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ДОГОВІР №   

постачання природного газу для потреб непобутових споживачів 

 

м. Полтава                                                                                                «   »                      20___ року 

 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГАЗОВА КОМПАНІЯ 

«ІНВЕСТСЕРВІС» (ЕІС-код: 56X930000000410A) далі – Постачальник, в особі директора 

Семеренко Марина Олександрівна, яка діє на підставі  Статуту, з однієї сторони, і 

_____________________________________________________ (ЕІС-код: _________________ ),  

далі – Споживач,  в  особі директора __________________________________, який діє на 

підставі статуту, з другої сторони, надалі разом поіменовані Сторони, керуючись Законом України 

«Про ринок природного газу» та іншими нормативними актами, уклали цей договір  про таке: 

 

1. Предмет договору 

 

1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Споживачу у 2019 році природний газ 

(надалі – газ), а Споживач  зобов'язується прийняти та оплатити цей газ, на умовах цього договору.  

1.2. Необхідний споживачу плановий обсяг природного газу, зазначений в пункті 2.1 цього 

Договору, Споживач визначає самостійно. 

1.3. Передача газу за цим Договором здійснюється у пунктах приймання-передачі у віртуальній 

торговій точці у газотранспортній системі. Право власності на газ переходить від Постачальника у 

пунктах приймання-передачі. Після переходу права власності на газ Споживач несе всі ризики і 

приймає на себе всю відповідальність, пов'язану з правом власності на газ. 

1.4. Місцезнаходження та ЕІС-код точки/точок комерційного обліку Споживача, по яких буде 

здійснюватися постачання природного газу Постачальником: 

Місцезнаходження 

точки комерційного 

обліку 

EIC-код точки 

комерційного 

обліку 

Назва 

газотранспортної 

організації 

Філія 

газотранспортної 

організації 

Назва 

газорозподільної 

організації 
  

   

1.5. Розподіл (транспортування) природного газу за цим договором здійснює(ють) оператор(и) 

газорозподільних мереж (газотранспортної системи), а саме: _______________», з яким (якими) 

Споживач уклав відповідний договір (договори). 

1.6. Терміни, що використовуються у цьому Договорі, та відносини Сторін, що є предметом 

цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються Господарським кодексом України, Цивільним 

кодексом України, Законом України «Про ринок природного газу»; Правилами постачання природного 

газу, що затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.15. №2496 (далі по тексту – «Правила постачання 

природного газу» або «Правила»); Кодексом газотранспортної системи, затвердженого постановою 

НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 ( далі - Кодекс ГТС); Кодексом газорозподільних систем, 

затвердженого постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі - Кодекс ГРС) та іншими 

нормативно-правовими актами України що регулюють правовідносини на ринку природного газу. 

 

2.  Обсяг, якість природного газу та умови його постачання 

 

2.1. Річний плановий обсяг постачання газу – до ___________________ тис. куб. м. 

Планові обсяги постачання газу по місяцях, тис. м3: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

січень  квітень  липень  жовтень  

лютий  травень  серпень  листопад  

березень  червень  вересень  грудень  

Добові планові обсяги постачання газу визначаються шляхом ділення місячного планового 

обсягу газу на кількість днів протягом цього місяця. 
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2.2. Підписаний Сторонами акт приймання-передачі природного газу, відповідно до п. 3.4. цього 

Договору, вважається узгодженням Сторонами загального обсягу переданого газу у відповідному 

місяці постачання газу. 

2.3. Постачання та споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як 

правило, в рівномірному режимі, виходячи із середньодобової норми (далі – добова норма), яка 

визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього 

місяця, або згідно узгодженого сторонами графіку у випадку, якщо споживання здійснюється протягом 

місяця нерівномірно. 

2.4. Фізико-хімічні показники природного газу, який передається постачальником споживачеві у 

пунктах приймання-передачі, зазначених у пункті 1.3. цього Договору, повинні відповідати вимогам, 

визначеним розділом ІІІ Кодексу газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 

вересня 2015 №2493 та Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 

30.09.2015 №2494. 

2.5. Постачання газу здійснюється за умови: 

- наявності діючого між Споживачем та Оператором ГРМ/ГТС договору розподілу газу; 

- відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди перед Постачальником (або оплати 

відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати поточних платежів; 

- подання Споживачем Постачальнику заявки із зазначенням планового обсягу споживання 

природного газу на відповідний місяць із подобовою розбивкою планових обсягів споживання 

природного газу не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до початку місяця споживання газу; 

 - підтвердження в установленому порядку Оператором ГТС місячного/добового обсягу 

постачання газу із замовленою потужністю, виділеного для забезпечення Споживача (об'єктів 

Споживача) (далі – підтверджений обсяг газу). 

2.6. Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті 

Споживачем, визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем на 

підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених договором розподілу 

природного газу, укладеним між Оператором ГРМ та Споживачем, а також з урахуванням процедур, 

передбачених Кодексом ГРМ. 

2.7.1. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 01 число 

розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо 

Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 3 календарних 

дні до початку розрахункового місяця. 

2.7.2. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 15 число 

розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо 

Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) 

робочих днів відповідно до 15 числа розрахункового місяця. 

2.7.3. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 25 число 

розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо 

Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) 

робочих днів відповідно до 25 числа розрахункового місяця. 

2.7.4. Коригування (перегляд) планових добових обсягів природного газу здійснюється за 

письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про 

зміну планових обсягів газу не пізніше 14:00 год. доби, що передує початку газової доби, щодо якої 

подається коригування. 

Споживач не пізніше 17:00 години поточної газової доби передає Постачальнику дані щодо 

прогнозного споживання обсягів Газу доби, що триває. 

2.8. У разі коли протягом дії договору у Споживача в окремих точках комерційного обліку 

з'являється інший постачальник/постачальники природного газу, Споживач зобов'язаний не менше ніж 

за 15 днів письмово повідомити про це Постачальника, зазначивши в листі ЕІС-коди точок 

комерційного обліку Споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу за цим 

договором. 

2.9. При збільшенні обсягів споживання газу без узгодження з Постачальником, Споживач 

зобов’язаний самостійно обмежити (припинити) споживання газу власними об'єктами до приведення 

споживання газу у відповідність до встановлених Договором обсягів.  

2.10. Постачальник має право обмежити обсяги постачання газу за наявності виникнення у 

Споживача заборгованості з оплати за газ.  
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2.11. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в 

установленому порядку постачання природного газу Споживачу в разі: 

- проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором; 

- перевитрат місячного/добового підтвердженого обсягу природного газу; 

- розірвання договору постачання природного газу; 

- відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування; 

- в інших випадках відповідно до вимог чинного законодавства та умов цього Договору. 

2.12. У разі усунення Споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали 

причиною надіслання повідомлення, і при цьому, якщо Споживач завчасно (до дня 

припинення/обмеження) надав Постачальнику підтвердні документи (а Оператору ГРМ/ГТС - копії), 

газопостачання не припиняється (не обмежується). 

2.13. У разі не усунення Споживачем фактів, що стали причиною направлення повідомлення і не 

здійснення фактичного припинення (обмеження) споживання природного газу самостійно, всю 

відповідальність за шкоду нанесену майну Споживача, або третіх осіб в результаті примусового 

припинення (обмеження) газопостачання несе Споживач. 

2.14. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після 

відшкодування Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені 

Постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС. 

2.15. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість 

Постачальнику за цим Договором. 

 

3.  Облік природного газу 

 

3.1. Кількість газу, яка передається Споживачу, визначається за показами комерційних вузлів 

обліку газу у відповідності до вимог, встановлених Кодексом газорозподільних систем, який 

затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494, та Кодексом газотранспортної системи, який 

затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493. 

За розрахункову одиницю газу приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до 

стандартних умов: температура (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика 

(101,325 кПа).  

3.2. Обсяги постачання/споживання природного газу визначаються за розрахунковий період, 

який становить один місяць.  

3.3. Режим постачання та споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом 

розрахункового періоду здійснюється рівномірно виходячи з місячної норми. Споживач не пізніше 

10:00 години наступної газової доби передає Постачальнику дані про фактичне споживання 

природного газу за попередню газову добу. 

3.4. Приймання-передача газу, переданого Постачальником Споживачеві у відповідному місяці 

поставки, оформлюється актом приймання-передачі газу. Обсяг використання газу Споживачем у 

відповідному місяці поставки встановлюється шляхом складання добових обсягів, визначених на 

підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу, в наступному порядку: 

3.4.1. Не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем поставки газу, Споживач 

зобов'язується надати Постачальнику завірену копію акта про фактичний обсяг 

розподіленого/протранспортованого за цим договором природного газу за розрахунковий місяць, 

складеного між Споживачем та оператором ГРМ/оператором ГТС відповідно до вимог Кодексу 

газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем. 

3.4.2.На підставі даних місяця споживання природного газу, що містяться в Інформаційній 

платформі Оператора ГТС,  Постачальник протягом п’яти робочих днів готує та надає Споживачу два 

примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані 

уповноваженим представником Постачальника. В актах приймання-передачі природного газу 

Постачальник зазначає, в тому числі, вартість замовленої потужності, сплаченої Постачальником на 

користь Оператора ГТС, яка є складовою ціни природного газу за цим Договором. 

3.4.3. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу 

зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі 

природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій 

формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі природного газу. 

3.4.4 У разі відмови Споживача від підписання акта приймання-передачі газу, обсяг фактично 

переданого/спожитого газу визначається на підставі даних акта, складеного між Оператором ГРМ/ГТС 
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та Споживачем та/або даних Оператора ГРМ/ГТС. В цьому випадку Постачальник має право в 

односторонньому порядку скласти акт приймання – передачі на підставі даних Оператора ГРМ/ГТС.  

До прийняття рішення судом обсяг спожитого газу встановлюється відповідно до даних 

Оператора ГРМ/ГТС та вартість переданого/спожитого газу встановлюється відповідно до умов цього 

Договору. 

3.5. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання 

природного газу Споживачу буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, 

Споживач має компенсувати Постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом природного 

газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною вартості природного газу, 

визначеною цим Договором.  

3.6. Якщо оператор ГТС за підсумками розрахункового періоду встановить негативний небаланс 

за об’єктами Споживача, то Споживач зобов’язаний у порядку, визначеному цим договором, оплатити 

Постачальнику витрати на врегулювання такого небалансу, зокрема, оплатити вартість послуги 

оператора ГТС з балансування. При цьому Споживач погоджується на оплату вартості послуги 

оператора ГТС з балансування, надану Постачальнику, у безумовному порядку. 

Якщо між Споживачем та Постачальником укладено декілька договорів постачання природного 

газу, то Постачальник самостійно обирає договір постачання природного газу, по якому Споживач 

зобов’язаний в повному обсязі оплатити Постачальнику у порядку, визначеному таким договором, 

вартість послуги оператора ГТС з балансування. 

Сторони погодили виключний перелік документів, які вони вважають достатніми та належними 

для підтвердження Постачальником його витрат на врегулювання негативного небалансу, зокрема, 

оплату вартості послуги балансування: 

-  рахунок Постачальника на оплату Споживачем вартості послуги оператора ГТС з 

балансування; 

-   копія платіжного доручення Постачальника про оплату оператору ГТС послуги балансування 

або витяг з додатку до рахунку-фактури на послуги оператора ГТС з балансування, наданого 

Постачальнику, з деталізацією вартості послуг балансування по споживачам - на вибір Постачальника 

один із зазначених документів по цьому підпункту. 

 

4. Ціна, вартість та порядок розрахунків 

 

4.1. Ціна за 1000 куб. м природного газу визначається в Додаткових угодах до даного Договору. 

Тариф на замовлену потужність (транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і 

точок виходу в/з газотранспортну(ої) систему(и), що становить 188,62 грн, (в тому числі, ПДВ 31,43 

грн.) за 1000 (одну тисячу) кубічних метрів природного газу. 

4.2. Сторони домовились, що за рішенням власника ресурсу або в разі внесення змін до 

законодавчих/нормативно-правових актів України складові частини загальної вартості за 1000 куб. м. 

природного газу можуть змінюватись з дня набрання чинності відповідних змін. Зміна ціни за 

розрахункову одиницю газу також може здійснюється з урахуванням зміни прейскуранту на 

природний газ із ресурсів НАК «Нафтогаз України» у відповідному періоді, що публікується на 

офіційному сайті НАК «Нафтогаз України», для споживачів, які не підпадають під дію Положення про 

покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу. 

У разі зміни ринкової ціни на газ, зміни ставки ПДВ або зміни інших податків та зборів 

(обов’язкових платежів), що впливають на формування загальної вартості природного газу в сторону 

зменшення/збільшення, Сторони зобов’язані здійснити перерахунок за новою вартістю за весь період з 

дня внесення таких змін, шляхом укладення та підписання додаткової угоди. 

4.3. Місячна вартість газу визначається як добуток загальної вартості 1000 куб. м. природного 

газу помноженої на кількість фактично переданих обсягів газу у відповідному місяці. 

4.4. Загальна сума Договору складається із сум вартості місячних переданих/спожитих обсягів 

природного газу. 

4.5. Оплата вартості за замовлені обсяги газу здійснюється Споживачем, виключно грошовими 

коштами шляхом перерахування їх на рахунок Постачальника, наступними плановими платежами:  

100% попередня оплата до 25 числа місяця перед місяцем споживання природного газу. 

4.6. Остаточний розрахунок за фактично поставлений/спожитий обсяг природного газу, що не 

призвів до негативного місячного небалансу, здійснюється Споживачем до 10-го (десятого) числа 

місяця, наступного за місяцем споживання/постачання. 
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У разі зміни постачальника, Споживач у строки, визначені п. 6.5 цього Договору, здійснює 

остаточний розрахунок за спожиті обсяги природного газу у звітному місяці, що передує місяцю 

постачання газу новим постачальником. 

Споживач сплачує Постачальнику вартість замовленої потужності, що визначається як добуток 

тарифу на замовлену потужність та загального планового місячного обсягу, в будь-якому випадку не 

пізніше 29-го числа місяця, що передує місяцю постачання газу. 

4.7. В платіжних дорученнях Покупець повинен обов’язково зазначати номер договору, дату 

його підписання. При оплаті Споживачем вартості замовленої потужності відповідно до п.4.6 

Договору, Споживач в призначенні платежу повинен обов’язково зазначити про перерахування коштів 

саме за зазначену складову вартості природного газу – оплату замовленої потужності. 

4.8. Датою оплати визначається дата, на яку припадає зарахування коштів на рахунок 

Постачальника.  

4.9. Підставою для перерахування коштів за спожитий природний газ є умови цього Договору. 

Постачальник на вимогу Споживача надає останньому рахунок – фактуру складений Постачальником.  

4.10. Сума, яка сплачена Споживачем понад вартість фактично переданих обсягів газу, 

зараховується Сторонами в рахунок майбутніх авансових платежів при умові, що Споживач не має 

перед Постачальником заборгованості по оплаті за газ. 

4.11. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості газу, Сторони за взаємною 

згодою можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється додатком до цього 

Договору. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення 

заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов'язань за Договором. 

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, 

отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення 

існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення.  

4.12. Погашення заборгованості в установленому Договором порядку не звільняє Споживача від 

виконання поточних зобов’язань. 

4.13. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом десяти днів з дати пред'явлення 

вимоги про це однієї із Сторін на підставі відомостей про фактичну оплату вартості газу Споживачем 

та актів приймання-передачі газу. 

4.14. Податкові накладні та додатки до них оформлюються Сторонами в електронній формі, 

згідно з вимогами норм Податкового кодексу України та прийнятих на його виконання підзаконних 

нормативно-правових актів. 

4.15. Оплата Споживачем Постачальнику вартості послуги оператора ГТС з  балансування 

здійснюється з урахуванням положень п.3.6 цього договору в наступному порядку: 

4.15.1. Споживач сплачує Постачальнику вартість послуги оператора ГТС з балансування на 

підставі рахунку Постачальника протягом 5-ти банківських днів з дня отримання такого рахунку. 

4.15.2. Оплата здійснюється на поточний рахунок Постачальника, який зазначається у рахунку,  

із призначенням платежу відповідно до складеного Постачальником рахунку. 

4.15.3. У разі несплати або несвоєчасної оплати Споживачем  вартості послуги балансування 

оператора ГТС згідно складеного Постачальником та направленого Споживачу рахунку, Споживач 

несе відповідальність перед Постачальником на загальних умовах, визначених цим Договором та 

чинним законодавством України. 

4.16 Постачальник не здійснює повернення Споживачу коштів за замовлені потужності, які є 

оплаченими Споживачем, у випадку меншого використання потужності, ніж було замовлено, 

враховуючи неповернення таких коштів Оператором ГТС Постачальнику. 

4.17 Вартість договірної потужності, сплата якої здійснюється за умовами цього Договору, на 

період газового місяця (Р) визначається як сума вартості договірних потужностей за кожен день 

газового місяця: 

       n  

P = ∑  Piг , 

        i = 1 

де 

P – вартість договірної потужності на період газового місяця; 

n - кількість договірних потужностей, зазначених в Заявах Споживача; 

Piг – вартість замовленої гарантованої потужності, яка розраховується за формулою: 

         n  

Piг = ∑  Сігм  х Ті х Км , 
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           i = 1 

де 

n – кількість договірних потужностей, зазначених в Заявах Споживача; 

Сігм – обсяг відповідної замовленої гарантованої потужності на місячний період; 

Ті - відповідний тариф, встановлений Регулятором у відповідній точці входу чи точці виходу; 

Км - коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на місячний період. 

4.18 У випадку перевищення Споживачем розміру договірних потужностей за період газового 

місяця Споживач здійснює Постачальнику додаткову плату за перевищення договірних потужностей, 

яка розраховується за формулою:               

m  

       Bd = ∑  Bd, 

 d = 1 

де 

B – вартість додаткової плати за перевищення договірних потужностей за період газового місяця; 

m – кількість днів в газовому місяці; 

Bd – вартість додаткової плати за перевищення договірних потужностей за кожний день газового 

місяця, яка розраховується для кожного дня перевищення за формулою: 

           p                                                                              p          

    Bd = ∑  z × Тівх × ( Cівх факт - Cівх) + ∑  z × Тівих × ( Cівих факт - Cівих), 

                i = 1                                                                        i = 1 

де 

z = 2; 

p – кількість замовлених точок входу і точок виходу, зазначених в Заявах Споживача; 

Вd – вартість додаткової плати за перевищення договірних потужностей за день; 

Cівх факт  – фактично використана потужність для і-тої точки входу, тис. куб. м/добу; 

Cівих факт  – фактично використана потужність  для і-тої точки виходу, тис. куб. м/добу; 

Cівх – сума договірних потужностей на річний, квартальний, місячний та на добу наперед 

періоди для i-тої точки входу, тис. куб. м/добу; 

Тівх  – відповідний тариф, встановлений Регулятором у відповідній точці входу; 

Cівих – сума договірних потужностей на річний, квартальний, місячний та на добу наперед 

періоди для i-тої точки виходу, тис. куб. м/добу; 

Тівих  – відповідний тариф, встановлений Регулятором у відповідній точці виходу. 

Підставою для плати за перевищення замовленої потужності є рахунок на оплату за перевищення 

замовленої потужності, який надається Споживачу до чотирнадцятого числа місяця, наступного за 

газовим місяцем, на його електронну адресу. 

Споживач зобов'язаний здійснити оплату вартості перевищення договірної потужності у строк до 

двадцятого числа місяця, наступного за газовим місяцем. 

 

5. Права та обов’язки Сторін 

 

5.1. Споживач має право: 

1) отримувати природний газ відповідно до умов даного договору; 

2) безоплатно отримувати інформацію про фактично використані обсяги природного газу; 

3) розірвати цей договір у разі вибору іншого постачальника, але не раніше ніж в останній день 

розрахункового періоду, попередивши  Постачальника не менш ніж за 15 діб до розірвання договору, 

шляхом направлення на адресу Постачальника проекту  додаткової угоди про розірвання Договору; 

при цьому, Споживач зобов’язаний виконати свої обов’язки за цим договором в частині оформлення 

використаних обсягів газу та їх оплати відповідно до умов договору; 

4) достроково розірвати договір, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір внесення 

змін до договору в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього 

неприйнятними. При цьому, Споживач зобов’язаний попередити  Постачальника не менш ніж за 15 діб 

до розірвання договору, шляхом направлення на адресу Постачальника проекту  додаткової угоди про 

розірвання Договору, а також виконати свої обов’язки за цим договором в частині оформлення 

використаних обсягів газу та їх оплати відповідно до умов договору. 

5) безоплатно отримувати інформацію, визначену Законом України «Про особливості доступу до 

інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, 
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централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та 

водовідведення». 

 

5.2. Споживач зобов'язаний:  

1) забезпечити відповідність комерційного вузла обліку газу вимогам Закону України «Про 

метрологію та метрологічну діяльність», державним стандартам, експлуатаційній документації на 

засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять до складу цього вузла, Кодексу газорозподільних 

систем, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494, та Кодексу газотранспортної 

системи, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493; 

2) без перешкод у будь-який час допускати представників Постачальника та повноважних 

представників  оператора ГРМ/ГТС: 

- для зчитувань показів засобів вимірювальної техніки та для перевірки приладів обліку витрат 

газу, встановлених на комерційному вузлі обліку газу Споживача, та правильності експлуатації цих 

приладів;  

-  для огляду газопроводів та газовикористовуючого устаткування Споживача; 

- для обмеження та припинення постачання газу в разі відбору природного газу за відсутності у 

Споживача підтвердженого Постачальником у порядку, встановленому цим договором, обсягу 

поставки на поточний місяць/добу поставки, а також в інших випадках, визначених умовами Договору 

та положеннями чинного законодавства України; 

3) самостійно припиняти (обмежувати) використання природного газу у випадках: 

- порушення строків оплати за договором на постачання природного газу; 

- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу; 

- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без 

узгодження з Постачальником; 

- інших випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством. 

4) негайно (того ж дня) письмово та/або факсимільним зв’язком повідомляти Оператора 

ГРМ/ГТС про неполадки приладів обліку витрат газу, приладів заміру температури та тиску газу, 

встановлених на комерційному вузлі обліку газу Споживача; 

5) своєчасно оплачувати поставлений природний газ у розмірі та порядку, передбаченому даним 

Договором; 

6) відшкодувати витрати на припинення та відновлення газопостачання, що понесені 

Постачальником та/або оператором ГРМ/ГТС у разі припинення Постачальником газопостачання у 

зв’язку з порушенням Споживачем норм чинного законодавства та/або умов цього Договору. 

 

5.3. Постачальник має право: 

1)  припинити або обмежити постачання  газу Споживачу  у разі: 

- проведення неповних розрахунків за цим Договором; 

- несанкціонованого відбору газу або втручання в роботу комерційних вузлів обліку;   

- відсутності або недостатності для забезпечення об'єктів газоспоживання Споживача 

підтвердженого обсягу газу;  

- визнання в установленому порядку аварійним стану системи газопостачання;  

- відмови від підписання акта приймання-передачі Споживачем без відповідного обґрунтування. 

Відновлення газопостачання  здійснюється після відшкодування Споживачем витрат на 

припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або оператором 

ГРМ/ГТС; 

2) отримувати будь-яку інформацію від Споживача стосовно виконання цього договору; 

3) достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо Споживач порушує 

умови оплати за даним Договором, шляхом надіслання йому відповідного повідомлення; 

4) У зв’язку з безперервним характером газопостачання та керуючись п.201.4 ст.201 Податкового 

кодексу України, Постачальник має право на складання та надання Споживачеві зведених податкових 

накладних, які датуються останнім днем місяця. 

5) інші права, що визначаються Законом України «Про ринок природного газу», Цивільним і 

Господарським кодексами України, Правилами постачання природного газу, затвердженими 

Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496, іншими нормативно-правовими актами, цим договором. 

 

5.4. Постачальник зобов'язаний: 

1) виконувати умови цього Договору; 
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2) забезпечити поставку природного газу відповідно до вимог законодавства та умов цього 

Договору; 

3) забезпечити реєстрацію Споживача в Реєстрі споживачів на інформаційній платформі  

Оператора ГТС та забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором 

ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу, за умови, що Споживач виконав власні обов'язки 

перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу; 

4) в установленому порядку розглядати запити Споживача, щодо діяльності пов'язаної з 

постачанням природного газу; 

5) на вимогу Споживача надавати інформацію про обсяги та інші показники споживання 

природного газу на безоплатній основі; 

6) своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник знаходиться в процесі ліквідації, або 

визнання банкрутом; 

7) виконувати інші обов'язки, які покладені на Постачальника чинним законодавством та/або 

цим Договором; 

8) при проведені кінцевого розрахунку за цим Договором, за наявності вимоги Споживача, 

повернути кошти, що сплачені Споживачем впродовж дії Договору та рахуються як переплата. 

 

6. Порядок зміни постачальника 

 

6.1. За умови відсутності у Споживача простроченої заборгованості за поставлений (спожитий) 

природний газ за цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства України, Споживач має 

право на зміну постачальника. При дотриманні вимог порядку, встановленого розділом ІV Правил 

постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2496 Споживач може 

розпочати фактичне споживання природного газу, що поставлятиметься новим постачальником. 

6.2. Зміна постачальника може бути здійснена лише за сукупності наступних умов:  

- Споживачем попередньо укладено договір постачання газу з новим постачальником, 

- Сторони попередньо призупинили дію цього Договору в частині постачання газу або розірвали 

цей Договір,  

- відсутність у Споживача простроченої заборгованості за цим Договором. 

6.3. Виключно за наявності факту відсутності простроченої заборгованості Постачальник надає 

Споживачу письмову довідку та/або акт звірки про відсутність простроченої заборгованості. 

Простроченою заборгованістю є невиконане грошове зобов’язання Споживача, строк сплати 

якого настав або минув відповідно до умов, визначених цим Договором. 

6.4. У разі зміни Постачальника за ініціативою Споживача до закінчення дії цього Договору в 

частині постачання газу, Споживач зобов’язується сплатити Постачальнику за цим Договором 

фінансову компенсацію у розмірі 1% від вартості недопоставленого планового обсягу газу за цим 

Договором.  

6.5. Якщо до 10-го (десятого) числа місяця, в якому розпочнеться фактичне постачання 

природного газу новим постачальником, Споживач не проведе кінцевий розрахунок за цим Договором, 

що призведе до наявності простроченої заборгованості, Постачальник в такому випадку має право 

вжити заходи щодо припинення постачання природного газу Споживачу-боржнику шляхом 

направлення відповідного повідомлення Оператору ГТС/ГРМ. 

 

7. Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання 

 

7.1. Споживач зобов'язаний самостійно припинити (обмежити) власне споживання газу у 

випадках та порядку, передбачених чинним законодавством та Договором. 

7.2. Оператор ГРМ, у тому числі за дорученням Постачальника, припиняє або обмежує 

постачання газу Споживачеві (на об'єкти Споживача) з дотриманням норм безпеки та нормативних 

документів, що визначають порядок обмеження (припинення) газу, у випадках, передбачених Законом 

України "Про ринок природного газу", Правилами постачання газу, Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ, 

Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості України від 15.05.15 № 285. 

7.3. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після 

відшкодування споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені 

Постачальником та/або Оператором ГРМ. 
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8. Відповідальність Сторін 

 

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за  Договором Сторони несуть 

відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України. 

8.2. Відповідальність Споживача: 

8.2.1. У разі невиконання Споживачем умов пунктів 4.5. і 4.6. цього Договору, Постачальник має 

право не здійснювати поставку газу Споживачу або обмежити поставку пропорційно до кількості 

несплачених обсягів з наступною поставкою цих обсягів при умові їх оплати та наявності технічної 

можливості. У разі невиконання Споживачем умов пунктів 4.6. і 4.15. цього Договору, Споживач 

зобов'язаний сплатити Постачальнику крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу 

інфляції та 3% (трьох відсотків) річних, пеню за кожен день прострочення у розмірі подвійної 

облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, а 

за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від суми 

простроченого платежу.  

8.2.2. У разі недотримання порядку та строків проведення розрахунків, визначених розділом 4 

цього Договору, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір.  

8.2.3. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг поставленого Споживачеві 

газу буде перевищувати підтверджений обсяг газу на цей період (за умови, що підтверджений обсяг 

відповідав замовленому Споживачем), Споживач відшкодовує Постачальнику збитки за перевищення 

обсягу постачання газу, що розраховується за формулою: 

В = (Vф - Vп) х Ц х K, де: 

Vф - обсяг фактично поставленого газу Споживачу протягом розрахункового періоду за 

Договором; 

V п - підтверджений обсяг газу на розрахунковий період; 

Ц - вартість газу за Договором; 

K - коефіцієнт, який дорівнює 0,1 (при цьому, якщо перевищення обсягу газу стало наслідком 

відмови в доступі до об'єкта Споживача, у результаті чого Постачальник не здійснив пломбування 

запірних пристроїв на газових приладах Споживача, або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження 

(припинення) розподілу/транспортування природного газу Споживачу, або коли Споживач не обмежив 

(припинив) споживання газу на письмову вимогу Постачальника, коефіцієнт дорівнює 1); 

8.2.4 У випадку порушення Споживачем строків, визначених абз.5 п.2.5, п. п. 2.7.1 – 2.7.4 

Договору, Споживач сплачує на користь Постачальника штраф у розмірі 10% від вартості обсягів газу, 

щодо яких Споживачем не подано / несвоєчасно подано заявку на плановий місяць/добу постачання 

природного газу чи коригування такого місяця/доби.  

 

8.3. Відповідальність Постачальника: 

8.3.1. Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві внаслідок 

обмеження/припинення постачання газу в пунктах призначення, що здійснене з порушенням 

установленого законодавством порядку. 

8.3.2. 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 ГРМ/ГТС. 

8.3.3. Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях. 

8.3.4. Постачальник не несе відповідальності за недопоставку газу за цим договором у разі 

припинення/обмеження газопостачання відповідно до чинного законодавства та умов даного договору. 

8.3.5. 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 даного договору. 

8.3.6. Постачальник не відповідає за невиконання зобов’язань, якщо об’єкти газоспоживання 

Споживача не мають необхідних потужностей для отримання договірних обсягів природного газу. 

 

9. Форс-мажор 

 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за 

Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин). 
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9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок не 

передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на 

газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії.  

9.3. Строк виконання зобов'язань за цим Договором відкладається на строк дії форс-мажорних 

обставин. 

9.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом 

чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до 

законодавства. 

9.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для звільнення Споживача від 

виконання договірних зобов’язань з оплати за газ, який був поставлений до виникнення форс-

мажорних обставин. 

 

 

 

 

 

10. Порядок вирішення спорів 

 

10.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей, Сторони зобов'язуються вирішувати їх 

шляхом взаємних переговорів та консультацій. Будь-яка із Сторін має право ініціювати такі 

переговори. 

10.2. У разі недосягнення Сторонами згоди, спори (розбіжності) вирішуються у судовому 

порядку. 

10.3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав 

за цим договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, 

пені, штрафів, збитків, інфляційних нарахувань, відсотків  річних, встановлюється тривалістю у 5 

(п’ять) років. 

10.4. Постачальник протягом дії Договору розглядає всі скарги, отримані від Споживача, і 

протягом одного місяця повідомляє про результати їх розгляду. 

 

 

 

11. Інші умови 

 

11.1. Цей Договір складений у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін, які мають 

однакову юридичну силу.  

11.2. З укладенням цього Договору попереднє листування та документація щодо предмета цього 

договору втрачають юридичну силу.  

11.3. Усі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються письмово у формі додаткової 

угоди про внесення змін та/або доповнень до цього Договору та підписуються уповноваженими 

представниками Сторін, крім випадків, зазначених у пункті 2.8,  пунктах 11.5. та 11.6. цього Договору.  

11.4. Споживач  зобов’язується  самостійно вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на 

зменшення використання природного газу відповідно до рішень Уряду України, та, у разі корегування 

планових місячних обсягів поставки газу, повідомляти про це Постачальника для оформлення 

відповідних додаткових угод. 

11.5. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів,  

адреси, номерів телефонів, факсів у 5-денний термін з дня виникнення відповідних змін 

рекомендованим листом з повідомленням.  

11.6. Сторони цього договору мають статус платника податку на прибуток на загальних умовах, 

передбачених чинним законодавством України.  

Сторони цього договору є платниками податку на додану вартість.  

У разі будь-яких змін в статусі платника податків, зміни назви, форми власності тощо Сторони 

зобов’язані повідомити одна одну про такі зміни протягом 3 (трьох) робочих днів з дати таких змін. 

11.7. У випадку, якщо Споживач є акціонерним товариством, він зобов’язаний надати 

Постачальнику рішення, які підтверджують право на укладання значного правочину, а саме:  
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-  якщо сума договору перевищує 10 відсотків вартості активів Споживача за даними останньої 

річної фінансової звітності Споживача  - рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів 

Споживача про вчинення цього правочину; 

- якщо сума договору перевищує 25 відсотків вартості активів Споживача за даними останньої 

річної фінансової звітності Споживача - рішення загальних зборів акціонерів Споживача про вчинення 

цього правочину; 

- якщо сума договору перевищує 50 відсотків вартості активів Споживача за даними останньої 

річної фінансової звітності Споживача - рішення загальних зборів акціонерів Споживача про вчинення 

цього правочину, прийняте більш ніж 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості. 

У разі ненадання Споживачем зазначених рішень, Постачальник в односторонньому порядку має 

право розірвати цей договір. При цьому, Постачальник за 5 (п’ять) днів до розірвання договору 

повідомляє Споживача про розірвання цього договору рекомендованим листом. 

11.8. Представники оператора ГРМ/ГТС  припиняють або обмежують постачання природного 

газу Споживачу у разі порушення ним строків розрахунків за використаний газ, а також відбору газу за 

відсутності у Споживача підтвердженого Постачальником у порядку, встановленому цим договором, 

обсягу поставки газу на поточний місяць поставки, в порядку, визначеному чинним законодавством 

України. 

Відновлення газопостачання Споживачу здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства 

України. 

11.9. При укладанні Споживачем договору постачання природного газу з іншим постачальником 

(за умови здійснення повного остаточного розрахунку за використаний природний газ за цим 

Договором)  цей Договір на період постачання газу новим постачальником може бути 

припинений/зупинений в частині постачання природного газу на період поставки газу новим 

постачальником за рішенням Споживача, про що Споживач письмово інформує постачальника, 

шляхом направлення для підписання проекту відповідної додаткової угоди. 

11.10. 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. 

Кожна із Сторін цього Договору зобов‘язується не брати участь у будь-якій діяльності, що може 

бути розцінена як стимулювання працівника (-ів) іншої Сторони, в тому числі надання грошових 

коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь-яких інших переваг 

нематеріального чи не грошового характеру, що можуть поставити такого працівника в певну 

залежність і спрямовані на забезпечення вчинення або не вчинення цим працівником будь-яких дій на 

користь стимулюючої його Сторони. 

При виконанні обов‘язків за цим Договором, Сторони не вчиняють будь-які дії, що порушують 

вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму. 

11.11. Цей Договір разом з усіма додатками і доповненнями, складений за повного розуміння 

сторонами предмета та умов Договору. 

Споживач розуміє та погоджується з тим, що отримав повну, достовірну та достатню 

інформацію, необхідну для підписання цього Договору. 

 

12. Строк дії договору 

 

12.1 Договір набуває чинності з дати підписання уповноваженими представниками Сторін та 

скріплення їх підписів печатками Сторін і діє в частині постачання газу з 01_________  2019 року до 

31 грудня 2019  року (включно), а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.  

 

13. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 

Постачальник: 

ТОВ «ГАЗОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТСЕРВІС» 

Місцезнаходження: 

36034, м. Полтава, вул. Половка, 76 

Код  (ЄДРПОУ): 38983870 

Банк одержувача: 

 

Споживач: 
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МФО (код банку):  

р/р:  

Телефон: (0532) 65 69 08 

E-mail: gk.investservis@ ukr.net 

Сайт: invest-service.org 

EIC код:  56X930000000410A 

Поштова адреса: 36011, м. Полтава, 

 вул. Пушкіна, 43,  А/С – 706 

                                                 

Директор 

 

_________________________/Семеренко М.О./         

Директор 

 

_______________________     

 

 

 


