу без узгодження з
Постачальником;
6.3.9. укласти угоду про транспортування Газу та розподіл природного Газу. Газотранспортне та/або
Газорозподільне підприємство має право доступу до зчитувань показників засобів вимірювальної техніки, що
встановлена на комерційних вузлах обліку Газу;
6.3.10. негайно повідомляти Постачальника та Газотранспортну організацію про неполадки приладів
обліку Газу;
6.3.11. надати дані, в яких буде вказано, до якої Газотранспортної мережі, підключено підприємство кінцевий споживач природного Газу;
6.3.12. самостійно контролювати власне Газоспоживання;
6.3.13. у разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування Газом
Споживач зобов’язаний повідомити Постачальника та Оператора ГТС/ГРМ не пізніше, ніж за 20 (двадцять)
робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування Газом та надати заяву
про розірвання даного Договору і здійснити оплату всіх видів платежів, визначених Договором, до вказаного
Споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного користування Газом
6.4. Споживач має право:
6.4.1. на отримання Газу в обсягах та на умовах, визначених Договором, у випадку повного та своєчасного
виконання обов’язків та дотримання умов Договору;
6.4.2. одночасно укладати декілька договорів на постачання природного Газу, але на різні розрахункові
періоди;
6.4.3. на безкоштовне отримання інформації щодо цін Постачальника на Газ та порядку оплати;
6.4.4. самостійно припиняти (обмежувати) відбір Газу для власних потреб з дотриманням вимог чинного
законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх суб’єктів ринку природного Газу, якими укладено
відповідні договори;
6.4.5. вимагати поновлення постачання Газу в установленому порядку після усунення порушень і
компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення Газопостачання відбулось без
розірвання Договору;
6.4.6. призупинити відбір (приймання) Газу повністю або частково при виконанні планового ремонту
Газопостачального або Газоспоживаючого устаткування, повідомивши про це Постачальника за 24 години, у
письмовій формі, до зменшення або припинення споживання Газу, а при аварійних ситуаціях - терміново.
7. Ціна Газу та Послуг із замовлення (бронювання) потужності
7.1. Ціна за 1000,0 кубічних метрів Газу становить _______ грн. без ПДВ, в тому числі ПДВ (20%) –
____________ грн., що разом з ПДВ складає ________ грн. (____________________ гривень _____ копійок).
Крім того вартість послуг із замовлення (бронювання) потужності за 1000 кубічних метрів за добу
становить 124,16 грн. за без ПДВ, коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед у
відповідному періоді на рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – 136,576 грн., крім того ПДВ 20% 27,3152 грн., всього з ПДВ – 163,8912 грн. за 1 000 куб. м. У випадку перевищення Споживачем замовленої
потужності у відповідній Газовій добі, Споживач зобов’язується здійснити доплату за Послуги із замовлення
(бронювання) потужності на обсяг перевищення за подвійним тарифом, згідно з Кодексом Газотранспортної
системи.
У випадку, якщо обсяг фактично відібраного газу Споживачем за відповідну Газову добу (D) згідно даних
Оператора ГТС відрізняється від планового обсягу газу, вказаного на Газову добу (D) у відповідному
Індивідуальному Договорі з урахуванням змін згідно з Заявками на зміну обсягів газу, поданими Споживачем
відповідно до умов Договору, то у Споживача виникає небаланс за відповідну Газову добу і Постачальник має
право нараховувати плату за добовий небаланс. Плата за добовий небаланс розраховується наступним чином:
Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є позитивним (обсяг відібраного газу менше ніж в
підтвердженій Оператором ГТС номінації/реномінації, то плата за позитивний небаланс розраховується за
формулою:
ППозНеб = Обсягп/н * (Цбал*Ккориг - Ц), де
ППозНеб – сума плати за добовий позитивний небаланс, грн. без ПДВ;
Обсягп/н – обсяг позитивного небалансу за Газову добу (D), тис.куб.м.;
Ц – ціна, визначена умовами Договору, грн. без ПДВ за одну тис.куб.м;
Цбал – ціна природного газу, придбаного Оператором ГТС внаслідок отримання послуг балансування за
відповідну Газову добу (D), яка опублікована на Інформаційній платформі Оператора ГТС, грн. без ПДВ за одну
тис.куб.м;
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Ккориг – коефіцієнт, який змінюється в залежності від розміру коригування, що, в свою чергу, залежить від
розміру Допустимого відхилення.
Kкориг = 1 - для позитивного добового небалансу, якщо обсяг добового небалансу не перевищує допустиме
відхилення;
Ккориг = 0,8 - для позитивного добового небалансу, якщо величина коригування становить 20%;
Ккориг = 0,9 - для позитивного добового небалансу, якщо величина коригування становить 10%;
Величина коригування
Допустиме відхилення
для позитивного
небалансу Обсягп/н

0%
до 3% (включно) від
обсягів природного газу,
поданих
Постачальником
та
відібраних Споживачем

10%
від
3%
до
5%
(включно) від обсягів
природного
газу,
поданих
Постачальником
та
відібраних Споживачем

20%
від 5% від обсягів
природного
газу,
поданих
Постачальником
та
відібраних Споживачем

На суму плати за добовий позитивний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою,
передбаченою Податковим кодексом України.
Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є негативним (обсяг відібраного газу більше ніж в
підтвердженій номінації/реномінації, то плата за негативний небаланс розраховуєтеся за формулою:
ПНегНеб = Обсягн/н * (ЦПбал*Ккориг – Ц), де
ПНегНеб – сума плати за добовий негативний небаланс, грн. без ПДВ;
Обсягн/н – обсяг негативного небалансу за Газову добу (D), тис.куб.м.;
Ц –ціна, визначена умовами Договору, грн. без ПДВ за одну тис.куб.м;
ЦПбал – ціна природного газу, придбаного Оператором ГТС внаслідок отримання послуг балансування за
відповідну Газову добу (D), яка опублікована на Інформаційній платформі Оператора ГТС, грн. без ПДВ за одну
тис.куб.м;.
Ккориг – коефіцієнт, який змінюється в залежності від розміру коригування, що, в свою чергу, залежить від
розміру Допустимого відхилення.
Kкориг = 1 - для негативного добового небалансу, якщо обсяг добового небалансу не перевищує допустиме
відхилення;
Ккориг = 1,1 - для негативного добового небалансу, якщо величина коригування становить 10%;
Ккориг = 1,2 - для негативного добового небалансу, якщо величина коригування становить 20%;
Величина коригування
Допустиме відхилення
для негативного
небалансу Обсягн/н

0%
до 3% (включно) від
обсягів природного газу,
поданих
Постачальником
та
відібраних Споживачем

10%
від
3%
до
5%
(включно) від обсягів
природного
газу,
поданих
Постачальником
та
відібраних Споживачем

20%
від 5% від обсягів
природного
газу,
поданих
Постачальником
та
відібраних Споживачем

На суму плати за добовий негативний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою,
передбаченою Податковим кодексом України.
При цьому, якщо (ЦПбал*Ккориг – Ц) ≤ 0, то Плата за добовий негативний небаланс не застосовується.
7.2. Загальна Вартість даного Договору складається із суми вартостей усіх обсягів Газу, поставленого
протягом усіх Газових місяців та наданих Послуг із замовлення (бронювання) потужності протягом строку дії
даного Договору відповідно до Актів приймання – передачі Газу та Послуг із замовлення (бронювання)
потужності, перевищення замовленої потужності та нарахування плати за добовий небаланс кожного газового
місяця.
7.3. Коригування ціни Газу визначається та узгоджується шляхом підписання додаткових угод, які є
невід’ємною частиною даного Договору.
7.4. У випадку зміни тарифів на Послуги із замовлення (бронювання) потужності відповідними
компетентними органами, нові тарифи є обов’язковими для Сторін за даним Договором з моменту вступу в дію
відповідних нормативних документів.
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8. Порядок та умови проведення розрахунків
8.1. Споживач зобов`язаний сплатити вартість замовленого (або спожитого) Газу, що передається за
вищевказаним Договором, та Послуг із замовлення (бронювання) потужності шляхом перерахування грошових
коштів на банківський рахунок Постачальника.
8.2. Оплата за Газ у відповідному Газовому місяці (розрахунковому періоді) проводиться Споживачем
виключно грошовими коштами відповідно до узгоджених Сторонами обсягів Газу у щомісячному подобовому
Графіку постачання Газу та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць, в наступному
порядку:
• в строк до 10-го числа розрахункового періоду (Газового місяця) постачання (споживання) Газу,
Споживач сплачує на рахунок Постачальника 30% (тридцять відсотків) від загальної вартості обсягу
Газу, який запланований до постачання у розрахунковому періоді (Газовому місяці) постачання
(споживання) Газу та затверджений Сторонами у щомісячному подобовому Графіку постачання Газу
та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць;
• в строк до 20-го числа розрахункового періоду (Газового місяця) постачання (споживання) Газу,
Споживач сплачує на рахунок Постачальника 30% (тридцять відсотків) від загальної вартості обсягу
Газу, який запланований до постачання у розрахунковому періоді (Газовому місяці) постачання
(споживання) Газу та затверджений Сторонами у щомісячному подобовому Графіку постачання Газу
та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць;
• в строк до 30-го числа розрахункового періоду (Газового місяця) постачання (споживання) Газу,
Споживач сплачує на рахунок Постачальника 30% (тридцять відсотків) від загальної вартості обсягу
Газу, який запланований до постачання у розрахунковому періоді (Газовому місяці) постачання
(споживання) Газу та затверджений Сторонами у щомісячному подобовому Графіку постачання Газу
та замовлення (бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць;
• в строк до 5-го числа місяця наступного за розрахунковим періодом (Газовим місяцем) постачання
(споживання) Газу – Споживач здійснює кінцевий розрахунок за фактично поставлений обсяг Газу у
відповідному Газовому місяці постачання у розмірі, що становить різницю між вартістю поставленого
природного Газу визначеного у порядку, передбаченому розділами 4,5 та 7 даного Договору та
сплаченими грошовими коштами у відповідному Газовому місяці постачання.
8.3. Оплата за Послуги із замовлення (бронювання) потужності у відповідному Газовому місяці
(розрахунковому періоді) проводиться Споживачем виключно грошовими коштами у розмірі 100% попередньої
оплати узгоджених Сторонами обсягів Газу у щомісячному подобовому Графіку постачання Газу та замовлення
(бронювання) потужності на відповідний Газовий місяць до 25-го числа місяця, що передує, розрахунковому
періоду (Газовому місяцю) постачання (споживання) Газу.
8.4. У випадку, якщо розмір передплати є більшим ніж вартість фактично поставленого природного Газу у
відповідному Газовому місяці постачання, то надмірно сплачені Споживачем грошові кошти Сторони вважають
передплатою за природній Газ у наступному Газовому місяці. У випадку, якщо така переплата створилася в
останньому Газовому місяці дії даного Договору, Постачальник зобов’язується повернути надмірно сплачені
грошові кошти після вчинення кінцевого розрахунку Споживачем за фактично поставлений природний Газ
Постачальника, на підставі письмової вимоги Споживача про повернення надмірно сплачених грошових коштів
протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня отримання такої письмової вимоги.
8.5. Датою оплати Споживачем природного Газу та Послуг із замовлення (бронювання) потужності є дата
надходження грошових коштів на рахунок Постачальника.
8.6. При невиконанні Споживачем вимог, передбачених у п. 8.2., 8.3. цього Договору, Постачальник має
право обмежити постачання Газу Споживачу, або припинити у встановленому законодавством порядку.
8.7. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково вказувати призначення платежу - оплата за
природний Газ або Послуги із замовлення (бронювання) потужності згідно номеру та дати Договору. За
наявності заборгованості у Споживача за даним договором Постачальник зараховує кошти, що надійшли від
Споживача, як погашення заборгованості за минулі періоди (Газові місяці) по даному Договору, незалежно від
вказаного в платіжному дорученні призначення платежу.
8.8. Кошти, які надійшли від Споживача, будуть зараховані як передоплата (повна або часткова) на
наступні періоди постачання (Газові місяці), за умови відсутності будь-якої заборгованості по даному договору.
8.9. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту вимоги
будь-якої із сторін.
8.10. У разі виникнення у Споживача заборгованості за Договором за домовленістю Сторін може бути
укладений Графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до Договору або окремим договором
про реструктуризацію заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого Графіка
погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов’язань за Договором.
8.11. Сторони погодили, що оплата Послуг із замовлення (бронювання) потужності здійснюється у розмірі
не менше 100% (сто відсотків) від замовлених обсягів постачання природного Газу у відповідному періоді,
незалежно від того, чи була повністю використана потужність Споживачем.
8.12. У випадку перевищення Споживачем замовленої потужності у відповідній Газовій добі, Споживач
зобов’язується здійснити доплату за Послуги із замовлення (бронювання) потужності на обсяг перевищення за
подвійним тарифом, згідно з Кодексом Газотранспортної системи, до 15-го (п’ятнадцятого) числа місяця,
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наступного за звітним, на підставі Акту або рахунку.
9. Припинення та/або обмеження постачання
9.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому
порядку постачання Газу Споживачу у разі:
9.1.1. проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором, в тому числі
несвоєчасна оплата будь-яких компенсацій, штрафних санкцій та/або відшкодування збитків;
9.1.2. перевищення Допустимого відхилення та/або підтвердженого обсягу Газу;
9.1.3. настання заходів, передбачених правилами про безпеку постачання природного Газу, що діють
відповідно до вимог ст. 5 Закону України «Про ринок природного Газу», та поширюються на споживачів, що не
є захищеними відповідно до Правил постачання;
9.1.4. відмови від підписання Акта приймання-передачі природного Газу або відповідного письмового
обґрунтування відмови від підписання;
9.1.5. розірвання даного Договору.
9.2. Газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених
законом України «Про ринок природного Газу», Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ, Правилами безпеки систем
постачання.
9.3. За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення Газопостачання Споживачеві
Постачальник надсилає Споживачу не менше ніж за 3 (три) доби (якщо Споживач відноситься до підприємств
металургійної та хімічної промисловості – не менше ніж за 5 (п’ять) діб) до дати такого припинення
повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити
Газоспоживання з певного періоду (день, година тощо) та у визначений з Споживачем час має право
опломбувати запірні пристрої Споживача, за допомогою яких Споживач самостійно обмежив чи припинив
подачу Газу на власний (власні) об’єкт (об’єкти). Повідомлення має бути складено відповідно до форми
повідомлення, встановленої наказом Міністерства палива та енергетики від 03.07.2009 року № 338,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.07.2009 року за № 703/16719, та містити підставу
припинення, дату та час, коли Споживачу необхідно самостійно обмежити чи припинити споживання Газу.
9.4. Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення Газопостачання Споживачу
через залучення до цих робіт Оператора ГТС/ГРМ. Для цього у Постачальника має бути укладений з
Оператором ГТС/ГРМ договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням Газопостачання
споживачам. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення Газопостачання Споживачу
Оператором ГТС/ГРМ Постачальник надсилає Оператору ГТС/ГРМ відповідне письмове повідомлення (з
позначкою про вручення) про необхідність здійснення ним заходів з припинення/обмеження
розподілу/транспортування Газу Споживачу, копію якого надсилає Споживачу (з позначкою про вручення),в
якому повинен зазначити підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл
(транспортування) Газу на об’єкт (об’єкти) Споживача. У такому разі Оператор ГТС/ГРМ відповідно до умов
укладеного договору на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням Газопостачання, здійснює
відповідне обмеження чи припинення розподілу/транспортування природного Газу з дотриманням правил
безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного Газу, зокрема
Кодексу ГРМ або Кодексу ГТС.
9.5. У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання Газу Споживач
зобов’язаний з дотриманням правил безпеки обмежити (припинити) власне споживання Газу, а в разі, якщо
обмеження (припинення) Газу буде здійснюватися Оператором ГТС/ГРМ, ужити комплекс заходів, спрямованих
на запобігання виникненню аварійних ситуацій, та підготувати власне Газоспоживне обладнання до обмеження
(припинення) розподілу/транспортування Газу.
9.6. У разі усунення Споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною
повідомлення, і при цьому, якщо Споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав Постачальнику
підтвердні документи (а Оператору ГТС/ГРМ - копії), Газопостачання не припиняється (не обмежується).
9.7. Відновлення Газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування
Споживачем витрат на припинення та відновлення Газопостачання, що понесені постачальником та/або
Оператором ГРМ/ГТС.
9.8. У разі відсутності Графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних
платежів Постачальник має право у порядку, визначеному даним розділом 8 Договору, припинити або обмежити
постачання Газу на об’єкт (об’єкти) Споживача до повного погашення заборгованості.
10. Відповідальність сторін
10.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань по даному Договору, Сторони несуть
відповідальність згідно чинного законодавства України.
10.2. В разі порушення строків оплати (несплати або несвоєчасної оплати), визначених п.8.2 та 8.3.
Договору, Споживач, за письмовою вимогою Постачальника, складеною та направленою відповідно до п.10.8
даного Договору, сплачує Постачальнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми
заборгованості за кожен день прострочення виконання зобов’язання по оплаті.
10.3. В разі наявності заборгованості Споживача за даним договором більше ніж на 15 (п’ятнадцять)
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календарних днів, Споживач додатково до пені, передбаченої у п.10.2 Договору сплачує за письмовою вимогою
Постачальника, складеною та направленою відповідно до п.10.8 даного Договору, штраф в розмірі 20%
(двадцять відсотків) від суми заборгованості, а Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати
даний договір. При цьому Споживач здійснює повний розрахунок за Договором, відшкодовує всі понесені
Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного договору. Про розірвання даного
договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням про вручення за 10
робочих днів до дати розірвання даного Договору.
10.4. Постачальник в разі затримки постачання Газу з його вини, сплачує на користь Споживача пеню у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який сплачується пеня, від вартості несвоєчасно
поставленого Газу, за кожен день затримки за письмовою вимогою Споживача, складеною та направленою
відповідно до п.10.7 даного Договору.
10.5. Відшкодування збитків та будь-яка компенсація за даним Договором здійснюється у відповідності до
Правил постачання та чинного законодавства на підставі письмової вимоги Сторони, яка має право на
відшкодування збитків та / або будь-яку компенсацію за даним Договором, складеної та направленої відповідно
до п.10.8 даного Договору.
10.6. Застосування штрафних санкцій, вимога компенсації та/або відшкодування збитків є правом, а не
обов’язком Сторони, яка не порушила.
10.7. Нарахування та сплата штрафних санкцій, визначених у п. 10.2, 10.3, 10.4 даного Договору,
відшкодування збитків та будь-яка компенсація за даним Договором здійснюється на підставі Письмової вимоги
Сторони, яка має право на застосування/нарахування таких санкцій (надалі – Письмова вимога або Вимога) і у
строки, визначені в такій письмовій вимозі. Письмова вимога має бути направлена іншій Стороні (Стороні, яка
порушила) виключно наступним способом:
10.7.1. відправлення скан-копії Вимоги на Офіційну електронну адресу Сторони, або
10.7.2. цінним листом на адресу Сторони, зазначену в даному Договорі, з описом та повідомленням про
вручення, або
10.7.3. вручення уповноваженій особі Сторони, що порушила, особисто, в такому випадку уповноважена особа,
що отримала Вимогу, зобов’язана поставити дату отримання, власний підпис та прізвище (надалі – відмітка про
отримання). У випадку відмови уповноваженої особи Сторони поставити відмітку про отримання, така відмітка
ставиться Стороною (уповноваженим представником), яка вручала Вимогу, з застереженням, що друга Сторона
(Сторона, що порушила), відмовилась від поставлення відмітки про отримання та в цей же день Вимога (її сканкопія) має бути направлена на Офіційну електронну адресу Сторони, що порушила.
10.8. Датою початку нарахування строків, зазначених у такій Вимозі, є:
10.8.1. у випадку направлення Вимоги цінним листом з описом та повідомленням про вручення - дата
отримання Стороною такої Вимоги, яка зазначається на повідомленні про вручення;
10.8.2. у випадку вручення Вимоги уповноваженій особі Сторони, що порушила, особисто – дата, зазначена у
відмітці про отримання;
10.8.3. у випадку відправлення скан-копії на Офіційну електронну адресу Сторони – дата відправлення Вимоги
(її скан-копії) Стороною, що не порушила.
10.9. Сторони погодили, що Вимога може бути направлена більше, ніж одним способом із переліку в п.10.7.1 –
10.7.3.
10.10. Сторони домовились та гарантують одна одній, що уся кореспонденція, яка направляється на їх адреси,
зазначені у даному Договорі, офіційно приймається (отримується) виключно їх уповноваженими особами
(керівником або особами по довіреності).
10.11. Сплата штрафних санкцій, будь-яких компенсацій за Договором та відшкодування збитків відбувається в
позасудовому порядку.
10.12. У випадку порушення будь-якою із Сторін вимог п.10.12 даного Договору, вважатиметься, що між
Сторонами виник спір, який не вирішено шляхом переговорів, в такому випадку застосовується правило,
визначене у п.12.3.
10.13. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Споживачем Постачальника про звільнення
приміщення та/або остаточне припинення користування Газом Споживач зобов’язаний здійснювати оплату
спожитого об’єктом (об’єктами) Газоспоживання Газу та інших платежів, виходячи з умов Договору.
11. Форс - мажор
11.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по даному
Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин.
11.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після підписання Договору в
результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, землетруси, повені,
оповзні, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, а також рішення Уряду чи органів влади, які роблять
неможливим виконання умов даного Договору.
Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі
обставини.
11.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою палатою
України.
11

12. Порядок вирішення спорів і розгляду скарг
12.1. Усі розбіжності, що виникають у Сторін за даним Договором, або пов’язані з ним, Сторони
намагатимуться вирішувати шляхом переговорів між Сторонами.
12.2. Постачальник зобов’язаний розглядати усі скарги, отримані від Споживача, протягом одного місяця і
повідомляти про результати такого розгляду
12.3. Сторони прийшли до згоди, що всі спори (розбіжності), які виникають за цим Договором та
пов’язані із укладенням, виконанням, зміною, припиненням дії даного Договору або спори щодо визнання цього
Договору недійсним чи неукладеним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку за
встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, встановленому законодавством України.
12.4. Процедура вирішення спорів Постачальником, контактна інформація, відповідальні за розв’язання
спорів (телефони, e-mail, режим роботи, адреси, ПІБ відповідальних працівників), публікуються на сайті
Постачальника.
13. Інші умови договору
13.1. Цей Договір складений українською мовою, при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із
Сторін.
13.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо вони виконані в письмовій
формі при взаємному погодженні Сторін, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (за наявності).
Оформлені таким чином зміни і доповнення є невід’ємними частинами Договору
13.3. Цей Договір може бути припинений за згодою Сторін, а також в інших випадках, передбачених
даним Договором.
13.4. Договір може бути припинений достроково за ініціативою будь-якої із Сторін (Сторони-Ініціатора) за
умови письмового повідомлення Стороною-Ініціатором іншої Сторони не пізніше, ніж за 60 (шістдесят)
календарних днів до бажаної дати дострокового розірвання (шляхом направлення цінного листа з описом та
повідомленням про вручення). В такому випадку Договір вважається достроково припинений у дату, зазначену в
такому повідомленні. Обов‘язковою умовою дострокового припинення даного Договору є проведення
взаєморозрахунків між Сторонами до дати такого дострокового припинення.
13.5. З укладенням цього Договору попереднє листування, договори та документація щодо предмету цього
Договору втрачають юридичну силу.
13.6. Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і не підлягають
розголошенню чи використанню сторонами, крім випадків передбачених чинним законодавством України.
13.7. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних реквізитів, юридичних
адресів, номерів телефонів, телефаксів у 5-ти денний термін з дня виникнення відповідних змін.
13.8. Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін
та скріплення печатками Сторін (за наявності) або з моменту отримання факсових копій підписаного Договору.
13.9. Сторони домовились, що відправлені електронною поштою копії договору, підписані та скріплені
печатками сторін, та інші документи, що є невід’ємною частиною договору, мають повну юридичну силу до
моменту обміну сторонами оригіналами документів, встановлюють права й обов’язки для сторін договору,
можуть бути подані до судових інстанцій як належні докази. Скан-копії даного Договору, додаткових угод,
накладних, специфікацій, які є невід'ємними частинами цього Договору, повинні бути замінені оригіналами цих
документів в строк не більше 10 (десять) календарних днів.
Умови даного пункту не застосовуються до первинних бухгалтерських документів, що надаються
Постачальником Споживачеві.
13.10. Зміна постачальника природного Газу здійснюється у відповідності до Розділ IV Правил постачання
природного Газу та з урахуванням вимог п.13.4 Договору.
13.11. Постачальник та Споживач (у разі, якщо організаційно правова форма Споживача – Товариство з
обмеженою відповідальністю або Товариство з додатковою відповідальністю) діючи відповідно до вимог
чинного законодавства щодо вчинення значних правочинів та усвідомлюючи наслідки вчинення правочинів із
перевищенням повноважень, підтверджують наявність необхідного та достатнього обсягу повноважень на
укладання та виконання цього Договору. При цьому кожна Сторона засвідчує, що вартість Договору (предмету
Договору) не перевищує 50 відсотків вартості чистих активів Сторони станом на кінець попереднього кварталу
до укладення Договору, а у випадку наявності в Договорі (на момент його укладення, зміни або в процесі його
виконання) ознак значного правочину (в розумінні ст. 44 Закону України «Про товариства з обмеженою та
додатковою відповідальністю») відповідна Сторона зобов’язується завчасно надати іншій Стороні на
підтвердження повноважень копію належним чином засвідченого протоколу загальних зборів про надання згоди
на вчинення значного правочину (укладення, зміну та виконання Договору)..
У випадку недотримання будь-якою зі Сторін наведених вище умов, в тому числі введення в оману або
неповідомлення іншої Сторони щодо наявності в укладеному Договорі ознак значного правочину, ненадання або
несвоєчасне відповідних копій документів, що спричинило або може спричинити недійсність Договору,
незалежно від наявності умислу в діях (бездіяльності) такої Сторони, остання відшкодовує іншій Стороні всі
збитки, завдані такими діями (бездіяльністю).
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За наявності у добросовісної Сторони достовірних та підтверджених даних щодо відсутності повноважень
на укладення, зміну та виконання Договору, що має ознаки значного правочину, у іншої Сторони, така
добросовісна Сторона залишає за собою право відмовитися від виконання своїх зобов’язань за Договором (із
звільненням її від відповідальності за це) та розірвати його в односторонньому порядку з невідкладним
набуванням чинності шляхом направлення відповідного письмового повідомлення іншій Стороні.
13.12 Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання

зобов’язань за цим Договором для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані
Сторін захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних
даних». Факт підписання Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про
збір та обробку персональних даних.
13.13. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання Договору, зокрема
будьяка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною і не підлягає
розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків
вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного
розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж протягом 1-го (одного) Робочого
дня з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.
13.14. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору та у своїх ділових відносинах
дотримуватися принципів та вимог чинного законодавства у сфері протидії корупції, а також
вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання корупційним діям.
13.15. Жодна із Сторін не має права передавати будь-які зобов'язання за даним Договором
третій стороні без письмового погодження іншої Сторони.
13.16. З усіх питань, які неврегульовані цим Договором, Сторони керуються положеннями
чинного законодавства України.
14. Термін дії договору
14.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до “31” грудня 2019 р., а в частині розрахунків
до повного виконання сторонами своїх обов’язків.
15. Адреси та реквізити Сторін
Постачальник

Споживач

ЕІС-код:
Місцезнаходження:
Поштова адреса:
Код ЄДРПОУ
р/р
МФО 328209
Інд. под. №:
Телефон/факс:
E-mail:

y

Директор

________________ ________________
________________ ПІБ
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Додаток № 1
До Договору № _______________ на постачання природного Газу
від «____» _________________ 2019 року
ГРАФІК ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ ТА ЗАМОВЛЕННЯ (БРОНЮВАННЯ) ПОТУЖНОСТІ,
узгоджений сторонами «__» _____________ 2019 року,
на період з «__» ______ 2019 року по «___» ________ 2019 року
Газова доба

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

ВСЬОГО:
Постачальник

Споживач

Директор

________________
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ПОВІДОМЛЕННЯ
про особу, уповноважену Споживачем на подання щодобової заявки на постачання
газу, повідомлення про зменшення / збільшення обсягу споживання природного газу
та іншої кореспонденції
1. Споживач за Договором постачання природного газу № _____ від __.__.20__ р. (далі Договір)
Повне найменування
Споживача згідно з
установчими документами
Місцезнаходження,
тел./факс
EIC-код
Керівник
2. Уповноважені особи Споживача:
Прізвище, ім'я, по батькові
Посада
Телефон (служб./моб./факс)
E-mail
Серійний номер електронного
цифрового підпису
уповноваженої особи

(за наявності)

3. Цим повідомленням Споживач підтверджує, що визначені в ньому уповноважені особи, що
мають право направляти Постачальнику заявки на замовлення потужності та постачання газу,
повідомлення про зменшення / збільшення обсягу споживання природного газу, та будь-які
інші заявки та інформацію відповідно до умов Договору, несуть повну відповідальність за
достовірність інформації, зазначеної у відповідних заявках (повідомленнях, кореспонденції)
направлених Постачальнику та ознайомлені з вимогами Кодексу газотранспортної системи та
умовами Договору і зобов’язуються їх дотримуватися.
4. Споживач безумовно визнає всі та будь-які заявки, повідомлення, листи та іншу інформацію,
оформленні та підписані уповноваженою особою(-ами), визначеною(-ими) у п. 2 цього
Повідомлення та направлені з електронної адреси, визначеної у п. 2 цього Повідомлення,
такими, що були оформленні, підписані та направленні Постачальнику безпосередньо
Споживачем.
5. Споживач зобов’язується терміново повідомити Постачальника про зміну уповноваженої особи
(її контактних даних), направивши відповідне повідомлення, підписане керівником Споживача
(або іншою уповноваженою особою) та скріпленою печаткою, на електронну адресу
Постачальника, визначену в розділі 9 Договору, одночасно направивши оригінал такого
повідомлення на поштову адресу Постачальника протягом 2 робочих днів з дня відповідних
змін. Таке повідомлення вважаться належним чином отриманим Постачальником з моменту
направлення Постачальником відповідного підтвердження про отримання повідомлення на
електронну адресу Споживача, визначену у п. 1 цього Повідомлення.
6. Разом із цим Повідомленням Споживач направляє Постачальнику довіреність уповноваженого
представника Споживача.
7. Це повідомлення є невід’ємною частиною Договору.
Постачальник:

Споживач:
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Щодобова заявка на замовлення потужності та постачання природного газу
Період постачання
Час оформлення
EIC-код споживача
Газова доба (D)
природного газу
заявки
«___» __________
EIC
___________ 20_р.
___:___
20__р.
Договірний Обсяг природного газу на Газову
добу (дорівнює обсягу замовленої
(договірної) потужності), м.куб
в т.ч.:
обсяг замовленої
(договірної)
ЕІС-код
№
Власна назва
потужності/ обсяг
(віртуальної)
EIC-код споживача
з/п
споживача
споживання газу
точки виходу
на Газову добу,
м.куб
1
…
n
П.І.Б. особи, що сформувала заявку
№ телефону
Ел. пошта

Постачальник

Споживач

16

(на бланку Споживача)
ДОВІРЕНІСТЬ
_______(найменування Споживача)_______, в особі _____(посада, ПІБ)____, _____який(яка)___
діє на підставі ____________________________, керуючись нормами чинного законодавства
України, уповноважує ______(посада)________.
ПІБ
паспорт серії _______(номер і серія)________, виданий ________(ким виданий)________, ____(коли
виданий)_______, представляти інтереси _____(найменування Споживача)______ перед
Товариством з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Геліос» (код ЄДРПОУ
43089176) (далі - Постачальник), для чого __йому(їй)__ від імені _____(найменування
Споживача)__ надається право оформлювати та підписувати щодобові заявки на замовлення
потужності та постачання газу за формою, встановленою Додатком №1 до Рамкового Договору
постачання природного газу № __(номер)__ від __.__.20__ р. (далі – Договір постачання газу),
повідомлення про зменшення / збільшення обсягу споживання природного газу, а також будь-яку
іншу інформацію та кореспонденцію з урахуванням умов Договору постачання газу та вимог
Кодексу газотранспортної системи.
Підпис ___(П.І.Б.)___ засвідчую: _______________________
(За наявності: серійний номер електронного цифрового підпису ___ПІБ___ уповноваженої цією
довіреністю:
__________________________________________________)
Ця довіреність видана без права передоручення ______________ 20__ року та є чинною до
__(число, місяць, рік)___.
___.___.20__ р.
____(підпис уповноваженої особи)__ ___(посада)_____ ___(П.І.Б.)__

Керівник підприємства

Підпис

ПІБ
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