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ДОГОВІР № _____ 

постачання природного газу  

 

м. Київ             «___» _________ 202___р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енерджі Маркетс Ассістант»,  

EIC-код 62Х447955254537Q, що діє на підставі ліцензії на право провадження господарської 

діяльності з постачання природного газу, виданої у відповідності до постанови НКРЕКП від 

23.07.2021 № 1178, далі – Постачальник, в особі Генерального директора Ноздріна Валерія 

Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і 

____________________________________________________________________________________, 

ЕІС код ___________________, далі - Споживач, в особі____________________________________, 

який діє на підставі _____________, з другої сторони, а разом поіменовані Сторони, уклали цей 

договір постачання природного газу для потреб непобутових споживачів (далі – Договір) на про 

наступне: 

Найменування Оператора газорозподільної системи, з яким Споживач уклав договір розподілу 

природного газу: _____________________________________________________________________ 

надалі – Оператор ГРМ. Договір розподілу природного газу між Споживачем та Оператором ГРМ 

укладено на підставі заяви приєднання № ________________ від ___.___.20___ року. 

 

Перелік EIC-код точок комерційного обліку Споживача. 

Місцезнаходження точки 

комерційного обліку 

 

EIC-код точки 

комерційного обліку 

суб̕’єкту (символ «Z») 

Назва 

газотранспортної 

організації 

Населений пункт 

    

 

1. Предмет Договору 
 

1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Споживачу природний газ, а Споживач 

зобов’язується прийняти газ та оплатити його вартість у розмірах, строки та порядку, що визначені 

даним Договором. Якість Товару, який передається Постачальником Споживачу в пунктах 

призначення, має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для 

промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия». 

1.2.  Загальний плановий обсяг постачання газу за Договором – __________ куб. м. 

1.3.  Планові обсяги постачання газу по місяцях, куб. м.: 

Місяць 

202_ року 

Об’єм, 

тис. куб. 

м 

Місяць 

202_ року 

Об’єм, 

тис. куб. 

м 

Місяць 

202_ року 

Об’єм, 

тис. куб. 

м 

Місяць 

202_ року 

Об’єм, 

тис. куб. 

м 

Січень  Квітень  Липень  Жовтень  

Лютий  Травень  Серпень  Листопад  

Березень  Червень  Вересень  Грудень  

I кв.  II кв.  III кв.  IV кв.  

1.4. Розрахунковий період - газовий місяць, визначений Кодексом газотранспортної системи на 

ринку природного газу, щодо якого між споживачем та його постачальником визначаються певні 

обсяги відбору/споживання природного газу та здійснюються відповідні розрахунки.  

1.5. Передача газу за цим Договором здійснюється на межах балансової належності об'єктів 

Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі – пункти 

призначення).  

1.6. Якість газу та його фізико-хімічні показники, який постачається Споживачу, повинні 

відповідати нормам, встановленим в Кодексі ГТС, та іншим вимогам, встановленим державними 

стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості. 

1.7. Відносини між газопостачальними, газорозподільними, газотранспортними підприємствами 
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та споживачами природного газу регулюються наступними документами: 

- Закон України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 № 329-VIII; 

- Правила постачання природного газу, затверджені постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 № 

2496; 

- Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30 вересня 2015 року N 2493. 

- Кодекс газорозподільних систем, затверджено постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30 вересня 2015 року № 2494. 

- іншими нормативно-правовими актами.  

1.8. За одиницю виміру кількості Товару при його обліку приймається один кубічний метр (куб. 

м), приведений до стандартних умов: тиск 760 мм ртутного стовпчика і температура 20°C. 
 

2. Обсяг природного газу та умови його постачання 
 

2.1. Постачання газу здійснюється за умови: 

2.1.1. наявності діючого між Споживачем та Оператором ГРМ договору розподілу газу; 

2.1.2. відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди перед Постачальником (або 

оплати відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати поточних платежів; 

2.1.3. включення Споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному 

розрахунковому періоді.  

2.2. Включення Споживача до Реєстру споживачів постачальника відбувається на підставі 

письмової заяви Споживача, наданої Постачальнику, не пізніше ніж за 22 доби до дати початку 

розрахункового періоду, в якому буде здійснюватися постачання природного газу Споживачу. 

Включення Споживача до Реєстру споживачів постачальника може бути здійснено в коротші 

терміни.  

2.3. Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період (пункт 1.3. Договору), що 

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

Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених в заяві-

приєднанні до договору розподілу природного газу, укладеного між Оператором ГРМ та 

Споживачем, а також з урахуванням процедур, передбачених Кодексом ГРМ. 

2.4. Постачання та споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється 

згідно наданої заявки Споживачем до 25-го (двадцять п’ятого) числа місяця, що передує місяцю 

постачання.  

У разі нерівномірного щодобового споживання газу, який підлягає постачанню у  місяці 

постачання, Споживач зобов’язаний до 10:00 год. дня, що передує дню, з якого змінюється 

плановий обсяг газу, надати Постачальнику заявку про збільшення/зменшення планового обсягу 

газу із зазначенням планованих щодобових обсягів споживання газу на наступний (залишковий) 

період місяця постачання.  

У разі необхідності коригування обсягів планованого споживання природного газу у газовій 

добі споживання, Споживач зобов’язаний надіслати скориговану заявку про 

збільшення/зменшення планового обсягу газу на добу постачання не пізніше ніж 18:00 год. газової 

доби постачання природного газу. Заявка також має містити плановані щодобові обсяги 

споживання газу на наступний (залишковий) період місяця постачання. 

Заявки надаються Споживачем на електронну адресу Постачальника gas@ema.org.ua. 

Не підлягають зміні обсяги газу, що вже фактично поставлені Споживачу. 

2.5. Обсяг споживання природного газу споживачем у розрахунковому періоді не повинен 

перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу 

природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 10 % від підтвердженого обсягу 

природного газу. 

2.6. Визначення (звіряння) фактичного обсягу поставленого (спожитого) природного газу між 

Сторонами здійснюється в наступному порядку: 

2.6.1. За підсумками розрахункового періоду Споживач до 05 числа місяця, наступного за 

розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм 

(обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий 

../ДТРЗ/gas@ema.org.ua
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період, що складений між Оператором ГРМ та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГРМ. 

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

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

природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником 

Постачальника та скріплений печаткою у письмовій формі або з використанням електронного 

цифрового підпису, електронного підпису. 

2.6.3. Споживач протягом двох  робочих 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. 

2.6.4. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності 

підлягають урегулюванню відповідно до Договору або в судовому порядку. До прийняття рішення 

судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних Постачальника. 

2.6.5. Сторони домовилися, що до моменту обміну оригіналами актів приймання-передачі газу, 

скановані копії підписаних Сторонами актів приймання-передачі газу, надіслані Сторонами одна 

одній по електронній пошті, мають силу оригіналу.   
 

3. Ціна постачання природного газу 
 

3.1. Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюються за цінами, що вільно 

встановлюються між Постачальником та Споживачем. Ціна на газ може змінюватись відповідно 

до умов даного Договору, проте не більше ніж один раз на місяць пропорційно зміни цін на ринку. 

Сторона, яка письмово звертається до іншої Сторони з пропозицією щодо зміни ціни газу, 

зобов’язана надати іншій Стороні розрахунок з обґрунтованою інформацією та підтвердженими 

документами по зміні ціни (довідка торгово - промислової палати України її регіонального органу, 

тощо). При цьому Постачальник зобов’язаний повідомити Споживача про це не пізніше ніж за 30 

днів до введення в дію зазначених змін, вказавши дату, з якої мають почати застосовуватися зміни, 

та суть змін. Дана пропозиція повинна бути розглянута Споживачем протягом 14 (чотирнадцяти) 

робочих днів з моменту отримання та погоджується або надається письмова відмова. 

Зміна ціни відбувається шляхом підписання Додаткової угоди до цього Договору. 

3.2. Ціна за 1 куб. метр природного газу без урахування податку на додану вартість становить 

_________  гривень, податок на додану вартість становить _____ гривень, всього з урахуванням 

податку на додану вартість становить ______ гривень. Ціна включає в себе вартість природного 

газу, вартість послуг замовленої потужності (транспортування) з врахуванням коефіцієнту, який 

визначений НКРЕКП для замовлення потужності на добу наперед - 1,1, та всі податки, збори та 

інші обов’язкові платежі, що сплачуються Постачальником, а також всі інші витрати 

Постачальника, пов’язані з виконанням цього договору.  

3.3. Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до пункту 3.2. цього Договору, 

застосовується Сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за цим 

Договором. 

3.4. Споживач має право зменшити плановий (загальний) або місячний обсяг поставки газу в 

залежності від своїх потреб без сплати будь-яких штрафних санкцій та збитків Постачальнику. 
 

4. Порядок та строки проведення розрахунків 
 

4.1. Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць. 

4.2. Оплата газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами у 

національній валюті України – гривні в наступному порядку: 

4.3. Оплата природного газу Постачальнику здійснюється Споживачем на підставі отриманого 

від Постачальника рахунку протягом періоду поставки газу, поетапно, а саме: 30% - до 12 числа, 

30% - до 19 числа, 30% - до 26 числа, остаточна оплата - протягом п’яти банківських днів з дня 

отримання акту приймання-передачі природного газу та отримання рахунку, оформлених в 

установленому порядку. 

4.4. Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата списання коштів з банківського рахунку 

Споживача. 
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4.5. 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. 

4.6. У разі переплати вартості газу сума переплати зараховується як передоплата на наступний 

розрахунковий період або повертається на поточний рахунок Споживача протягом 2 (двох) 

банківських днів з моменту отримання вимоги. 

4.7. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом десяти календарних 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. 

4.8. 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. 
 

5. Права та обов'язки Сторін 
 

5.1. Сторони підтверджують, що ознайомлені з правами та обов'язками для Постачальника та 

Споживача, визначеними Кодексом газотранспортної системи, затвердженим Постановою 

НКРЕКП від 30.09.15 №2493; Кодексом газорозподільних систем, затвердженим Постановою 

НКРЕКП від 30.09.15 №2494; Правилами постачання природного газу, затвердженими 

Постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2496 та гарантують їх безумовне дотримання. 

5.2. Постачальник має право: 

5.2.1. Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов розділів 3, 4 

Договору. 

5.2.2. За попереднім узгодженням з Споживачем безперешкодного доступу на територію 

об’єктів Споживача, а також до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на 

об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ 

здійснюється працівниками (представниками) Постачальника за пред'явленням службового 

посвідчення (довіреності) в супроводі уповноваженого представника Споживача. 

5.2.3. Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання 

природного газу. 

5.2.4. Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з 

умовами цього Договору та Правил постачання природного газу, затверджених постановою 

НКРЕКП від 30.09.15 № 2496 (далі – Правила постачання газу). 

5.2.5. Надавати доручення Оператору ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу 

Споживачеві згідно з умовами розділу 7 Договору та відповідно до порядку, встановленого 

законодавством. 

5.2.6. Визначати в порядку, передбаченому розділом 1 та 2 Договору, обсяг споживання газу. 

5.3. Постачальник зобов'язується: 

5.3.1. Забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених Договором. 

5.3.2. Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному 

Договором; 

5.3.3. В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань 

постачання природного газу за цим Договором. 

5.3.4. Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або 

визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу 

(крім випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний 

вид господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо 

своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) 

відповідних оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі інтернет згідно 

вимог чинного законодавства. 

5.4. Споживач має право: 

5.4.1. Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених цим Договором. 

5.4.2. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з 
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дотриманням вимог чинного законодавства. 

5.4.3. Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку після 

усунення порушень і компенсації оплати вартості послуг за відключення та підключення, якщо 

припинення газопостачання відбулося з вини Споживача та без розірвання цього Договору. 

5.4.4. На зміну постачальника у порядку передбаченому Договором та нормативно-правовими 

актами з цього питання. 

5.5.  Споживач зобов'язується: 

5.5.1. Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної розділом 2 Договору, а також 

Правилами постачання природного газу. 

5.5.2. Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах та в обсягах, визначених Договором. 

5.5.3. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю 

або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо 

в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу. 

5.5.4. За попереднім узгодженням з Споживачем забезпечити допуск працівників 

(представників) Постачальника за пред'явленням службового посвідчення (довіреності) на 

територію власних об’єктів, а також до комерційних вузлів обліку природного газу, що 

встановлені на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. 

5.5.5. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках: 

- порушення строків розрахунків за Договором; 

- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного 

Споживачу; 

- перевитрат місячного підтвердженого обсягу  газу без узгодження з Постачальником; 

- припинення або розірвання Договору; 

- в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства 

України. 

5.5.6. У разі відчуження об’єкту (або частини об’єкту) Споживача, звільнення займаного 

Споживачем об’єкту (або його частини), у разі вчинення будь-яких інших дій, внаслідок чого 

Споживач повністю припинятиме споживання природного газу: 

- повідомити Постачальника не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня такого відчуження, 

звільнення та/або остаточного припинення споживання природного газу, шляхом подання 

письмової заяви про розірвання договору; 

- здійснити остаточний розрахунок та оплату всіх платежів, що передбачені цим Договором, 

до вказаного споживачем дня відчуження (звільнення) об’єкту (його частини), приміщення та/або 

остаточного споживання газу включно. 

5.5.7. Компенсувати Постачальнику вартість послуг за відключення (обмеження/припинення) 

та підключення газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ здійснювались внаслідок 

винних дій (бездіяльності) Споживача та оплачувались Постачальником. 

5.5.8. Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних 

вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, 

пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.  

5.5.9. Сторони мають також інші  права  та  обов’язки, що встановлені чинними  нормативно-

правовими актами. 
 

6. Відповідальність Сторін 
 

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

відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України. 

6.2. Відповідальність Споживача: 

6.2.1. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом 4 Договору, 

Споживач, на письмову вимогу Постачальника, сплачує останньому пеню в розмірі  облікової 

ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми 

простроченого платежу, за кожен день прострочення платежу. 

6.3. Відповідальність Постачальника: 

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

обмеження/припинення постачання газу в пунктах призначення, що здійснене з порушенням 
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установленого законодавством порядку. У разі порушення Постачальником терміну поставки газу 

та/або невиконання інших зобов’язань передбачених даним Договором, Постачальник сплачує 

Споживачеві пеню  в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за 

який сплачується пеня, від вартості непоставленого об’єму газу. 

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

за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

6.5. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством 

порядку. 

6.6. Споживач не несе відповідальності у випадку якщо загальна вартість щодобових 

негативних небалансів протягом звітного газового місяця перевищує загальну вартість щодобових 

позитивних небалансів протягом звітного газового місяця та із зазначенням того що Споживач не 

несе відповідальності у випадку якщо загальна вартість щодобових позитивних небалансів 

протягом звітного газового місяця перевищує загальну вартість щодобових негативних небалансів 

протягом звітного газового місяця. 

6.7. Сторони, як платники податку, домовились дотримуватись чинного порядку 

адміністрування ПДВ, викладеного в Податковому кодексі України. 

У разі порушення визначеного чинним законодавством порядку та/або строку складання 

податкової накладної/розрахунку коригування та/або строків її/його реєстрації в ЄРПН, їх 

неприйняття ЄРПН в електронному вигляді, відмови в їх реєстрації, або неподання 

Постачальником пояснень та/або копії документів, достатніх для прийняття контролюючим 

органом рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН (у разі 

зупинення їх реєстрації), Споживач стягує з Постачальника штраф у розмірі 20% від суми 

операції/й по якій не зареєстровано, неправильно або несвоєчасного зареєстровано податкову/і 

накладну/і  чи розрахунок/и коригування.  

Вказаний штраф Споживач в односторонньому, беззаперечному порядку утримує з сум 

оплат, що належать до сплати Постачальнику або на свій розсуд може стягнути окремо. Окрім 

штрафу Споживач має право стягнути з Постачальника збитки, що завдані внаслідок порушення 

Постачальником обов’язку щодо складання та реєстрації податкових накладних. Підписуючи 

даний договір Постачальник підтверджує свою ознайомленість і згоду з умовами цього пункту 

Договору. 
 

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. 

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. 
 

8. Порядок зміни Постачальника 
 

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

8.1.1. Споживачем попередньо укладено договір постачання газу з новим постачальником. 

8.1.2. Сторони попередньо призупинили дію цього Договору в частині постачання газу у 

певному розрахунковому періоді або розірвали цей Договір, відсутність у Споживача 

простроченої заборгованості за цим Договором. 

8.2. У разі наміру змінити Постачальника, Споживач повинен виконати свої зобов'язання по 

розрахунках перед Постачальником за цим Договором та підписати з ним додаткову угоду про 

розірвання договору постачання газу або його призупинення в частині постачання газу. В такому 

разі Сторони зобов’язуються здійснити зміну Постачальника (підписати відповідну додаткову 

угоду про розірвання/призупинення цього Договору) в термін не більше 3 (трьох) календарних 
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тижнів з дня направлення Споживачем повідомлення про намір змінити Постачальника.  

8.3. Повідомлення Споживача про намір змінити Постачальника повинно містити дату 

розірвання (призупинення) цього Договору, яка визначається останнім календарним днем перед 

датою, з якої договір постачання природного газу з новим Постачальником набере чинності  

8.4. З метою забезпечення безперебійного постачання газу, Постачальник за цим Договором 

постачає газ Споживачу до останнього дня терміну дії (чи до дня призупинення) існуючого 

договору постачання газу, а договір постачання газу з новим Постачальником, набирає чинності з 

наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим Постачальником, але за 

умови, що у Споживача не буде простроченої заборгованості за цим Договором. 

8.5. Якщо на початок періоду фактичного постачання газу новим Постачальником чи протягом 

цього періоду у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений газ перед 

Постачальником за цим Договором (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, 

настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим Постачальником 

тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, передбачені 

Правилами постачання газу, щодо припинення постачання природного газу Споживачеві. 

8.6. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з 

газової доби, з якої споживач включений до Реєстру споживачів нового постачальника в 

інформаційній платформі Оператора ГТС у порядку, визначеному Кодексом газотранспортної 

системи. 

8.7. Зміна постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється в порядку, 

визначеному главою 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, та з дотриманням вимог 

Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни постачальника протягом періоду, який 

не перевищує 21 день з моменту ініціювання споживачем (чи за дорученням споживача його 

постачальником) зміни постачальника. 
 

9. Строк дії Договору та інші умови 
 

9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками 

Сторін та скріплення їх підписів печатками  Сторін  (за наявності) і діє в  частині постачання газу  

з ___ _________ 202__ року до ___ ________ 202__ року, а в частині виконання Сторонами своїх 

зобов’язань – до їх повного здійснення. 

9.2. Кожна Сторона має право ініціювати припинення дії Договору достроково, якщо не має 

невиконаних зобов‘язань перед іншою Стороною та письмово попередить про це іншу Сторону не 

пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до першого числа місяця, що слідує за звітним 

місяцем поставки природного газу.  

Крім цього, Споживач має право на дострокове розірвання Договору, якщо Постачальник 

повідомив Споживача про намір внесення змін до Договору в частині умов постачання та нові 

умови постачання виявилися для нього неприйнятними. При цьому Споживач зобов'язаний 

попередити Постачальника не менш ніж за 21 календарний день 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. 

Припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом 

підписання додаткової угоди до Договору або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін на 

підставі та в порядку, встановлених чинним законодавством України та Договором. 

9.3. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору дійсні та мають юридичну силу лише, 

якщо вони здійснені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та 

скріплені печатками.  

9.4. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх керівників, банківських 

реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів протягом 5 (п’яти) календарних днів з 

дня виникнення відповідних змін. Інформацію про виникнення відповідних змін Сторони 

направляють рекомендованим листом з повідомленням за підписом керівника та скріплюють 

печаткою. 

9.5. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених 

Податковим Кодексом України і статус платника податку на додану вартість на загальних умовах, 

передбачених Податковим Кодексом України. 
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9.6.  Характеристика статусу Споживача, як платника податків:  

Споживач є  платником  податку на прибуток  на  загальних  умовах. 

9.7. Спірні питання між Сторонами щодо виконання умов Договору мають вирішуватися 

шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди – у судовому порядку. 

9.8. У разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити про це 

одна одну не пізніше п’яти календарних днів з дати такої зміни. 

9.9. При вирішенні питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов’язуються 

керуватися Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання газу, Кодексом 

ГРС, Кодексом ГРМ, іншими діючими нормативно-правовими актами, що регулюють 

правовідносини на ринку природного газу. 

9.10. Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків у випадках, 

передбачених розділом VIІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою 

НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496: 

1) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання 

природного газу, що закуплений Постачальником за договором постачання природного газу, був 

менший від підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що підтверджений обсяг 

відповідав замовленому Споживачем), Постачальник має право вимагати від Споживача 

відшкодування збитків у розмірі не більше подвійної облікової ставки Національного банку 

України від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період. 

2) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання 

природного газу Споживачу його Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг 

природного газу на цей період, Постачальник має право вимагати від споживача відшкодування 

збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, що розраховується за формулою: 

В = (Vф - Vп) x Ц х K, де: 

Vф — об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений постачальником 

споживачу протягом розрахункового періоду за договором на постачання природного газу; 

Vп — підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період; 

Ц — ціна природного газу за договором постачання природного газу; 

K — коефіцієнт, який дорівнює 0,2. 

9.11. Споживачу має бути надане належне повідомлення постачальника про намір змінити 

умови договору постачання природного газу, при цьому споживач має бути повідомлений про 

його право відмовитись від запропонованих змін. Таке повідомлення має бути надане споживачеві 

не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання чинності такими змінами. Споживач має 

право відмовитися від договору, якщо він не приймає нові умови, повідомлені постачальником. 

9.12. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них 

зберігається у Постачальника, другий – у Споживача. 

 

10. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 
 

Постачальник: 

ТОВ «ЕМА» 

Адреса: 04053, м.Київ, вул. Кудрявська, 9-Б 

код ЄДРПОУ: 44256077 

ІПН платника ПДВ: 442560726599 

Поточний рахунок:  

UA 333226690000026005300371073 

Назва банку: АТ «Ощадбанк», МФО322669 

електронна пошта: office@ema.org.ua 

телефон: (066) 924-35-33 

 

Генеральний директор 

 

 

___________________ В.М. Ноздрін 

м.п. 

Споживач: 

 

Адреса:  

код ЄДРПОУ:  

ІПН платника ПДВ:  

Поточний рахунок:  

UA  

Назва банку:  

електронна пошта:  

телефон:  

 

 

 

 

___________________  

м.п. 
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 Додаток 1 до Договору 

постачання природного газу 

№ _____ від ___ ________ 202_р. 

 

Перелік EIC-кодів точок комерційного обліку Споживача 

 

EIC-код типу X Споживача:  

 

Місцезнаходження точки 

комерційного обліку 

EIC-код Споживача/ точки 

комерційного обліку 

Назва газорозподільчої 

організації 

 

 
  

 

 

Постачальник 

ТОВ «ЕМА» 

 

Генеральний директор  

 

 

 

 

_________________ Валерій НОЗДРІН 

Споживач 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
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 Додаток 2 до Договору 

постачання природного газу 

№ _____ від ___ ________ 202_р. 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

EIC-код типу X Споживача  

Місяць та рік постачання  

Місячний 

договірний 

обсяг, м3 

Дата 

Середнє добове 

споживання газу, 

м3 

Планове добове 

споживання газу (у 

разі нерівномірного 

споживання), м3 

Скориговане 

Планове добове 

споживання газу, 

м3 

1 2 3 4 5 

 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

16    

17    

18    

19    

20    

21    

22    

23    

24    

25    

26    

27    

28    

29    

30    
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31    

 

Постачальник 

ТОВ «ЕМА» 

 

Генеральний директор  

 

 

 

 

_________________ Валерій НОЗДРІН 

Споживач 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
 

 

Постачальник 

ТОВ «ЕМА» 

 

Генеральний директор  

 

 

 

 

_________________ Валерій НОЗДРІН 

Споживач 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

 


