Договір №_______________- ТЕпостачання природного газу
м. Київ

-

«_____» ________ 2019 року

Акціонерне товариство «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (код ЕІС
56X9300000003502),
надалі
Постачальник,
в
особі

_______________________________________________________________________________,
який діє на підставі довіреності від ______________ № _______________, з однієї сторони, і
__________________________________________________________________________________,
надалі
–
Споживач
(код
ЕІС-______________________________),
в
особі
______________________________________________________________________________________,
що діє на підставі __________________________________________, з другої сторони, надалі разом
поіменовані Сторони,
керуючись Законом України "Про ринок природного газу", Положенням про покладення
спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 19 жовтня 2018 р. № 867 (далі – Положення)(із змінами), постановою Кабінету
Міністрів України від 03.04.2019 № 293 (із змінами), Правилами постачання природного газу,
затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2496 (із змінами та доповненнями), Кодексом
газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 (із змінами та
доповненнями) (далі – Кодекс ГРМ), Кодексом
газотранспортної системи,
затвердженим
постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2493 (із змінами та доповненнями) (далі – Кодекс ГТС),
іншими нормативно-правовими актами, уклали цей договір (далі – Договір) про таке:
1. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов'язується поставити Cпоживачеві природний газ, а Споживач
зобов'язується прийняти його та оплатити на умовах цього Договору.
1.2. Природний газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем
виключно для виробництва теплової енергії для надання послуг з опалення та постачання
гарячої води населенню.
1.3. За цим Договором може бути поставлений природний газ (за кодом згідно з УКТЗЕД 2711
21 00 00) власного видобутку (природний газ, видобутий на території України) та/або імпортований
природний газ, ввезений Акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз
України" на митну територію України.
2. Кількість та фізико-хімічні показники природного газу
2.1. Постачальник передає Споживачу у жовтні 2019 - квітні 2020 року замовлений
Споживачем обсяг (об’єм) природного газу в кількості _________________________ тис.куб.метрів
(_____________________________________________________________________________
куб.
метрів), в тому числі по місяцях (далі - розрахункові періоди) (тис.куб.м.):
Місяць
жовтень 2019
листопад 2019
грудень 2019
січень 2020
лютий 2020
березень 2020
квітень 2020
Всього

Обсяг
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2.2. Споживач підтверджує, що замовлені ним обсяги природного газу, які визначені в п.2.1
цього Договору повністю покривають потреби Споживача у відповідному розрахунковому періоді для
потреб, визначених пунктом 1.2 цього Договору. Споживач самостійно визначає обсяги, зазначені у
пункті 2.1 цього договору, і несе відповідальність за правильність їх визначення.
2.3. Підписанням цього Договору Споживач дає згоду Постачальнику для включення його до
Реєстру споживачів Постачальника (надалі – Реєстр або Реєстр споживачів), розміщеного на
інформаційній платформі Оператора газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) відповідно до
вимог Кодексу ГТС, за умови дотримання Споживачем пункту 3.3 цього Договору.
2.4. Перегляд та коригування замовлених Споживачем обсягів природного газу за цим
Договором може відбуватися за ініціативою Споживача шляхом підписання додаткової угоди, в тому
числі протягом відповідного розрахункового періоду (в даному випадку й надалі по тексту Договору
- газовий місяць в значенні Кодексу ГТС), але не пізніше останнього робочого дня розрахункового
періоду. Для цього Споживач зобов’язаний своєчасно надати Постачальнику два екземпляри
належним чином оформленої додаткової угоди.
Споживач зобов’язується самостійно контролювати обсяги використання природного газу і
своєчасно обмежувати (припиняти) використання природного газу у разі перевищення замовлених
обсягів або своєчасно надавати додаткові угоди на коригування замовлених обсягів за цим
Договором.
2.5. Допускається відхилення обсягу використання природного газу від замовленого обсягу
протягом відповідного розрахункового періоду в розмірі ± 10 відсотків (десять відсотків) від
зазначеного в пункті 2.1 обсягу без підписання додаткової угоди.
2.6. У разі якщо об’єкти Споживача підключені до газорозподільних мереж, розподіл
природного газу, який постачається за цим Договором, здійснює(ють) оператор(и) газорозподільних
мереж, а саме:_____________________________, з яким (якими) Споживач уклав відповідний договір
(договори).
2.7. Режим використання природного газу протягом розрахункового періоду (в т.ч. добове
використання) Споживач визначає самостійно в залежності від своїх виробничих потреб.
2.8. За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), приведений до
стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20 оС) , тиск газу (Р) 101,325 кПа (760 мм рт. ст.).
2.9. Фізико-хімічні показники природного газу, який передається Постачальником Споживачеві
у пунктах приймання-передачі, зазначених у пункті 3.1 цього Договору, повинні відповідати
вимогам, визначеним розділом ІІІ Кодексу ГТС та Кодексом ГРМ.
2.10. Споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору
постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених Правилами постачання
природного газу.
2.10.1. Якщо Споживач має намір укласти договір з іншим постачальником, Споживач повинен
виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед Постачальником за всіма
укладеними з Постачальником договорами та після цього підписати з Постачальником угоду про
розірвання договору постачання природного газу або його припинення в частині постачання
природного газу з першого дня наступного розрахункового періоду.
2.10.2. Угода про розірвання договору та/або припинення в частині постачання природного газу
надається Споживачем Постачальнику в строк не пізніше ніж за 20 діб до припинення
газопостачання.
3. Порядок та умови передачі природного газу
3.1. Постачальник передає Споживачу у загальному потоці природний газ власного видобутку
та/або імпортований газ (за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00 00, ввезений на митну територію України
Акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України") - у внутрішній точці
виходу з газотранспортної системи.
Право власності на природний газ переходить від Постачальника до Споживача після
підписання актів приймання-передачі. Після переходу права власності на природний газ Споживач
несе всі ризики і бере на себе відповідальність, пов'язану з правом власності на природний газ.
3.2. Постачання газу за цим Договором здійснюється Постачальником виключно за умови
включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника, розміщеного на інформаційній
платформі Оператора ГТС.
3.3. Постачання (включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника) та
використання (відбір) природного газу за цим Договором здійснюється виключно за умови
дотримання Споживачем вимог пункту 11 Положення та відсутності реєстрації Споживача в реєстрі
будь-якого іншого постачальника природного газу.
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При цьому, Сторони домовилися, що суми нарахованих (оформлених) та не профінансовованих
пільг і житлових субсидій населенню згідно з Порядком фінансування видатків місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок
субвенцій з державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
4 березня 2002 р. № 256, враховуються виключно за умови надання Споживачем Постачальнику
оригіналу Акту звіряння розрахунків за надані населенню послуги, на які надаються пільги та
субсидії, між виробником теплової енергії та головним розпорядником коштів місцевого бюджету,
станом на перше число місяця, що передує місяцю постачання природного газу.
3.4. Якщо Споживач порушив умови пункту 11 Положення, Постачальник припиняє
постачання газу шляхом виключення Споживача з Реєстру без погодження із Споживачем.
При цьому Постачальник надає Оператору ГТС повідомлення про виключення Споживача з
Реєстру (далі – Повідомлення), копія цього Повідомлення надається Споживачу на електронну
адресу, зазначену в пункті 12 цього Договору.
Включення Споживача до Реєстру відбувається після усунення Споживачем фактів, зазначених
в Повідомленні, виключно в робочі дні, про що Постачальник інформує Споживача електронною
поштою. При цьому додаткова згода Споживача на включення до Реєстру не потребується.
Споживач не має права вимагати від Постачальника відшкодування збитків за невключення
його до Реєстру внаслідок невиконання Споживачем умов цього Договору та пункту 11 Положення.
3.5. Відповідальність за будь-які наслідки, що виникають в результаті порушення Споживачем
умов пункту 11 Положення, покладаються виключно на Споживача.
3.6. Фізичне припинення постачання природного газу за цим Договором здійснює(ють)
Оператор(и) ГРМ та Оператор ГТС. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення
газопостачання Споживачу Оператором ГРМ/ГТС Постачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС
відповідне письмове повідомлення (з позначкою про вручення) про необхідність здійснення ним
заходів з припинення/обмеження розподілу/транспортування природного газу Споживачу, копію
якого надсилає Споживачу (з позначкою про вручення).
3.7. Споживач зобов’язаний щодобово не пізніше 13:00 годин надавати Постачальнику на
електронну адресу Dispngu@naftogaz.com дані про використання природного газу за попередню
газову добу.
Зазначена інформація використовується Постачальником виключно для виконання умов абзацу
другого підпункту 18 пункту 5 Розділу II Правил постачання природного газу і не використовується
при документальному оформленні фактично використаних Споживачем обсягів газу, не
використовується для співставлення із замовленими обсягами газу, а також не використовується для
будь-яких інших цілей.
3.8. Приймання-передача газу, переданого Постачальником Споживачеві у відповідному
розрахунковому періоді, оформлюється актом приймання-передачі газу.
Споживач в акті приймання-передачі природного газу, зазначає виключно той обсяг, який
відповідає обсягам газу, які були використані Споживачем в той період (періоди), коли Споживач
був включений до Реєстру Постачальника, що підтверджується Споживачем в акті прийманняпередачі газу.
В акті приймання-передачі природного газу, ціна на природний газ має відповідати ціні,
зазначеній в Прейскуранті на відповідний період, також має бути врахований тариф на послуги
транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи (розділ 4
цього Договору).
3.9. Споживач зобов'язується надати Постачальнику не пізніше 7 числа місяця, наступного за
розрахунковим періодом:
3.9.1. Копію акту про надання послуг з розподілу природного газу за розрахунковий період,
складеного між Споживачем та оператором ГРМ (для Споживачів, об’єкти яких приєднані до
газорозподільних мереж);
3.9.2. Інформацію за підписом уповноваженої особи Споживача стосовно обсягів природного
газу, використаних виключно в періоді (періодах) розрахункового періоду, коли він був включений
до Реєстру споживачів Постачальника (відповідно до пункт 3.8 цього Договору), з розбивкою цих
обсягів природного газу, за категоріями використання газу (у тому числі згідно з цим Договором).
Цю розбивку Споживач розраховує самостійно, несе повну відповідальність за достовірність наданої
інформації. Зазначена інформація не підлягає перевірці з боку Постачальника і приймається
Постачальником як підтвердження
фактично використаних Споживачем обсягів газу в
розрахунковому періоді;
3.9.3. Підписані Споживачем два примірники акта приймання-передачі природного газу, де
зазначаються фактичні обсяги використаного у розрахунковому періоді природного газу згідно з цим
Договором і з урахуванням пункту 3.8 цього Договору, його фактична ціна та вартість.
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3.10. Постачальник не пізніше 10 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом,
повертає Споживачу один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу,
підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою. У разі непідписання
Постачальником акта приймання-передачі природного газу Постачальник письмово повідомляє
Споживача про причини такого непідписання акта.
3.11. Споживач підтверджує, що підписаний сторонами акт приймання-передачі газу за
розрахунковий період свідчить про повне виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим
Договором в частині постачання природного газу у відповідному розрахунковому періоді.
3.12. У разі неподання або несвоєчасного подання Споживачем Постачальнику акта
приймання-передачі природного газу такі дії (бездіяльність) вважаються односторонньою відмовою
Споживача від використання природного газу за цим Договором за відповідний розрахунковий
період, при цьому:
1) Споживач визнає, що порушення ним пункту 3.9 цього Договору Сторони вважають
односторонньою відмовою Споживача від постачання природного газу за цим Договором у
відповідному розрахунковому періоді, внаслідок чого Споживач має компенсувати Постачальнику
збитки, які розраховуються відповідно до пункту 3.13 цього Договору;
2) Споживач не має права заперечувати проти непостачання Постачальником природного газу
на його користь за цим Договором за відповідний розрахунковий період у разі порушення ним пункту
3.9 цього Договору та не має права застосовувати до Постачальника штрафні санкціїї за недопоставку
газу.
3.13. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг використаного Споживачем
природного газу більше ніж на ±10% відрізняється від замовленого обсягу газу на відповідний період
(зазначений в п.2.1 цього Договору), Споживач зобов’язаний відшкодувати Постачальнику збитки в
порядку, визначеному пунктом 5.7 цього Договору. При цьому розмір збитків визначається
наступним чином:
3.13.1. якщо фактичний об'єм (обсяг) використання природного газу буде менший від
замовленого обсягу природного газу, Споживач зобов’язаний відшкодувати Постачальнику збитки у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного
обсягу газу за звітний (розрахунковий) період;
3.13.2. якщо фактичний об'єм (обсяг) використання природного газу буде перевищувати
замовлений обсяг природного газу на цей період, Споживач зобов’язаний відшкодувати збитки за
перевищення об'єму (обсягу) природного газу, що розраховується за формулою:
В = (Vф - Vп) х Ц х K,
де: Vф - об'єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений Постачальником Споживачу
протягом розрахункового періоду за цим Договором відповідно до акту приймання-передачі
природного газу;
Vп - замовлений обсяг природного газу на розрахунковий період, зазначений в пункті 2.1. цього
Договору;
Ц - ціна природного газу за цим Договором;
K - коефіцієнт, який дорівнює 0,5.
4. Ціна природного газу
4.1. Ціна (без урахування тарифів на послуги транспортування природного газу для
внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи та розподілу природного газу, а також податків
та зборів, що включаються до вартості природного газу, відповідно до Податкового кодексу України)
та порядок зміни ціни на природний газ, який постачається за цим Договором, встановлюється
відповідно до вимог Положення з урахуванням положень постанови Кабінету Міністрів України від
03.04.2019 № 293 (із змінами) та інших нормативно-правових актів і визначається в Прейскуранті на
природний газ із ресурсів акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз
України» під час виконання Компанією обов'язків постачати природний газ споживачам, які
підпадають під дію спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі
функціонування ринку природного газу, покладених на Компанію відповідно до статті 11 Закону
України “Про ринок природного газу” (далі – Прейскурант). Прейскурант розміщується на
офіційному веб-сайті Постачальника.
До ціни на природний газ додається тариф на послуги транспортування природного газу для
внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи (розподіл потужності).
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У разі зміни ціни на газ відповідно до умов чинного законодавства та/або тарифу на послуги
транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи, вони є
обов’язковими для Сторін за цим Договором з дати набрання чинності відповідних змін.
4.2. Ціна за 1000 куб.м природного газу визначається Сторонами щомісяця шляхом
підписання додаткової угоди на підставі Прейскуранту.
4.3. Ціни на природний газ, зазначені в Прейскуранті, є обов’язковими за цим Договором з
моменту введення їх в дію (з дати, зазначеної у відповідному Прейскуранті). Споживач самостійно
відслідковує інформацію щодо цін на відповідний розрахунковий період (місяць постачання) і
вважається повідомленим про зміну цін з дати розміщення інформації на веб-сайті Постачальника,
але не пізніше дати введення їх в дію, або з дати направлення на електронну адресу Споживача
(зазначену в п.12 цього договору) проекту додаткової угоди, інформаційного повідомлення тощо.
4.4. Загальна вартість цього Договору дорівнює вартості фактично використаного за цим
Договором природного газу з урахуванням вартості послуг його транспортування.
5. Порядок та умови проведення розрахунків
5.1. Оплата за природний газ здійснюється Споживачем виключно коштами шляхом 100відсоткової поточної оплати протягом розрахункового періоду.
Остаточний розрахунок за фактично переданий природний газ здійснюється до 25 числа
(включно) місяця, наступного за місяцем постачання газу.
Сторони погодили, що з урахуванням пункту 10.3 цього Договору підписання будь-яких
договорів (або інших документів) про організацію взаєморозрахунків з різниці в тарифах відповідно
до механізму, затвердженого постановами Кабінету Міністрів України, а також підписання
Споживачем будь-яких документів (актів, розрахунків, протоколів тощо) щодо нарахованих
(оформлених) та не профінансованих пільг і житлових субсидій населенню згідно з Порядком
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256, не змінює строків та умов
розрахунків за цим Договором.
5.2. Сторони погоджуються, що під час перерахування коштів у призначенні платежу
посилання на номер Договору є обов'язковим. Зміна Споживачем призначення платежу здійснюється
виключно листом, який надається Постачальнику, але в будь-якому випадку не пізніше 10
календарних діб з дня надходження відповідних коштів на рахунок Постачальника.
5.3. Оплата за природний газ здійснюється таким чином:
1) споживач перераховує на поточний рахунок із спеціальним режимом використання
постачальника кожного банківського дня розрахункового місяця кошти згідно з нормативами
перерахування, затвердженими в установленому порядку, які зараховуються як оплата за природний
газ, поставлений постачальником споживачеві в порядку, визначеному законодавством, - у разі коли на
споживача поширюються вимоги підпункту 2) пункту 11 Положення в частині відкриття рахунків із
спеціальним режимом використання;
2) в будь-якому випадку, Споживач зобов'язаний своєчасно та в повному обсязі розрахуватися
за поставлений природний газ відповідно до пункту 5.1 цього Договору;
3) з поточного рахунка споживача кошти перераховуються на поточний рахунок із спеціальним
режимом використання постачальника та зараховуються як оплата за природний газ, поставлений
постачальником споживачеві у визначеному законодавством порядку, - у разі коли на споживача не
поширюються вимоги підпункту 2) пункту 11 Положення в частині відкриття рахунків із спеціальним
режимом використання;
Кошти, які надійшли від Споживача на рахунок із спеціальним режимом використання,
відкритий в установі уповноважених банків, зараховуються як передоплата за умови відсутності
заборгованості за цим Договором;
4) шляхом зарахування постачальником коштів, що надійшли від споживача як погашення
заборгованості за природний газ, поставлений в минулі періоди згідно з цим договором, у порядку
календарної черговості виникнення заборгованості - за наявності заборгованості у споживача за цим
договором.
Кошти, які надійшли від Споживача, зараховуються як передоплата за умови відсутності
заборгованості за цим договором;
5) оплата інших платежів (пені, штрафів, судових зборів, інфляційних нарахувань тощо), крім
суми основної заборгованості, здійснюється споживачем на поточний рахунок постачальника.
5.4. У разі наявності заборгованості за минулі періоди та/або заборгованості із сплати пені,
штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних та судового збору Сторони погоджуються, що
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грошова сума, яка надійшла від споживача, погашає вимоги Постачальника у такій черговості
незалежно від призначення платежу, визначеного Споживачем:
1) у першу чергу відшкодовуються витрати постачальника, пов'язані з одержанням виконання;
2) у другу - сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи;
3) у третю чергу - погашається основна сума заборгованості за використаний природний газ,
компенсація вартості послуг на відключення та відшкодування збитків.
5.5. Звірка розрахунків та/або фактичного обсягу використання природного газу здійснюється
Сторонами протягом десяти днів з моменту письмової вимоги однієї із сторін, підписаної
уповноваженою особою на підставі відомостей про фактичну оплату вартості використаного
природного газу Споживачем та актів його приймання-передачі.
5.6. Компенсація Постачальнику вартості послуг з припинення (обмеження) газопостачання
здійснюється Споживачем в такому порядку:
- Споживач компенсує Постачальнику вартість наданих оператором ГРМ/ГТС послуг з
припинення (обмеження) газопостачання на об’єкти Споживача на підставі отриманого від
Постачальника рахунка-фактури;
- компенсація вартості послуг з припинення (обмеження) газопостачання здійснюється
Споживачем до 25 – го числа місяця, наступного за місяцем, в якому Постачальником було надано
доручення на припинення (обмеження) газопостачання, на розрахунковий рахунок Постачальника,
який зазначається в надісланому Споживачеві рахунку-фактурі із призначенням платежу;
- у разі, якщо протягом зазначеного періоду Споживач не компенсував (не повністю
компенсував) Постачальнику вартість послуг з припинення (обмеження) газопостачання, Споживач
несе відповідальність на загальних умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством
України.
5.7. Відшкодування Постачальнику вартості збитків, розрахованих відповідно до умов пункту
3.13 цього Договору, здійснюється наступним чином:
- Постачальник на підставі даних, зазначених в акті приймання-передачі (якщо Споживач
порушив пункт 3.9 цього Договору та не надав акт приймання-передачі, використання газу за
відповідний період приймається 0 куб.м) та замовлених обсягів, визначених пунктом 2.1 цього
Договору, розраховує збитки відповідно до підпунктів 3.13.1 або 3.13.2 пункту 3.13 цього Договору;
- Постачальник після 15 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, надає
Споживачу акт-претензію щодо відшкодування збитків та розрахунок збитків;
- Споживач протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання акту-претензії,
зобов’язаний відшкодувати Постачальнику вартість збитків на рахунок, визначений в акті-претензії.
У разі, якщо протягом зазначеного періоду Споживач не відшкодував (не повністю
відшкодував) Постачальнику збитки, Споживач несе відповідальність перед Постачальником на
загальних умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України.
6. Права та обов'язки сторін
6.1. Споживач має право:
1) використовувати (відбирати) природний газ відповідно до умов цього Договору;
2) розірвати цей Договір або припинити його в частині поставки природного газу, в тому числі
у разі вибору іншого постачальника, але не раніше ніж в останній день розрахункового періоду,
попередивши Постачальника не менш ніж за 20 діб до розірвання/припинення договору. При цьому
Споживач зобов'язаний виконати свої обов'язки за цим Договором у частині оформлення
використаних обсягів природного газу та їх оплати відповідно до умов Договору;
3) достроково розірвати Договір, якщо Постачальник повідомив споживача про намір щодо
внесення змін до Договору в частині умов постачання і водночас нові умови постачання виявилися
для Споживача неприйнятними. При цьому Споживач зобов'язаний попередити постачальника не
менш ніж за 20 діб до розірвання договору, а також виконати свої обов'язки за цим Договором у
частині оформлення використаних обсягів природного газу та їх оплати відповідно до умов
Договору;
4) безоплатно отримувати інформацію, визначену Законом України «Про особливості доступу
до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання,
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення»;
5) на одночасне укладання декількох договорів постачання природного газу для потреб,
визначених в пункті 1.2 цього Договору, але на різні розрахункові періоди та/або різні ЕІС-коди.
6.2. Споживач зобов'язаний:
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1) укласти договір/договори на розподіл природного газу з оператором(ами) газорозподільних
мереж на обсяги газу, що постачаються за цим Договором (для Споживачів, об’єкти яких приєднані
до газорозподільних мереж);
2) забезпечити відповідність комерційного вузла обліку природного газу вимогам Закону
України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Правилам обліку природного газу під час його
транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженим наказом
Міненерговугілля від 27 грудня 2005 р. № 618, державним стандартам, експлуатаційній документації
на засоби вимірювальної техніки, що входять до складу зазначеного вузла обліку природного газу,
Кодексу ГРМ та Кодексу ГТС;
3) без перешкод у будь-який час допускати представників Постачальника та повноважних
представників оператора газорозподільних мереж (газотранспортної системи) для:
- зчитування показників засобів вимірювальної техніки та перевірки приладів обліку витрат
природного газу, встановлених на комерційному вузлі обліку природного газу споживача, та
правильності експлуатації таких приладів;
- огляду газопроводів та газовикористовуваного обладнання Споживача;
- припинення (обмеження) постачання природного газу внаслідок порушення Споживачем
вимог цього Договору;
4) самостійно контролювати власне використання природного газу за цим Договором і не
допускати відхилення фактичних обсягів використання газу більше ніж на 10% від замовлених без їх
кориговання шляхом підписання додаткової угоди;
5) самостійно припиняти (обмежувати) використання природного газу в разі:
- порушення строків оплати за договором про постачання природного газу;
- перевищення обсягів використання газу, зазначених в пункті 2.1 цього Договору, без їх
коригування додатковою угодою;
- невключення/виключення Споживача до/з Реєстру споживачів Постачальника в
інформаційній платформі Оператора ГТС;
- інших випадках, передбачених цим Договором та законодавством;
6) прийняти газ в кількості, зазначеній в п. 2.1 даного Договору, своєчасно оплачувати вартість
поставленого природного газу в розмірі та порядку, що передбачені цим Договором;
7) компенсувати Постачальнику вартість послуг на відключення газопостачання Споживачу;
8) відшкодовувати Постачальнику збитки, розраховані відповідно до пункту 3.13 цього
Договору;
9) не допускати використання природного газу за договорами, укладеними з іншими
постачальниками, в розрахункових періодах, в яких діє цей Договір без його розірвання або
припинення в частині постачання газу.
6.3. Постачальник має право:
1) ініціювати заходи з припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачеві в
разі:
- невиконання Споживачем пункту 11 Положення;
- розірвання цього Договору;
- відмови Споживача від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового
обґрунтування.
Газопостачання споживачу може бути припинено в інших випадках, передбачених чинним
законодавством України.
2) інші права, що визначаються Законом України "Про ринок природного газу", Цивільним і
Господарським кодексами України, Правилами постачання природного газу, затвердженими
постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2496, іншими нормативно-правовими актами України,
цим договором;
3) вимагати від Споживача безумовної оплати (компенсації) Постачальнику вартості наданих
послуг з припинення (обмеження) газопостачання на об’єкти Споживача;
4) вимагати від Споживача відшкодування Постачальнику збитків, що виникли через
порушення Споживачем умов пункту 2.1 цього Договору у разі, якщо відхилення фактично
використаних Споживачем в розрахунковому періоді обсягів газу більш ніж на 10% (як вбік
збільшення, та і зменшення фактично використаних обсягів) відрізняється від замовлених.
6.4. Постачальник зобов'язаний:
1) виконувати умови цього Договору;
2) забезпечувати відповідно до вимог Кодексу ГТС своєчасну реєстрацію Споживача у Реєстрі
при дотриманні Споживачем умов цього Договору;
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3) публікувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про загальні умови постачання (у
тому числі ціни), права та обов'язки постачальника та споживача, наявні способи досудового
розв'язання спорів зі споживачами, контактні дані і режим роботи кожної контактної точки (телефони
співробітників Постачальника, відповідальних за укладання договору, підписання актів прийманняпередачі природного газу, стану розрахунків за використаний природний газ із зазначенням їх
електронних адрес, тощо);
4) повідомити Споживача про намір внесення змін до Договору постачання природного газу не
пізніше ніж за 30 днів до набрання чинності таких змін (окрім змін, обумовлених зміною норм
чинного законодавства України). Така інформація може бути надана Споживачу в будь-який спосіб:
розміщення на веб-сайті Постачальника, відправлення електронного повідомлення на електронну
пошту Споживача, письмове повідомлення тощо;
5) забезпечити Споживача прозорими та простими способами досудового вирішення спорів,
розглянути скарги Споживача і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду;
6) забезпечити Споживачу вибір способу оплати відповідно до вимог законодавства;
7) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів
природного газу;
8) виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним
законодавством України.
7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань за цим Договором
Сторони несуть відповідальність у випадках, передбачених законодавством і цим Договором.
7.2. У разі прострочення Споживачем оплати згідно пунктів 5.1, 5.6 цього Договору він
зобов'язується сплатити Постачальнику пеню в розмірі 17,8 % річних, але не більше подвійної
облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня,
розраховану від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.
Нарахування пені не здійснюється Постачальником на суми оплат, проведені Споживачем
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. №256.
7.3. Сторони погодили, що з урахуванням пункту 10.3. цього Договору, підписання
Споживачем будь-яких документів (актів, розрахунків, протоколів тощо) щодо нарахованих
(оформлених) та не профінансовованих пільг і житлових субсидій населенню згідно з Порядком
фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256, не звільняє Споживача від
обов’язку сплатити на користь Постачальника платежі відповідно до статті 625 Цивільного кодексу
України, нараховані на всю суму заборгованості за цим Договором.
7.4. Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях.
7.5. Постачальник не несе відповідальності за недопоставку природного газу за цим Договором
у разі припинення/обмеження газопостачання відповідно до чинного законодавства України та умов
цього Договору та/або у разі односторонньої відмови Споживача від постачання природного газу
(пункт 3.12 цього Договору).
7.6. Відповідальність за використання природного газу виключно на потреби, визначені
пунктом 1.2 цього Договору, та за достовірність обсягів газу, зазначених в актах приймання-передачі
природного газу несе виключно Споживач.
7.7. Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику будь-які штрафні санкції, які
виникли у Постачальника у разі несвоєчасного повідомлення Постачальника Споживачем про
випадки, визначені в п.п. 10.4 та 10.5 цього Договору.
7.8. Збитки, завдані одній із Сторін внаслідок невиконання (неналежного виконання) іншою
Стороною своїх зобов'язань, відшкодовуються винною у невиконанні (неналежному виконанні)
Стороною в порядку та розмірі, визначених цим Договором та чинним законодавством України.
8. Форс-мажор
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків
згідно з цим Договором внаслідок настання форс-мажорних обставин, що виникли після укладення
Договору, і Сторони не могли передбачити їх.
8.2. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
8.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про виникнення форс-мажорних обставин та
протягом 14 днів з дати їх виникнення подати підтвердні документи відповідно до законодавства.
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8.4. Настання форс-мажорних обставин підтверджується в порядку, встановленому чинним
законодавством України.
8.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати
Постачальнику вартості природного газу, поставленого до їх настання.
9. Порядок розв'язання спорів (розбіжностей)
9.1. У разі виникнення спорів (розбіжностей) Сторони зобов'язуються розв'язувати їх шляхом
проведення переговорів та консультацій. Будь-яка із Сторін має право ініціювати їх проведення.
9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) розв'язуються у судовому
порядку.
9.3. 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, інфляційних нарахувань, відсотків річних, збитків становить п'ять років.
10. Інші умови
10.1. Цей Договір складений у двох примірниках - по одному для кожної із сторін, які мають
однакову юридичну силу.
10.2. З укладенням цього Договору попереднє листування та документація щодо предмета
Договору втрачають юридичну силу.
Визнання окремих положень цього Договору недійсними, не тягне за собою визнання Договору
недійсним в цілому.
10.3. Сторони погодили такий порядок внесення змін до цього Договору:
1) усі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються письмово у формі додаткової
угоди про внесення змін до цього Договору та підписуються уповноваженими представниками
Сторін, крім випадків, зазначених у пунктах 10.4 та 10.5 цього Договору;
2) договір про організацію взаєморозрахунків не вносить змін до цього Договору та може бути
застосований до відносин за цим Договором тільки після підписання сторонами окремого
додаткового договору або додаткової угоди про внесення змін до цього Договору;
3) будь-які документи (акти, розрахунки, протоколи тощо) щодо нарахованих (оформлених) та
не профінансовованих пільг і житлових субсидій населенню згідно з Порядком фінансування
видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 4 березня 2002 р. № 256, протоколи нарад, дво- та багатосторонніх зустрічей,
листування між Сторонами:
не можуть бути використані для внесення змін до цього Договору;
можуть бути застосовані до відносин за цим Договором тільки після підписання Сторонами
окремого додаткового договору або додаткової угоди про внесення змін до цього Договору.
10.4. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну рекомендованим листом з повідомленням
про зміни власних платіжних реквізитів, ЕІС-коду, адреси, номерів телефонів, факсів у п'ятиденний
строк з дня виникнення відповідних змін.
10.5. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах,
передбачених Податковим кодексом України, а також є платником податку на додану вартість.
Споживач _______ платником податку на додану вартість та ___________ статус
(є/ не є, потрібне зазначити)
(має/ не має, потрібне зазначити)
платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом
України.
У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони зобов'язані повідомити одна одну
про такі зміни протягом трьох робочих днів з дати таких змін рекомендованим листом з
повідомленням.
10.6. 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 Договору.
10.7 При укладанні Споживачем Договору постачання природного газу з іншим
постачальником (за умови відсутності боргу перед Постачальником) цей Договір на період
постачання газу іншим постачальником не розривається, а може бути припинений в частині
постачання природного газу на період поставки газу іншим постачальником за рішенням Споживача,
про що Споживач письмово інформує Постачальника та вносить відповідні зміни в пункт 2.1 шляхом
підписання додаткової угоди до цього Договору.
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10.8. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору та у своїх ділових відносинах
дотримуватися принципів та вимог чинного законодавства України 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.
При цьому, Сторона не несе відповідальності за дії іншої Сторони Договору, у разі порушення
нею вимог чинного законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування тероризму та вимог законодавства у
сфері протидії корупції.
Сторони підтверджують, що ознайомилися з Антикорупційною програмою Акціонерного
товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", розміщеної на офіційному сайті
постачальника та дотримуються її принципів та вимог.
10.9. Підписанням цього Договору Споживач підтверджує, що йому завчасно Постачальником
була надана повна інформація і роз’яснення щодо умов цього Договору.
11. Строк дії Договору
11.1. Договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками Сторін та
скріплення підпису Постачальника печаткою і діє в частині постачання природного газу до 30 квітня
2020 року (включно), а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.
12. Адреси та реквізити сторін
Постачальник
Акціонерне товариство
«Національна акціонерна компанія»
"Нафтогаз України"
Адреса:01601
м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 6
Поточний рахунок із спеціальним
режимом використання:
№ UA253004650000002603434040921
в АТ “Ощадбанк” у м. Києві
Поточний рахунок для зарахування
пені/штрафів:
№ UA303004650000000026009304921
в АТ “Ощадбанк” у м. Києві
Код згідно з ЄДРПОУ: 20077720
Індивідуальний податковий
номер: 200777226658
Телефон: 586-35-37
Факс: 586-33-10
Веб-сайт: www.naftogaz.com

_______________________/ _____________ /

Споживач
____________________________________
____________________________________
Адреса: індекс________________________
м. ______________________________________,
вул. _____________________________________
поштова адреса: індекс: _____________________
__________________________________________
Поточний рахунок із спеціальним режимом
використання /поточний рахунок/:
№ __________________________________
у ___________________________________
код банку ___________________________
Код згідно з ЄДРПОУ: ________________
Індивідуальний податковий
номер: ______________________________
Телефон: ____________________________
Факс: _______________________________
Адреса електронної
пошти:

__________________/____________________/

