
 

 
 

Договір постачання природного газу №_______________ 
 

м. Київ                                                                                     «___» _____________  20__ року 
 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВО-

ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «РЕСУРСГРУП», як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС-код 
56Х930000114740U, надалі Постачальник, в особі Директора Біленького Дмитра 
Валерійовича, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  

___________________, як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС-код  
______________________, надалі Споживач, в особі ______________________, який діє на 
підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменовані Сторони, керуючись Законом 
України «Про ринок природного газу», Цивільним і Господарським кодексами України та іншими 
нормативно-правовими актами, які регулюють правовідносини з питань газопостачання, уклали 
цей Договір постачання природного газу (далі – Договір) про наступне: 

 
ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ  

Терміни, що використовуються в Договорі, мають такі значення: 
Газова доба (D) – 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. 

Газова доба (D+1) – газова доба, наступна за газовою добою (D). 
Газова доба (D-1) – газова доба, що передує газовій добі (D). 
Газовий місяць – період часу, який розпочинається з першої газової  доби поточного місяця 

і триває до початку першої газової доби наступного місяця. 
Розрахунковий період – газова доба та/або газовий місяць, щодо якої (якого) між 

Споживачем та його Постачальником визначаються певні обсяги відбору/споживання природного 
газу та здійснюються відповідні розрахунки. 

ЕІС-коди – персональні коди ідентифікації Споживача та Постачальника як суб’єктів ринку 
природного газу.  

Інформаційна платформа оператора ГТС – веб-додаток в мережі Інтернет для 
забезпечення надання послуг транспортування природного газу відповідно до вимог Кодексу ГТС. 

Кваліфікований (цифровий) електронний підпис – удосконалений електронний підпис, 
який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на 
кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. 

Номінація – заявка замовника послуг транспортування, надана 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, у тому числі у розрізі контрагентів (споживачів) замовника та їх точок 
комерційного обліку (за необхідності).  

Оператор газорозподільних систем (далі - Оператор ГРМ) – суб’єкт господарювання, 
який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною 
системою на користь третіх осіб (замовників).  

Оператор газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) – суб’єкт господарювання, 
який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу 
газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників).  

Регулятор – Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг.  

Реномінація – зміна підтвердженої номінації.  
Небаланс – різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг 

транспортування для транспортування на точці входу, та відібраними замовником послуг 
транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається за процедурою 
алокації.  

Середньодобова норма поставки (споживання) природного газу – означає об’єм 
природнього газу, що визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу (об’єму) 
природного газу на кількість днів у відповідному газовому місяці. 



 

 

 

Підтверджений об’єм (обсяг) природного газу - плановий об'єм (обсяг) природного газу, 
обумовлений договором (відповідною додатковою угодою до Договору) між споживачем та 
постачальником на відповідний розрахунковий період (газовий місяць), який має бути 
поставлений споживачу відповідно до умов цього договору.  

Фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу – фактичний об'єм (обсяг) 
поставленого природного газу Споживачу, за даними Інформаційної платформи Оператора ГТС, 
що містяться у розділі: «Попередні/остаточні відбори ПГ по споживачам за період», за підсумками 
розрахункового періоду (газового місяця).  

Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі «Про ринок 
природного газу», Правилами постачання природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП 
від 30.09.2015 р.            № 2496 (надалі – Правила постачання), Кодексом газотранспортних систем, 
затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2493 (далі – Кодекс газотранспортних 
систем), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 
року № 2494 (далі – Кодекс газорозподільних систем). 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. За цим Договором Постачальник зобов’язується на умовах, визначених Договором, 
постачати Споживачу необхідні та підтверджені у відповідний період постачання обсяги 
природного газу (далі – газ), а Споживач зобов’язується приймати газ та своєчасно оплачувати 
Постачальнику вартість газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором. 

За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний 
природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях. 

1.2. Постачання газу здійснюється для потужностей Споживача за наступною адресою: 
м. __________________________ 
1.3. Газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем для власних 

потреб в якості палива та/або в якості сировини, а не для продажу. 
1.4. Споживач має право на коригування протягом розрахункового періоду (газового 

місяця) підтверджених Постачальником добових обсягів природного газу у відповідності до 
нормативно-правових актів, які регламентують діяльність на ринку природного газу. 

1.5. Споживач гарантує, що на момент укладання Договору в нього відсутня 
прострочена заборгованість за поставлений газ перед діючим постачальником (за його наявності), 
що підтверджується письмовою довідкою діючого постачальника та/або складеним та підписаним 
діючим постачальником актом звірки взаєморозрахунків. 

1.6. Сторони домовились, що постачання природного газу у відповідності цього 
Договору здійснюється виключно при умові, що Споживач уклав в установленому порядку з 
Оператором ГРМ та/або Оператором ГТС договір розподілу/транспортування природного газу 
відповідно до умов якого (яких) Споживач отримує (набуває) право санкціонованого відбору 
природного газу з газорозподільної/газотранспортної мереж України (відповідно), і зобов’язується 
забезпечити чинність цих договорів в період дії цього Договору.  

1.7. Найменування Операторів з якими Споживач уклав договори розподілу природного 
газу: 

Оператор ГРМ – ______________________________________________________________ 
1.8. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, 

регулюються згідно із Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним кодексом 
України, Господарським кодексом України, Правилами постачання природного газу, Кодексом 
газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, а також іншими нормативно-
правовими актами.  

 
2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ 

2.1. Споживач до 20-го числа, що передує місяцю поставки направляє Постачальнику 
заявку на постачання планових обсягів природного газу у розрахунковому періоді (газовому 
місяці).  

2.1.1. Добові обсяги постачання газу Постачальником Споживачу в кожному 
розрахунковому періоді (газовому місяці) визначаються на підставі письмової заявки Споживача 
на постачання планових обсягів природного газу.  

https://ips.ligazakon.net/document/view/RE27829?q=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BC%20(%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3)%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83&bl=&hide=true&snippet_id=snippet_22555
https://ips.ligazakon.net/document/view/RE27829?q=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BE%D0%B1%E2%80%99%D1%94%D0%BC%20(%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%8F%D0%B3)%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%83&bl=&hide=true&snippet_id=snippet_22555


 

 

 

У разі відсутності такої Заявки, добові планові обсяги постачання природного газу 
визначаються шляхом ділення місячного планового обсягу газу на кількість днів протягом цього 
місяця. 

2.2. Сторони до 22-го числа поточного місяця укладають Додаткову угоду до Договору 
щодо постачання природного газу у наступному місяці, в якій встановлюють місячний обсяг 
природного газу, ціну постачання та порядок розрахунків за нього. 

2.3. Постачання газу Споживачу здійснюється протягом періоду дії цього Договору в 
газових місяцях, згідно письмової заявки Споживача. Постачальник забезпечує безперервне 
постачання природного газу Споживачу, протягом періоду постачання визначеного відповідно до 
Договору, за умови дотримання Споживачем своїх зобов’язань за договором. 

2.4. Споживач має право змінити заявлений обсяг (зменшення/збільшення), шляхом 
подання письмової заявки Постачальнику для кожної окремої газової доби (D) в термін не пізніше: 

– про добову номінацію (прогнозні обсяги споживання газу на наступну газову добу D+1) до 
12:00   год. за київським часом газової доби D; 

– про добову реномінацію (прогнозні обсяги споживання газу на поточну газову добу D) до 
15:00 год. за київським часом газової доби D. 

Усі письмові заявки, які стосуються щодобового та місячного балансування мають містити 
інформацію щодо: дати газової доби, номінації, реномінації, фактичне використання природного 
газу за відповідну газову добу. Такі письмові заявки вважаються наданими Споживачем належним 
чином, якщо вони  передані в оригіналі Постачальнику, надіслані поштою або електронною 
поштою на адреси Постачальника, визначені в п. 10.13. даного Договору. 

2.5. У разі відсутності письмової заявки Споживача відповідно до п. 2.4 Договору – 
Постачальник здійснює постачання природного газу Споживачу відповідно до п. 1.4 Договору. 

2.6. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення 
перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді (газовому місяці) 
зобов’язаний самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі, 
Постачальником можуть бути застосовані до Споживача відповідні санкції та заходи, передбачені 
Правилами постачання природного газу та Договором, у тому числі примусове обмеження 
(припинення) газопостачання та розірвання Договору. 

2.7. Якість газу та його фізико-хімічні показники, що постачається Споживачу, повинні 
відповідати нормам, встановленим в Кодексі газотранспортної системи, та іншим вимогам, 
встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними 
документами щодо його якості. 

2.8. Кількість поставленого Споживачу газу визначається за показниками встановленого 
у Споживача комерційного вузла обліку газу у відповідності до вимог, встановлених Кодексом 
газорозподільних систем, та Кодексом газотранспортної системи та підтверджується Оператором 
ГРМ та/або Оператором ГТС і зазначається в Інформаційній платформі.  

2.9.  У випадку споживання природного газу Споживачем на декількох точках 
комерційного обліку, перелік ЕІС-кодів таких точок комерційного обліку Споживача, по яких буде 
здійснюватися постачання газу Постачальником, наводиться Сторонами в окремому Додатку, що 
є невід’ємною частиною Договору. 

2.10. Приймання-передача газу, поставленого Постачальником та прийнятого 
Споживачем у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання Актів приймання-передачі, в 
яких зазначаються фактичні обсяги спожитого газу та його вартість, які є невід’ємними частинами 
Договору, та які є підставою для проведення Споживачем остаточних розрахунків за поставлений 
природний газ.  

2.11. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС 
Постачальник, протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання, готує та надає Споживачу два 
примірника Акту приймання-передачі природного газу за розрахунковий період (газовий місяць), 
підписаних уповноваженим представником Постачальника.  

2.12. Споживач протягом 2 (двох) днів з дати одержання Актів приймання-передачі 
природного газу зобов’язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акту 
приймання-передачі, підписаний уповноваженим представником Споживача та скріплений його 
печаткою (за наявності), або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання Акту 
приймання-передачі природного газу.  



 

 

 

2.13. У разі виникнення розбіжностей щодо обсягів переданого газу, газ вважається 
поставленим і прийнятим Споживачем від Постачальника на підставі даних Інформаційної 
платформи Оператора ГТС, що містяться у розділі: Попередні/остаточні відбори ПГ по 
споживачам за період. 

2.14. У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу Акту приймання-
передачі природного газу та ненадання письмового обґрунтованого заперечення на Акт або 
відмови Споживача від підписання Акту приймання-передачі природного газу та оплати 
виставленого рахунку у визначений термін оплати згідно п. 3.9 та п. 3.10 Договору, зазначений в 
Акті приймання-передачі природного газу обсяг (об’єм) спожитого газу вважається встановленим 
та узгодженим відповідно до даних Оператора ГРМ/ГТС, а вартість поставленого газу 
розраховується відповідно до умов Договору чи відповідних Додаткових угод.   

2.15. Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Споживача 
здійснюється у точках входу/виходу в/з газотранспортної системи (ГТС)/газорозподільної системи 
(ГРМ) або на межах балансової належності об’єктів Споживача відповідно до актів розмежування 
ділянок обслуговування. Після переходу права власності на газ, Споживач несе всі ризики і 
приймає на себе всю відповідальність, пов’язану з правом власності на газ. 

 
3. ЦІНА ГАЗУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Загальна ціна (фактична сума) цього Договору складається з загальної вартості обсягу 
поставленого Постачальником Споживачу природного газу в межах цього Договору та 
визначається як сума вартості кожного кубічного метра поставленого природного газу за весь 
період дії Договору.  

3.2. Ціна за 1000 кубічних метрів газу, який постачається за цим Договором,  узгоджується 
Сторонами шляхом підписання відповідних Додаткових угод до даного Договору, які є його 
невід’ємними частинами може змінюватися протягом строку дії Договору. 

3.3. Ціна газу, визначена згідно цього Договору, не включає витрати Постачальника на 
оплату послуг транспортування природного газу для внутрішніх точок виходу з газотранспортної 
системи (ГТС) та /або замовленої (договірної) потужності на заявлену газову добу в точках 
входу/виходу в/з газотранспортної системи (ГТС).  

3.4. Якщо за підсумками розрахункового періоду (газовий місяць) фактичний об’єм (обсяг) 
постачання природного газу Споживачу буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу 
за цей період, Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику вартість різниці між 
підтвердженим обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання 
природного газу за ціною, що визначається в Додатковій угоді на додатковий об’єм (обсяг) газу, 
відповідно до ціни, діючої на ринку. При цьому, така Додаткова угода має бути підписана 
Сторонами не пізніше, ніж за один день до дня, в якому Споживачем прогнозується/планується 
перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді (газовому місяці). 

Якщо така Додаткова угода не буде підписана Споживачем в зазначений вище строк то, до 
дати її підписання вартість різниці між підтвердженим обсягом природного газу та фактичним 
об’ємом (обсягом) споживання природного газу буде розраховуватися Постачальником за ціною 
Договору (ціною 1000 кубічних метрів газу, що визначена у відповідній Додатковій угоді) + 20% 
(плюс двадцять відсотків). Цей порядок визначення вартості різниці між підтвердженим обсягом 
природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу в розрахунковому 
періоді (газовому місяці) також застосовується за відсутності укладеної Додаткової угоди на 
додатковий об’єм (обсяг) газу в такому розрахунковому періоді (газовому місяці). 
 Споживач здійснює оплату вартості різниці між підтвердженим об’ємом (обсягом) 
природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу в розрахунковому 
періоді (газовому місяці) у термін до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання газу, якщо 
інше не обумовлено Сторонами  у відповідній Додатковій угоді на додатковий об’єм (обсяг) газу. 

3.5. Сторони домовились, що ціна на природний газ, що зазначена у відповідній 
Додатковій угоді до Договору, підлягає збільшенню і є обов’язковою для Сторін за Договором з 
моменту введення її в дію за наявності таких підстав: 

3.5.1. зміни кон’юнктури ринку (зміна ціни закупівлі природного газу у власників ресурсу 
газу (газодобувних підприємств, оптових продавців, власників імпортованого ресурсу природного 
газу); 



 

 

 

3.5.2.  набрання чинності нормативно-правовими актами, що безпосередньо впливають на 
ціну природного газу, в тому числі, але не обмежуючись, введенням в дію актів законодавства, що 
покладають на Постачальника обов’язок укладення договорів транспортування та/або розподілу 
природного газу або інших договорів, які є обов’язковими для укладання Постачальником для 
постачання природного газу Споживачу; прийняття/введення в дію нормативно-правових актів, 
що створюють для Постачальника додаткові фінансові витрати пов’язані із постачанням 
природного газу Споживачу (будь-які види фінансових забезпечень, гарантій (безвідкличної, 
безумовної банківської гарантії тощо); вимоги щодо збільшення страхового запасу природного 
газу; збільшення тарифів на транспортування та/або розподіл природного газу тощо; 

3.5.3. надання Споживачем заявки на коригування договірних планових обсягів 
природного газу та/або підтверджених обсягів природного газу в сторону збільшення; 

3.5.4. з будь-яких інших підстав, що випливають із відповідної письмової домовленості 
Сторін, оформленою Додатковою угодою до Договору. 

3.5.5. У разі настання обставин, зазначених у п. 3.4 Договору, зміна ціни є обов’язковою 
для Сторін з моменту їх настання/введення в дію, що обумовлюється Сторонами шляхом 
підписання відповідної Додаткової угоди до Договору. У випадку зміни ціни газу, в тому числі 
протягом місяця поставки, Споживач зобов’язується перерахувати на рахунок Постачальника 
грошові кошти у розмірі, на який збільшилась вартість запланованого до поставки обсягу газу в 
строк, визначений відповідною Додатковою угодою. 

3.6. Ціна на додатковий обсяг газу протягом місяця споживання може бути змінена за 
домовленістю сторін, в т.ч. на підставах визначених п. 3.4. Договору, що оформлюється 
відповідними Додатковими угодами до Договору.  

3.7. Вартість фактично поставленого Споживачу обсягу природного газу протягом 
відповідного газового місяця, визначається як добуток ціни газу та загального обсягу фактично 
поставленого Споживачу природного газу за відповідний розрахунковий період (газовий місяць) 
згідно з Актами приймання-передачі. 

3.8. У випадку відбору Споживачем, протягом розрахункового періоду (газового місяця), 
природного газу більше або менше підтвердженого обсягу природного газу за цей період, 
Споживач додатково до ціни, визначеної у відповідній Додатковій угоді (п. 3.2 Договору), сплачує 
Постачальнику компенсацію за послуги останнього з врегулювання добових небалансів за кожну 
добу, в якій Споживачем допущено небаланс.  
Весь об’єм (обсяг) перевищення за відповідну газову добу розраховується як:  

Фактичне споживання газу за відповідну газову добу - Підтверджений об’єм 
(обсяг) на відповідну газову добу.  

Вартість послуг з врегулювання добового негативного небалансу (тобто коли Споживачем 
відібрано природного газу більше замовленого) розраховується наступнич чином: 

 Весь об’єм (обсяг) перевищення за відповідну газову добу х (Ціна газу за Договором 
(відповідною Додатковою угодою) на період, в якому відбулося перевищення 
підтвердженого (об’єму) обсягу природного газу, за 1000,0 кубічних метрів газу, 
грн. - Маржинальна ціна продажу природнього газу за 1000,0 кубічних метрів газу, 
грн.) х на 10%,   
де маржинальна ціна продажу –  ціна, по якій Постачальник зобов’язаний продати 
невибраний Споживачем об’єм (обсяг) газу Оператору ГТС.  

Вартість послуг з врегудювання добового позитивного небалансу (тобто коли Споживачем 
відібрано природного газу менше замовленого) розраховується наступним чином: 

Весь об’єм (обсяг) перевищення за відповідну газову добу х (Маржинальна ціна 
придбання природного газу за 1000,0 кубічних метрів газу, грн. - Ціна газу за 
Договором (відповідною Додатковою угодою) на період, в якому відбулося 
порушення, за 1000,0 кубічних метрів газу, грн) х 10%,  
де маржинальна ціна придбання природного газу – ціна, по якій Постачальник 
зобов’язаний придбати надлишково вибраний Споживачем об’єм (обсяг) 
природного газу у Оператора ГТС. 

Знак «-» означає «мінус»  
Знак «+» означає «плюс»  
Знак «=» означає «дорівнює» 



 

 

 

Сторони домовились, що Споживач зобовязаний здійснити оплату суми компенсації  
Постачальнику за послуги з врегулювання добових небалансів, що розрахована відповідно до п.3.8 
Договору, у строк 10 (десять) календарних днів з дати підписаним сторонами відповідного Акту 
наданих послуг з врегулювання добових небалансів. 

Якщо за добу, в якій Споживач здійснив відбір більше або менше підтвердженого обсягу 
природного газу, маржинальна ціна придбання газу буде вище або маржинальна ціна продажу газу 
буде нижче ціни газу, що визначена в Договорі (відповідній Додатковій угоді), п.3.8 Договору не 
застосовується. 

3.9. Споживач зобов’язаний сплатити вартість місячного обсягу газу на рахунок 
Постачальника наступним чином: 100% вартості фактично поставленого газу, що підтверджується 
підписаним сторонами Актом приймання-передачі газу, у термін до 10 числа місяця, наступного 
за місяцем постачання газу. 

3.10. Споживач зобов’язаний компенсувати вартість витрат Постачальника на оплату 
послуг замовленої (договірної) потужності в точках виходу з газотранспортної системи на місяць 
постачання природного газу згідно об’єму, що зазначений Споживачем в Заявці та розраховується 
за тарифом та коефіцієнтом 1,10, який визначено Постановою НКРЕКП «Про затвердження Змін 
до деяких постанов НКРЕКП» від 22.04.2019 р. № 580, Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 № 
3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги 
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020 – 
2024 роки», у термін до 10 числа місяця, наступного за місяцем постачання газу. 

3.10.1. Вартість послуг замовленої (договірної) потужності (послуг транспортування) 
визначається як добуток обсягу природного газу, замовленого до початку місяця споживання на 
відповідний місяць постачання на тариф, визначений пунктом 3.10. Договору.  

3.10.2. У випадку відбору природного газу більше замовленого, Споживач додатково до 
вартості, визначеної відповідно до пункту 3.10.1. Договору, сплачує компенсацію вартості послуг 
замовленої (договірної) потужності (послуг транспортування) різниці між замовленим та 
спожитим обсягом, виходячи з подвійного розміру вартості тарифу на послуги транспортування, 
визначеного Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ 
«ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ».  

3.10.3. У випадку відбору природного газу менше замовленого, Споживач сплачує 
компенсацію вартості послуг замовленої (договірної) потужності (послуг транспортування), 
виходячи з вартості замовленого обсягу природного газу на відповідну добу, незалежно від того, 
чи було повністю спожито заявлений обсяг природного газу.  

3.11. У разі переплати за поставлений газ протягом відповідного розрахункового періоду 
(газового місяця), сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати за наступний 
розрахунковий період (газовий місяць) або повертається Споживачу на його письмову вимогу, за 
умови відсутності заборгованості Споживача за цим Договором. 

3.12. Датою оплати (здійснення розрахунку) за Договором є дата зарахування коштів на 
банківський рахунок Постачальника.  

3.13. Прострочення Споживачем оплати є підставою для Постачальника припинити 
постачання газу Споживачу. 

 
4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Споживач має право: 
4.1.1. Отримувати газ в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання його 

вимог;  
4.1.2. Отримувати інформацію щодо ціни природного газу, порядку оплати природного 

газу, загальні умови постачання, права та обов’язки Постачальника та Споживача, зазначення актів 
законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником і Споживачем, наявні способи 
досудового вирішення спорів з Постачальником, а також іншу інформацію, що має надаватись 
Постачальником, в т.ч. відповідно до вимог Закону України «Про особливості доступу до 
інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, 
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення»;  

4.1.3. Вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або 
оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;  



 

 

 

4.1.4. Провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту;  
4.1.5. Оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що 

порушують права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними 
нормативно-правовими актами та цим Договором; 

4.1.6.  На дострокове розірвання Договору, якщо Постачальник повідомив Споживача про 
намір внесення змін до Договору в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися 
для нього неприйнятними; 

4.1.7. Вільно обирати Постачальника, шляхом зміни постачальника в порядку 
визначеному цим Договором та чинним законодавством України. 

4.1.8.  Самостійно припинити (обмежити) відбір природного газу для власних потреб з 
дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомити всіх суб’єктів 
ринку природного газу, з яким укладені відповідні договори.  

4.1.9.  Вимагати поновлення постачання газу в установленому порядку після усунення 
порушень і компенсації оплати за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання 
відбулося без розірвання Договору. 

4.1.10. Звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з 
виконанням цього Договору. 

4.1.11. Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим 
Договором.  

4.2. Споживач зобов’язується:  
4.2.1. Дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють 

правовідносини на ринку природного газу; 
4.2.2. Забезпечити дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в 

обсягах та на умовах, визначених цим Договором; 
4.2.3. Забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу та послуг 

Постачальника з врегулювання добових небалансів згідно з умовами цього Договору;  
4.2.4. Провести повний розрахунок із Постачальником за природний газ, спожитий до 

дати переходу до нового постачальника та сплатити на рахунок Постачальника суму компенсації, 
визначеної умовами Договору; 

4.2.5. Самостійно укласти договори з відповідними Операторами ГРМ/ГТС на 
розподіл/транспортування природного газу/спільне використання газових мереж; 

4.2.6. Своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних;  
4.2.7. Безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані 

вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника для 
звіряння показань фактично використаних обсягів природного газу; 

4.2.8. Проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів 
природного газу та пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та 
відповідності записів у них показанням лічильника газу;  

4.2.9. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення 
користування природним газом Споживач зобов’язаний повідомити Постачальника та Оператора 
ГРМ/ГТС не пізніше, ніж за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного 
припинення користування природним газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити 
оплату всіх видів платежів, передбачених відповідними договорами, до вказаного Споживачем дня 
звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно; 

4.2.10. Відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або 
неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на 
нього чинними нормативно-правовими актами та/або цим Договором;   

4.2.11.  Самостійно контролювати обсяги використання природного газу і своєчасно 
обмежувати (припиняти) використання природного газу у разі перевищення замовлених обсягів 
або своєчасно надавати належним чином оформлену заявку на коригування замовлених обсягів за 
цим Договором; 

4.2.12. Не допускати несанкціонованого відбору природного газу; 
4.2.13. Невідкладно, не пізніше наступного дня, із дня коли Споживачу стало відомо про 

наявність у Оператора ГРМ/ГТС будь-яких претензій щодо стану комерційних вузлів обліку 
природного газу та його складових та/або про настання обставин, що в майбутньому можуть буди 
підставою для перерахунку (до нарахувань) або зміні режиму нарахувань об’ємів  природного газу 



 

 

 

Споживачу, повідомити про це Постачальника та надати останньому копії відповідних документів, 
що засвічують виникнення вищезазначених обставин; 

4.2.14. 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) природного газу; 

4.2.15. Компенсувати Постачальнику витрати за послуги замовленої (договірної) 
потужності, які покладені на Постачальника згідно з Постановою НКРЕКП 22.04.2019р. № 580 зі 
змінами та доповненнями; 

4.2.16. Здійснювати обмін інформацією із Постачальником в порядку та на умовах 
визначених Договором; 

4.2.17. Своєчасно повідомляти Постачальника про початок процедури ліквідації 
Споживача або про порушення судом справи про банкрутство Споживача; 

4.2.18. Виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або 
цим Договором. 

4.3. Постачальник має право:  
4.3.1. Отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ відповідно до умов 

даного Договору та компенсацію за послуги з врегулювання добових небалансів;  
4.3.2. Ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на 

умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством; 
4.3.3. На безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу (лічильників газу), 

що встановлені на об’єктах Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання 
природного газу. Доступ працівникам (представникам) Постачальника забезпечується за 
пред’явлення службового посвідчення (довіреності); 

4.3.4. Проводити разом із Споживачем звіряння фактично використаних обсягів 
природного газу; 

4.3.5. На повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів вибірки 
(споживання) природного газу; 

4.3.6. Отримувати відшкодування збитків від Споживача, що завдані Постачальнику у 
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед 
Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства; 

4.3.7. Вимагати від Споживача оплати збитків, понесених Постачальником внаслідок 
недотримання Споживачем добового споживання підтвердженого обсягу газу у звітному місяці у 
порядку, передбаченому цим Договором;  

4.3.8. Ініціювати/вживати заходи з припинення або обмеження в установленому порядку 
постачання природного газу Споживачу в разі:   

- проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;  
- розірвання Договору постачання природного газу з порушенням умов Договору;  
- відмови від підписання Акту приймання-передачі без відповідного письмового 

обґрунтування;  
- 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;  

- в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом 
газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем 
газопостачання.  

4.3.9. Вимагати компенсацію витрат Постачальника за послуги замовленої (договірної) 
потужності, які покладені на Постачальника згідно Постанови НКРЕКП 22.04.2019р. № 580 зі 
змінами та доповненнями; 

4.3.10. Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим 
Договором. 

4.4. Постачальник зобов’язується:  
4.4.1. Дотримуватись вимог Правил постачання;  
4.4.2. Постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених даним Договором, за 

умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;  



 

 

 

4.4.3.  Подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу 
природного газу необхідного Споживачу за умови, що Споживач виконав свої обов’язки перед 
Постачальником, для замовлення необхідного обсягу природного газу;  

4.4.4.  Дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 
споживачів та постачання природного газу; 

4.4.5. Відшкодовувати документально підтверджені збитки, завдані Споживачу у випадку 
невиконання або неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань що покладені на 
нього чинними нормативно правовими актами та цим Договором; 

4.4.6.  Виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством 
України.  

 
5. ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА 

5.1. Споживач має право змінити Постачальника виключно у випадку повного 
дотримання умов, визначених Договором. 

5.2. Зміні постачальника природного газу у відповідному розрахунковому періоді 
(газовому місяці) має передувати укладання договору постачання природного газу з новим 
постачальником та розірвання даного Договору або його призупинення в частині постачання 
природного газу, а також відсутність у Споживача простроченої заборгованості за поставлений газ 
перед Постачальником за цим Договором 

5.3. Споживач зобовʼязаний здійснити з Постачальником розрахунки за поставлений 
природний газ та підписати з Постачальником Додаткову угоду до Договору про розірвання або 
призупинення Договору в частині постачання природного газу не пізніше дати, з якої постачання 
природного газу буде здійснювати новий постачальник. У Додатковій угоді про призупинення дії 
Договору Сторони в обов’язковому порядку погоджують всі необхідні умови, які Сторони 
вважають істотними для відновлення дії Договору в частині постачання природного газу. 

За умови дотримання вищезазначених умов зміна Постачальника має бути завершена 
протягом періоду часу, який не перевищує 21 день з дати отримання Постачальником 
повідомлення Споживача про його намір змінити постачальника. 

5.4. Повідомлення Споживачем Постачальника про намір змінити постачальника є 
пропозицією про розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання 
природного газу і повинно містити дату розірвання (призупинення) Договору, яка визначається 
останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим 
постачальником набере чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного 
газу Постачальник поставляє природний газ Споживачу до останнього дня терміну дії цього 
Договору відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання природного 
газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після розірвання 
(призупинення) цього Договору, але за умови, що у Споживача не буде простроченої 
заборгованості за поставлений природний газ перед Постачальником. 

Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи 
протягом цього періоду по Споживачу виникне прострочена заборгованість за поставлений 
природний газ перед Постачальником (із-за розбіжності між плановим і фактичним споживанням, 
настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником 
тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи щодо 
припинення постачання природного газу Споживачу, у тому числі через Оператора ГРМ. 

5.5. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись 
виключно з першого числа розрахункового періоду (газового місяця) наступного за тим, у якому 
з новим постачальником було укладено договір на постачання та за умови включення Споживача 
в Реєстр споживачів і до підтвердженої номінації нового постачальника в порядку, визначеному 
чинним законодавством України. 

 
6. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ 

6.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходи з припинення або обмеження в 
установленому порядку постачання природного газу Споживачу у разі: 

6.1.1. проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за цим Договором; 
6.1.2. розірвання/припинення/призупинення Договору; 



 

 

 

6.1.3. відмови Споживача від підписання Акту приймання-передачі природного газу за 
відповідний розрахунковий період (газовий місяць) без мотивованого письмового обґрунтування; 

6.1.4. настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, 
що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу»; 

6.1.5. настання заходів, передбачених Національним планом дій, розробленого на виконання 
статті 6 Закону України «Про ринок природного газу»; 

6.1.6. у випадку відмови Споживача від підписання Додаткової угоди щодо зміни ціни 
природного газу, у випадках передбачених цим Договором;  

Газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, визначених 
Договором та/або передбаченими чинним законодавством України. 

6.2. У разі необхідності здійснення заходів з припинення (обмеження) газопостачання 
Споживачу, Постачальник направляє Споживачу повідомлення (з відміткою про вручення) про 
необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з певного часу (день, година) та 
у час, узгоджений зі Споживачем, має право опломбувати запірні пристрої Споживача, за 
допомогою яких Споживач самостійно обмежив чи припинив подачу газу на власні об’єкти. 
Повідомлення про припинення (обмеження) газопостачання складається за 
формою,  затвердженою Наказом Міністерства палива та енергетики України від 03.07.2009р. № 
338 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28.07.2009р. за № 703/16719), із зазначенням 
підстав припинення (обмеження), а також дати та часу, коли Споживачу необхідно самостійно 
обмежити чи припинити споживання природного газу. 

 6.3. Постачальник має право здійснити заходи з припинення (обмеження) газопостачання 
Споживачу шляхом залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС, для чого Постачальником 
укладається відповідний договір з Оператором ГРМ/ГТС. Для припинення (обмеження) 
газопостачання Споживачу Постачальник направляє Оператору ГРМ/ГТС відповідне письмове 
повідомлення (з відміткою про вручення), копія якого направляється Споживачу (з відміткою про 
вручення). В повідомленні зазначається підстава припинення (обмеження), дата та час, коли 
необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) природного газу на об'єкт (об'єкти) 
Споживача. На підставі зазначеного повідомлення Оператор ГРМ/ГТС здійснює відповідне 
обмеження чи припинення розподілу/транспортування природного газу з дотриманням правил 
безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного 
газу. 

6.4. У разі одержання повідомлення про припинення (обмеження) постачання природного 
газу Споживач зобов’язаний з дотриманням правил безпеки припинити (обмежити) власне 
споживання природного газу. У випадку, якщо припинення (обмеження) природного газу 
здійснюється Оператором ГРМ/ГТС, Споживач зобов’язаний вжити відповідних заходів для 
запобігання та недопущення виникнення аварійних ситуацій внаслідок припинення (обмеження) 
розподілу/транспортування природного газу. 

6.5. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити 
заборгованість Постачальнику за цим Договором. 

6.6. У випадку, якщо припинення газопостачання на об’єкт Споживача чи його окремі газові 
прилади здійснюється за ініціативою Споживача для проведення ремонтних робіт, реконструкції 
чи технічного переоснащення тощо, Споживач зобов’язаний  звернутися до Оператора ГРМ. 

 
7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони 
несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним законодавством України. 

7.2. У разі прострочення виконання Споживачем своїх зобов’язань з оплати вартості газу, у 
порядку визначеному цим Договором, Споживач зобов’язаний сплатити на користь 
Постачальника, крім суми заборгованості пеню у розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого 
платежу за кожний день прострочення платежу. 

7.3. Постачальник вправі припинити постачання газу та вимагати проведення оплати, 
протягом 5 банківських днів з дати припинення, за весь обсяг газу, що був фактично поставлений 
до моменту припинення подачі.  

7.4. Якщо за підсумками розрахункового періоду (газового місяця) фактичний об’єм (обсяг) 
природного газу, спожитий Споживачем за цим Договором, буде менший від замовленого ним та 



 

 

 

підтвердженого Оператором ГТС, Постачальник має право вимагати від Споживача 
відшкодування збитків в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від 
вартості невикористаного обсягу газу за звітній період. 

7.5. Якщо за підсумками розрахункового періоду (газового місяця) фактичний об’єм (обсяг) 
постачання природного газу Споживачу його Постачальником буде перевищувати підтверджений 
об’єм (обсяг) природного газу на цей період, Постачальник має право вимагати від Споживача 
відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, що розраховується за 
формулою: 

В = (Vф - Vп) x Ц х K, 
де: Vф – об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений Постачальником 

Споживачу протягом розрахункового періоду (газового місяця) за Договором 
постачання природного газу;  

Vп – підтверджений об’єм (обсяг) природного газу на розрахунковий період (газовий 
місяць);  

Ц – ціна природного газу за Договором постачання природного газу;  
K – коефіцієнт, що дорівнює 0,5, а у випадках, передбачених Правилами постачання 

природного газу – становить 1,0. 
7.6. Сторони домовились, що Покупець зобов’язаний здійснити оплату суми грошових 

коштів, що розрахована відповідно до п.7.4, 7.5 Договору у строк 10 (десять)  календарних днів з 
дати направлення Постачальником Споживачу відповідної письмової вимоги. 

7.7. Сплата штрафних санкцій та збитків не звільняє Сторони від взятих на себе інших 
зобов’язань, відповідно до умов даного Договору.  

7.8. В разі наявності заборгованості Споживача за цим Договором більше одного місяця 
Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. При цьому Споживач 
зобов’язується здійснити повний розрахунок за газ та сплачує штрафні санкції відповідно до умов 
цього Договору до дати розірвання Договору.  

7.9.  Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання 
обов’язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття 
рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов цього Договору, а також у 
випадку неправомірних дій інших учасників ринку природного газу, які унеможливили виконання 
відповідних обов’язків за Договором. 

7.10.  Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі 
природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку 
газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості 
природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/або Оператора ГРМ.  

7.11.  Відшкодування збитків від недовідпущення природного газу Постачальником 
Споживачу та/або завдання шкоди його майну здійснюється в випадках та в порядку, 
передбаченими Правилами постачання. 

7.12. Сторони звільняються від відповідальності у разі порушення іншою Стороною умов 
цього Договору. 

7.13. Сторони гарантують дотримання вимог чинного податкового законодавства при 
здійсненні господарських операцій в рамках цього Договору. 

 
8. ФОРС–МАЖОР 

8.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою 
із Сторін зобов’язань по цьому Договору, як-то: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, 
аварія на газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки, зміна законодавства України, 
видання органами виконавчої влади України нормативних актів, що роблять неможливим 
виконання зобов’язань по цьому Договору, чи інших, що не залежать від Сторін, обставин, 
Сторона, яка зазнала впливу таких обставин не несе відповідальності. Дані обставини повинні бути 
підтверджені ТПП України чи іншим компетентним органом.  

8.2. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона, 
для якої вони наступили, сповіщає іншу Сторону протягом трьох днів з моменту настання таких 



 

 

 

обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин 
позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини.  

8.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов’язку оплати за 
обсяг фактично поставленого газу.  

8.4. При припиненні обставин, зазначених у п. 8.1. Договору, Сторона повинна без 
зволікання, будь-якими доступними засобами письмово сповістити про них іншу Сторону. У 
повідомленні вказується термін, у який передбачається виконати зобов’язання за даним 
Договором.  

8.5. У випадках, передбачених у п. 8.1. Договору, термін виконання Стороною своїх 
зобов’язань за даним Договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діють такі 
обставини і їхні наслідки. 

  
9. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК 

9.1. Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом 
переговорів. Постачальник зобов’язаний розглянути всі скарги, отримані від Споживача, і 
протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду. 

9.2. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення 
в господарський суд і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством 
України та з урахуванням умов цього Договору.  

9.3. Сторони домовились, що строк, у межах якого Сторони можуть звернутись до суду 
з вимогою про захист своїх прав за Договором (строк позовної давності), у тому числі щодо 
стягнення основної заборгованості та пені, штрафів (неустойки), інфляційних нарахувань, 
відсотків річних за Договором та стягненню штрафних (фінансових) санкцій, відшкодування 
збитків, встановлюються тривалістю у 3 (три) роки. 

 
10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

10.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання, скріплення печатками (за 
наявності) та діє в частині постачання газу до 31 грудня 20___р., а стосовно зобов’язань із 
розрахунків – до повного їх виконання. 

У випадку, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про відмову від продовження 
дії цього Договору до настання дати, вказаної в цьому пункті, цей Договір автоматично 
пролонгується щоразу на один рік на тих самих умовах, при цьому Сторони зобов’язані внести 
відповідні зміни в планові обсяги щомісячного постачання природного газу. 

10.2. Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі 
невиконання Споживачем зобовʼязань за Договором. Про розірвання Договору Постачальним 
повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням за 5 (п’ять) робочих днів до дати 
розірвання Договору. 

Розірвання Договору за ініціативою Постачальника не звільняє Споживача від обов’язку 
виконання своїх зобовʼязань за Договором.  

10.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами. 
10.4.  Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу за умов, якщо вони 

оформлені письмово, зареєстровані і підписані уповноваженими представниками Сторін та 
скріплені їх печатками (за наявності). 

10.5. З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього предмету 
укладені Сторонами раніше.  

10.6. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання вимог чинного 
антикорупційного законодавства України. 

10.7. Сторони погоджуються, що у зв’язку з цим Договором можлива передача одна одній 
персональних даних своїх представників – суб’єктів персональних даних без цілей їх обробки та 
створення їх упорядкованої сукупності (бази персональних даних) отримуючою Стороною. 
При цьому представники Сторін – фізичні особи, що власноруч підписують цей Договір, надають 
Сторонам безстрокову згоду на обробку (включаючи збирання, накопичення, зберігання, 
використання або передачу третім особам) своїх персональних даних, що стали відомі Сторонам 
під час укладення та виконання даного Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-
правових та господарсько-правових відносин, адміністративно-правових, податкових, відносин у 



 

 

 

сфері бухгалтерського обліку та інших відносин, що вимагають обробки персональних даних 
відповідно до діючого законодавства. 

10.8. Умови даного Договору є конфіденційними і відомості, що містяться в ньому, не 
підлягають розголошенню третім особам, окрім повідомлення таких відомостей органам 
державної влади у передбачених діючим законодавством випадках. Підписанням даного Договору 
Споживач підтверджує, що умови постачання передбачені даним Договором є справедливими і в 
повній мірі зрозумілими Споживачу, а вся необхідна інформація була надана Споживачу 
Постачальником до моменту укладення Договору.  

10.9. У випадку зміни поштових та/або платіжних реквізитів, статистичних кодів, 
юридичної адреси, найменування або інших даних, що необхідні для правильного оформлення 
Рахунку, податкових та видаткових накладних, Сторона сповіщає іншу Сторону про такі зміни в 
письмовій формі протягом 5 (п’яти) днів з моменту їх проведення. 

10.10. Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення 
рішення про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х 
календарних днів із дати прийняття такого рішення.  

10.11. Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність 
інших положень даного Договору і Договору в цілому. 

10.12. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним 
законодавством України. 

10.13. Всі повідомлення, заявки, графіки, які стосуються інформації щодобового та 
місячного балансування, їх коригування, згідно до умов п. 2.4. Договору, вважаються наданими 
Споживачем належним чином, якщо вони оформленні уповноваженими особами Споживача та:  

- передані в оригіналі Постачальнику під розпис та/або 
- надіслані уповноваженими особами Споживача електронною поштою та на адреси 

уповноважених осіб Постачальника.  
Уповноваженими особами Постачальника є:  
Фудар Інна Вадимівна – начальник відділу постачання природного газу та електричної 

енергії роздрібним споживачам 
тел.: +38 044-390-80-91, моб.: +38 096 924 3435  
Зорова Марія Анатоліївна – заступник начальника відділу постачання природного газу та 

електричної енергії роздрібним споживачам 
моб.: +38 093-194-55-68 
e-mail: gas@r-g.com.ua 
Уповноваженими особами Споживача є: 
___________________________ : 
тел.: +38 _______________ , e-mail:  ____________________   
___________________________ 
моб: +38 ____________  e-mail:   _____________________              

Сторони погодили, що у випадку прийняття однією зі Сторін рішення про заміну уповноважених 
осіб, така Сторона зобов'язана  письмово повідомити іншу Сторону про таке рішення негайно. У 
випадку неповідомлення (несвоєчасного повідомлення) іншої Сторони про зазначені зміни 
документи, підписані представником Сторони, що порушила зазначене зобов'язання, є дійсними 
та належно підписаними.             

10.14. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах. 
10.15. Споживач є платником ______________________________________.  
10.16. Факсова копія цього Договору, так само як і передані по електронній пошті графічні 

файли, що містять відскановані сторінки цього Договору, мають юридичну силу оригіналу і 
вважаються дійсними до моменту обміну Сторонами належним чином підписаними та завіреними 
оригіналами Договору. 

10.17. Сторони беруть на себе зобов’язання у відповідності із ЗУ «Про товариства з 
обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі - ТОВ або ТДВ) при укладанні Договору 
надати належним чином завірений баланс (звіт про фінансовий стан) на кінець попереднього 
кварталу або довідку за підписом керівника та головного бухгалтера про розмір чистих активів на 
кінець попереднього кварталу. У випадку, якщо сума Договору перевищує 50 відсотків вартості 
чистих активів ТОВ або ТДВ станом на кінець попереднього кварталу,  надається рішення 
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загальних зборів учасників ТОВ або ТДВ про надання згоди на укладення Договору. Якщо Договір 
укладається до дати подачі фінансової звітності за попередній квартал, то Сторони (ТОВ та ТДВ) 
надають інформацію щодо останньої звітності, що була подана у державні органи статистики, але 
після здачі фінансової звітності уточнюють дані щодо розміру чистих активів та, відповідно, 
повноважень керівника підприємства. У разі надання недостовірних документів відносно 
компетенції представників Сторін (ТОВ та ТДВ) щодо підписання Договору, перевищення 
встановленої для даного значного правочину компетенції та настання відповідних негативних для 
Сторін юридичних наслідків, винна Сторона зобов’язана: 

- невідкладно надати іншій Стороні, у відповідні державні органи чинне рішення загальних 
зборів учасників про схвалення цього Договору; 
- компенсувати іншій Стороні, нанесені даним порушенням Договору, збитки, що 
підтверджені документально.  
10.18. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються шляхом укладання 

Додаткових угод до Договору, які підписуються уповноваженими представниками Сторін та 
скріплюються печатками Сторін (за наявності) та стають невід’ємною частиною даного Договору. 

10.19. Даний Договір укладено у двох примірниках рівної юридичної сили для кожної із 
Сторін.  

 
11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 
 

ПОСТАЧАЛЬНИК 
ТОВ «ФПК «РЕСУРСГРУП» 

 

 
Юридична адреса:   
01004, м. Київ, вул. Червоноармійська/  
Басейна, 1-3/2 літ. «А» 
Поштова адреса:01001, а/с В 520, Київ 1  
IBAN-UA023005280000026003455046287 
в АТ «ОТП Банк» 
Код банку (МФО): 300528 
ЄДРПОУ: 41468654 
Витяг: №1726554502904 з реєстру платників 
ПДВ 
Інд. податковий № 414686526554 
Телефон: +38 044-390-80-91 
Веб-сайт: www.resourcegroup.com.ua 
Е-mail: info@r-g.com.ua 

 

 
Директор 
 
_______________________ Д.В. Біленький  
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