
ДОГОВІР №  
на постачання природного газу  

 
м. Київ                    «_____» __________ 2017 р. 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газпроменерго», (ЕІС-код 56Х930000000640U), 

що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом 

України (надалі – Постачальник), в особі  директора Петрова Анатолія Миколайовича, що діє на підставі 

Статуту з однієї сторони, та 
__________________________________________________________, (ЕІС-код _________________), що 

має статус платника податку на загальних підставах, передбаченого Податковим кодексом України 

(надалі – Споживач), в особі  директора _____________ . що діє на підставі Статуту з другої сторони,  

які надалі йменуються  «Сторони» - якщо вживаються разом, та «Сторона» - окремо 

керуючись Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII, 

Постановами НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу» та 

від 30.09.2015 № 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи», а також іншими 

нормативними документами, які регламентують поставку та розподіл природного газу, уклали даний 

Договір на постачання природного газу про наступне: 

1.  Предмет договору 
1.1. Постачальник зобов’язується передати Споживачу природний газ (надалі – «газ» або «товар»), 

а Споживач зобов’язується прийняти та оплатити газ на умовах даного Договору 
1.2. Газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем виключно для власних 

потреб. Використання газу для інших потреб Споживачем не є предметом цього Договору. 
2.  Кількість та якість газу 

2.1. «Постачальник зобов’язується передати а Споживач оплачує та зобов’язується прийняти 
природний газ в 2016 році в об’ємах до ______ тис.м.куб. 

 

Календарний 

місяць 

Місячний 

обсяг, тис.м.3 

Добовий 

обсяг, тис.м.3 

Календарний 

місяць 

Місячний 

обсяг, тис.м.3 

Добовий 

обсяг, тис.м.3 

Січень   Липень   

Лютий   Серпень   

Березень   Вересень   

Квітень   Жовтень   

Травень   Листопад   

Червень   Грудень   
 
2.2. зменшення квартальних та місячних об’ємів поставки  газу встановлюються на підставі заяв 

Споживача, інші можливі зміни – по узгодженню сторін. 
2.3. За розрахункову одиницю поданого газу приймається один кубічний метр, приведений до 

стандартних умов (Т-20 град.С, Р=101,325 КПа/760 мм.рт.ст./). 
2.4. Якість природного газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87. 
2.5. Зазначені в п.2.1. об’єми газу є примірними та можуть змінюватися. Об’єм природного газу 

визначається та узгоджується на кожен місяць шляхом подання заявок (номінацій) Постачальнику. Заявки 
подаються Постачальникові до 17 числа місяця, який передує місяцю постачання, у письмовій формі, 
зокрема з використанням факсу та інших засобів електронного зв’язку. 

3.  Порядок та умови постачання, приймання та обліку газу 

3.1. Кількість газу, яка подається Споживачу, визначається по засобам вимірювальної техніки, 

атестованим в органах Держстандарту України, що встановлені у Споживача, які повинні відповідати 

Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам ДБН 

В.2.5-20-2001 «Газопостачання», «Правилам обліку природного газу під час його транспортування 

газорозподільними мережами, постачання та споживання», затвердженим наказом Міністерства палива та 

енергетики України від 27.12.2005 р. № 618, державним стандартам, нормативним та методичним 

документам Держспоживстандарту України, експлуатаційній документації на засоби вимірювальної 

техніки. 

3.2. Постачальник передає Споживачу придбаний для нього газ, в об’ємах відповідно до п. 2.1. та 

п. 2.5. цього Договору, у мережі ДК «Укртрансгаз». 

3.3. Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється рівномірно з допустимим 

відхиленням добових обсягів від середньодобового не більше ніж ±5,0 (п’ять) відсотків. 

3.4. Кількість газу, поставленого Споживачу, закріплюються щомісячними актами приймання-

передачі газу, в яких визначається фактичний обсяг спожитого газу і які підписуються повноважними 

представниками Постачальника і Споживача. 

3.5. Споживач зобов`язаний: 



3.5.1. Економно та раціонально використовувати поданий йому газ у відповідності з чинними 

“Правилами безпеки в газовому господарстві” та БНІП. 

3.5.2. За підсумками розрахункового (звітного) періоду (місяця) Споживач до 3 (третього) числа 

місяця, наступного за розрахунковим (звітним), зобов’язаний надати Постачальнику інформацію про 

фактично спожитий газ в розрахунковому(звітному) періоді (місяці). 

На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС Постачальник 

протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акту приймання-передачі 

природного газу за розрахунковий (звітний) період, підписані уповноваженим представником 

Постачальника. 

3.5.3. Споживач протягом двох календарних днів з дати одержання акту приймання-передачі 

природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту приймання-

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

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

У разі відсутності мотивованої відмови та акту приймання-передачі від Споживача після 

закінчення строку зазначеному в цьому пункті, такий акт приймання-передачі вважається погодженим 

Споживачем та є підставою для розрахунків між Сторонами. 

3.5.4. У разі виникнення необхідності та у відповідності до умов положень Кодексу 

газотранспортних систем Споживач має право змінити заявлені обсяги споживання газу (провести ре-

номінації).  

Споживач повідомляє Постачальника про бажання змінити заявлені обсяги споживання (провести 

ре-номінації) в поточному (звітному) періоді постачання газу не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця 

передачі (поставки) газу у власність.  

Постачальник протягом одного робочого дня з моменту отримання повідомлення від Споживача у 

випадку наявності у нього можливості змінити заявлені обсяги споживання газу (провести ре-номінації) 

погоджує Споживачу таку зміну (проведення ре-номінації), або ж направляє обґрунтовану відмову у 

проведенні змін обсягів постачання газу (ре-номінації). 

Після отримання погодження Постачальника на зміну обсягів постачання газу Споживач 

зобов’язується узгодити такі зміни з Оператором ГРМ/ГТС та надати відповідні копію узгодження 

Постачальнику. 

Зміни обсягів постачання газу (ре-номінації) вважаються остаточно узгодженими лише після 

отримання Постачальником відповідної копії узгодження змін з Оператором ГРМ/ГТС.  

3.5.5. В будь-який час допускати представників Державної газінспекції, Постачальника, 

газотранспортних організацій для перевірки приладів обліку витрат газу Споживача та правильності 

експлуатації цих приладів, а також огляду газопроводів, газоспоживаючого устаткування, при наявності 

документів, що підтверджують їх повноваження. 

В разі невиконання цих умов Споживач сплачує Постачальнику вартість природного газу, 

нараховану Постачальником по потужності неопломбованого газоспоживаючого устаткування. 

3.5.6. Негайно повідомляти Постачальника та транспортну організацію про неполадки приладів 

обліку газу, заміру температури та тиску газу. 

3.6. Постачальник має право призупинити повністю або скоротити постачання газу частково у 

випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII та 

у випадках запланованих капітальних ремонтів газових мереж на час під’єднання газових мереж у 

встановленому порядку, під час аварій і невідкладних ремонтних робіт та для запобігання аварій в 

газовому господарстві, у випадках, передбачених чинним законодавством. 

В разі порушення Споживачем умов даного Договору, а також в разі несправності приладів обліку 

та контролю за споживанням природного газу, Постачальник має право обмежити, або припинити 

(відключити) Споживача від постачання природного газу. При невиконанні Споживачем грошових 

зобов’язань, передбачених п. 5.1. даного Договору, Постачальник має право обмежити, або припинити 

(відключити) постачання природного газу Споживачу або зменшити обсяг поставки газу до рівня 

фактичних платежів. 

3.7. Споживач має право призупинити відбір газу повністю або частково при виконанні планового 

ремонту газопостачального або газоспоживаючого устаткування, повідомивши про це Постачальника за 

24 години до зменшення або припинення споживання газу, а при аварійних ситуаціях терміново. 

3.8. Споживач несе самостійну повну відповідальність за відповідність системи газопостачання 

проектній та виконавчій технічній документації, збереження та безпечну експлуатацію газового 

господарства, включаючи всі пункти редукування, відключаючі та газоспоживаючі пристрої, а також за 

забезпечення протипожежних заходів в його газовому господарстві. 
3.9. Споживач зобов’язується самостійно укласти договори на транспортування природного газу 

територією України. 
 

4.  Ціна газу 

4.1. Ціна 1000 м. куб. газу, що передається, узгоджується Сторонами шляхом підписання 



Додаткових угод до даного Договору. 
4.2. При зміні законодавства, кон’юнктури ринку та інших обставин, що впливають на вартість 

товару, зміна ціни газу узгоджується Сторонами шляхом підписання Додаткових угод до даного 
Договору. 

4.3. Загальна сума Договору складається із загальної вартості товару, поставленого Споживачу за 
весь період дії договору. 

5. Порядок розрахунків 
5.1. Оплата за поставлений Споживачу природний газ здійснюється наступним чином: 

- 30% вартості газу – до 8 числа міяця постачання; 

- 30% вартості газу – до 15 числа місяця постачання 

- 30 % вартості газу – до 25 числа місяця постачання 

- 10 % вартості газу – до 5 числа настопного за звітним. 

 
6.Зобов’язання сторін 

6.1. Споживач зобов'язується: 
6.1.1. Оплатити газ, відповідно до розділу 5 цього Договору та Додаткових угод до даного 

Договору. 
6.1.2. Надати дані, в яких буде вказано, до якої транспортної мережі, що належить відповідному 

підрозділу ДК “Укртрансгаз”, підключений Споживач, як кінцевий споживач природного газу по 
території України. 

6.2. Постачальник зобов'язується: 
6.2.1. Поставити газ на умовах цього Договору. 
6.2.2. Надавати статистичну та іншу інформацію відповідним органам державної влади та іншим 

суб’єктам, що контролюють функціонування ринку постачання природного газу споживачам України. 

            6.2.3. Видати Споживачу за першою подією (отримання грошей) податкову накладну, 

оформлену відповідно до правил, установлених п.201.1 Податкового кодексу України. Оформлена 

Постачальником податкова накладна має бути зареєстрована ним  у Єдиному реєстрі податкових 

накладних згідно чинного законодавства України. 
7. Відповідальність сторін 

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по даному Договору сторони 
несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України. 

7.2. У випадку повної або часткової відмови Споживачем від прийняття планового обсягу 

поставки природного газу, після надання Постачальнику заявки на відповідний місяць, Споживач 

зобов’язаний сплатити Постачальнику штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості об’єму Газу, 

який передається у відповідному місяці поставки. 

7.3. У разі несвоєчасного перерахування Споживачем грошових коштів передбачених цим 

Договором Постачальнику, Споживач сплачує на користь Постачальника, крім суми заборгованості з 

урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, пеню у 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який сплачується пеня, від суми 

простроченого платежу, за кожен день прострочення платежу, а також Постачальник має право 

припинити подачу газу Споживачу згідно вимог Положення «Про порядок пооб’єктного припинення 

газопостачання споживачам, крім населення, які не здійснюють плату за спожитий природний газ», 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 року № 1687.  

За наслідки, пов’язані з припиненням подачі газу, відповідальність несе Споживач. 

7.4. У випадку повної або часткової відмови Споживачем від прийняття планового обсягу 

поставки природного газу, після надання Постачальнику заявки на відповідний місяць, Споживач 

зобов’язаний сплатити Постачальнику штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості об’єму Газу, 

який передається у відповідному місяці поставки. 

 7.5. В разі наявності заборгованості Споживача за даним договором більше двох місяців, 
Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати даний договір. При цьому Споживач 
здійснює повний розрахунок за спожитий газ, відшкодовує всі понесені Постачальником збитки та 

сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного договору. Про розірвання даного договору 
Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням. 

7.6. Постачальник в разі затримки постачання газу сплачує на користь Споживача пеню у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період за який сплачується пеня, від суми поставки, за кожен 
день затримки. 

8. Форс – мажор 
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по 

даному Договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин. 
8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після підписання 

Договору в результаті непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, 
землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, а також рішення Уряду чи 
органів влади, які роблять неможливим виконання умов даного Договору. 



Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно до часу, протягом якого будуть діяти такі 
обставини. 

8.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою 
палатою України. 

 
9. Порядок вирішення спорів 

 

9.1. Сторони прийшли до згоди, що всі спори (розбіжності), які виникають за цим Договором та 

пов’язані із укладенням, виконанням, зміною, припиненням дії даного Договору вирішуються шляхом 

переговорів. 

9.2. У випадку, якщо спори, передбачені у п.9.1. цього Договору не можливо вирішити шляхом 

переговорів, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства України. 
 

10. Інші умови 
10.1. Цей Договір складений у двох оригінальних примірниках українською мовою, по одному для 

кожної Сторони, що мають однакову юридичну силу. 
10.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише за умови, якщо вони виконані в 

письмовій формі при взаємному погодженні сторін. 
10.3. Цей Договір може бути припинений відповідно до чинного законодавства України. 
10.4. З укладенням цього Договору попереднє листування, договори та документація щодо 

предмету цього Договору втрачають юридичну силу. 
10.5. Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і не 

підлягають розголошенню чи використанню сторонами, крім випадків передбачених чинним 
законодавством України. 

10.6. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних реквізитів, 

юридичних адресів, номерів телефонів, телефаксів у 5-ти денний термін з дня виникнення відповідних 

змін. 

10.7. Споживач має право зміни постачальника газу повідомивши Постачальника не пізніше ніж за 

три тижні до кінця розрахункового (звітного) періоду (місяця), за умови дотримання правил зміни 

постачальника встановлені в Розділі IV «Правил постачання природного газу», у тому числі обов’язку 

щодо здійснення повного остаточного розрахунку з Постачальником; 

10.8. Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими представниками 

Сторін. 
11. Строк дії договору 

 
11.1. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання і діє до 31 грудня 2017 року, а в частині 

розрахунків до повного виконання Сторонами своїх обов’язків.  
11.2. Дія Договору може бути подовжена за згодою Сторін шляхом укладання Додаткових угод до 

даного Договору. 
12. Юридичні адреси та банківські реквізити Сторін: 

 

Постачальник 

 

ТОВ «Газпроменерго» 

Юридична адреса: 

01601,м. Київ,  

вул. Еспланадна, буд.20, оф. 313б 

Поштова адреса: 

01601,м. Київ,  

вул. Еспланадна, буд.20, оф. 313б 

р/р 26005010063620  в АТ «Укрексімбанк» 

м. Києва, МФО 322313 

р/р 26007210365495  в АТ «ПроКредит Банк» 

м. Київ, МФО 320984 

ІПН 387038926550,  

код ЄДРПОУ 38703896 

Свід. плат.  ПДВ № 200123935 

e-mail: gazpromenergo@ukr.net 

тел./факс (044) 461-90-83 
 

 

 

Директор   ________________Петров А.М. 

     МП                                                           

 

Споживач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Директор ____________________  

            МП 
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