
 

ДОГОВІР № _______ 

постачання природного газу  

  

 м. Харків                           «__» _____________  202_ року  

  

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГО 

АТОМ ТРЕЙДІНГ», ЕІС-код ________________________, що здійснює діяльність на 

підставі ліцензії  

____________________, далі – Постачальник, в особі директора Мележик Лариси 

Григоріївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  

____________________________________________________________, далі – Споживач, в 

особі _________________________________________________, що діє на підставі 

___________________________________________, з іншої сторони,  надалі разом іменуються 

«Сторони», окремо – «Сторона», керуючись Законом України «Про ринок природного газу» 

від 09.04.15, Правилами постачання природного газу, які затверджені постановою НКРЕКП 

від 30.09.15 № 2496, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.15 за № 1382/27827 

та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства України, уклали цей Договір 

про наступне:  

 

1. Предмет Договору 

1.1. Постачальник зобов'язаний поставити Споживачу природний газ у необхідних для 

Споживача об’ємах (обсягах), а Споживач зобов'язаний своєчасно оплатити Постачальнику 

вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені умовами цього Договору.   

1.2. Споживач,  об’єкт (об’єкти)  якого підключений до газорозподільної/газотранспортної 

системи,  гарантує:  

наявність договору з Оператором ГРМ - договір № _____________ від ___________ укладений 

з ________ , ЄДРПОУ ____________, термін дії якого з «___» _____ 20__р. по «__» 

___________ 20__р.;  

наявність договору з Оператором ГТС - договір № _____ від ____ укладений з ____________, 

термін дії якого з «___» ________ 20__р. по «__» ___________ 20__р.  

- відсутність простроченої заборгованості Споживача за поставлений природний газ перед 

діючим постачальником (за його наявності), що підтверджується письмовою довідкою такого 

постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків.  

1.4. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються 

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

газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 

2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 

2015 року № 2494. та іншими законодавчими актами України.  

  

2. Обсяги та порядок постачання природного газу 

2.1. Початком постачання природного газу Споживачу є дата, зазначена в Заяві-приєднанні 

(Додаток 1), за наявності дотримання п.1.3 Договору та вимог Заяви-приєднання. 

2.2. Споживач на день укладання договору надає заявку  річних підтверджених 

обсягів/планових об’ємів споживання  природного газу (Додаток 1-1) та заявку  подобових  

підтверджених обсягів/планових об’ємів споживання природного газу за перший місяць 

постачання (Додаток №1-1). 
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2.3. Порядок та строки подання заявок на коригування (збільшення/зменшення) річних 

(подобових) підтверджених обсягів/планових об’ємів споживання  природного газу, 

визначаються Сторонами відповідно до  п.7 Комерційній пропозиції (Додаток №2); 

2.4. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення 

перевищення підтвердженого обсягу/планового об’єму природного газу в розрахунковому 

періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання.  В разі 

порушення Споживачем строків та порядку узгодження коригувань, щодо 

збільшення/зменшення обсягів/планових об’ємів  споживання природного газу, Постачальник 

має право вжити заходів з припинення/обмеження в установленому розділі 7 Договору 

порядку постачання природного газу Споживачу. 

 

3. Порядок обліку газу та його якість 

3.1. За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається метр кубічний 

природного газу приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.  

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

який становить один місяць.  

3.3. Обсяг споживання природного газу Споживачем у розрахунковому періоді не повинен 

перевищувати/бути меншим підтвердженого обсягу природного газу. Допускається 

відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 

2 % від підтвердженого обсягу природного газу.  

3.4. Облік обсягів переданого газу визначається в пунктах постачання природного газу. 

Визначення фактичного обсягу переданого газу здійснюється на підставі даних комерційних 

вузлів обліку  (лічильників) газу газоспоживаючого об’єкта Споживача та/або даних Реєстру 

обсягів газу газорозподільного/газотранспортного підприємства. 

3.5. Акт прийому – передачі природнього газу за розрахунковий період (далі Акт) формуються 

Постачальником протягом 3-х роб.днів, на підставі копії акту про фактичний об’єм (обсяг) 

розподіленого (протранспортованого) природного газу  за розрахунковий період Оператора 

ГРМ/ГТС, який Споживач зобов’язується надати на електронну адресу Постачальника до 05 

числа місяця, наступного за розрахунковим. 

3.6. Споживач протягом 2 календарних днів з дати направлення Актів зобов'язується 

повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акту, підписаний уповноваженим 

представником Споживача (відповідно в сканованому вигляді засобами електронної пошти та 

у паперовому вигляді, засобами поштового зв’язку на адресу Постачальника, зазначені в 

розділі 11 цього Договору), або в цей строк  надати в письмовій формі мотивовану відмову від 

підписання Актів тим же способом. 

3.7. Сторони погодили, що у випадку не підписання Споживачем Актів  в строки, передбачені 

п.3.6 Договору, без мотивованої відмови, викладеної в письмовій формі та не направлення в 

сканованому вигляді на електронну пошту та   адресу Постачальника, направлені 

Постачальником Акти та остаточні рахунки вважаються погодженими та прийнятими 

Споживачем та є підставою для здійснення остаточних розрахунків між Сторонами, в строки 

передбачені Комерційною пропозицією. 

3.8. У разі відмови від підписання Актів Споживачем, в строки передбачені п.3.6. Договору 

обсяг фактично переданого/спожитого газу визначається Постачальником в Акті в 

односторонньому порядку на підставі Реєстру газотранспортного/газорозподільного 

підприємства. Споживач в такому разі не позбавлений права звернутись до суду для 
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вирішення спору з приводу обсягів спожитого газу. До прийняття рішення судом, обсяг 

спожитого газу встановлюється відповідно до даних Постачальника, викладених в Акті. 

Заперечення Споживача пов’язанні з незгодою обсягів фактично переданого/спожитого газу  

наданих з Реєстру газотранспортного/газорозподільного підприємства у будь-якому випадку 

не вважаються поважними та обґрунтованими у взаємовідносинах між Сторонами. 

3.9. Постачальник зобов'язується забезпечити якість комерційних послуг, які надаються 

Споживачу за цим Договором, що передбачає вчасне та повне інформування Споживача про 

умови постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних послуг, роз'яснення значення 

актів законодавства, якими регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих 

розрахунків із Споживачем, докладання всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань 

шляхом досудового врегулювання. 

 

4. Ціна, вартість та порядок розрахунків 

4.1. Споживач розраховується з Постачальником за природній газ за ціною, згідно з обраною 

Споживачем Комерційною пропозицією, яка є Додатком 2 до цього Договору. 

4.2. Спосіб визначення ціни (тарифу) природнього газу зазначається в комерційній пропозиції 

(Додаток №2) Постачальника. Для одного об’єкта споживання (площадки вимірювання) 

застосовується один спосіб визначення ціни. 

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

природного газу в період дії Договору.  

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

коштами в порядку та строки передбачені п. 5 комерційній пропозиції (Додаток №2). 

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

Постачальника.   

Сума, яка сплачена Споживачем понад вартість фактично переданих/спожитих обсягів газу, 

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

Постачальником заборгованості по оплатам.  

За наявності у Споживача заборгованості, грошові кошти що перераховуються Споживачем 

зараховуються Сторонами в першу чергу в  рахунок погашення заборгованості за штрафними 

санкціями, збитками, іншими платежами а потім в рахунок погашення існуючої 

заборгованості за спожитий природний газ в порядку черговості її виникнення.  

Погашення заборгованості в установленому Договором порядку не звільняє Споживача від 

виконання поточних зобов’язань.  

У разі потреби, на вимогу будь-якої Сторони, Сторони протягом 10-ти днів з дня пред'явлення 

вимоги проводять звірку взаємних розрахунків з наступним оформленням Актів звірки 

взаєморозрахунків M.E.DOC. 

 

5. Права та обов'язки Сторін 

5.1. Споживач має право:  

5.1.2 Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених Договором;  

5.1.3. Отримувати інформацію про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та 

обов’язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються 

відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з 

постачальником; 

5.1.4. Безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показники власного споживання 

природного газу; 
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5.1.5. Отримувати природній газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого 

відповідають встановленим нормам; 

5.1.6. Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після 

усунення порушень і оплати витрат з відключення та підключення Постачальнику, Оператору 

ГРМ/ГТС, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання;  

5.1.7. Мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами.  

 

5.2. Споживач зобов'язується:  

5.2.1. Дотримуватися вимог Закону України «Про ринок природнього газу», Правил №2496 

від 30.09.2015р. та інших; 

5.2.2. Здійснювати оплату вартості природного газу за ціною та в строки, що визначаються 

відповідно до механізму визначення ціни природного газу, згідно з обраною Споживачем 

комерційною пропозицією, яка є Додатком 2 до цього Договору. Спосіб визначення ціни 

(тарифу) природного газу зазначається в комерційній пропозиції (Додаток №2) 

Постачальника. Для одного об’єкта споживання (площадки вимірювання) застосовується один 

спосіб визначення ціни природного газу. 

5.2.3. Мати діючі в договори з  Оператором ГРМ  та Оператором ГТС, контролювати їх 

виконання; 

5.2.4. Напротязі 10 роб.днів, повідомляти Постачальника про всі зміни персоніфікованих 

даних, вказаних в Договорі та  заяві-приєднання; 

5.2.5. Раціонально використовувати природний газ, обережно поводитися з газовими 

приладами і пристроями та використовувати отриманий природний газ виключно для власних 

потреб. 

5.2.6. Забезпечити дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та 

на умовах, визначених договорами; 

5.2.7. Проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів 

природного газу з підписанням відповідного акта та пред'являти платіжні документи на 

вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати; 

5.2.8. Відшкодовувати Постачальнику збитки, витрати понесені ним у зв'язку з невиконанням 

або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань перед Постачальником, 

відповідно до чинних нормативно-правових актів та/або цього Договору; 

5.2.9. Забезпечити допуск представників Постачальника, Оператора ГТС/ГРМ за 

пред'явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних 

фактичного споживання природного газу;  

5.2.10. Забезпечити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю 

або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків 

тощо у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) 

постачання/транспортування природного газу;  

5.2.11. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках, 

передбачених Договором та чинними нормативно-правовими актами;  

5.2.12. Отримувати згоду Постачальника на укладання Договору алокації; 

5.2.13. Підписувати Ати в порядку та строки, визначені розділом 2 Договору.  

5.2.14. Протягом 2 -х кал. днів, з моменту прийняття рішення, чи подання відповідної заяви до 

суду, інш. уповноваженого органу повідомляти Постачальника про початок процесу ліквідації 

або банкрутства.  
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5.3. Постачальник має право:  

5.3.1. Отримувати від Споживача оплату вартості за природній газ в порядку та у строки, 

визначені цим Договором;  

5.3.2. Отримувати від Споживача повну і достовірну інформацію щодо режимів/об’ємів 

споживання природного газу;  

5.3.3. Ініціювати припинення/обмеження постачання природного газу Споживачу у порядку 

та на умовах, визначених  Договором та чинним законодавством;  

5.3.4. Отримувати від Споживача відшкодування збитків, штрафних санкцій  та інших витрат, 

що понесені Постачальником у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням 

Споживачем своїх зобов'язань, визначених умовами  Договору та нормами чинного 

законодавства;   

5.3.5. Безперешкодного доступу на територію об’єктів  Споживача за пред’явленням 

службового посвідчення (довіреності) для звірки даних фактичного споживання природного 

газу;  

5.3.6. Мати інші права, передбачені Договором та нормативно-правовими актами.  

 

5.4. Постачальник зобов'язується:  

5.4.1. Забезпечувати постачання належної якості та з дотриманням показників природного газу 

на умовах та в обсягах, визначених  Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни 

відбору природного газу та строків, порядку розрахунків, передбачених Комерційною 

пропозицією. 

5.4.2. Забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну 

реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора 

ГТС за умови дотримання споживачем укладеного із постачальником договору постачання 

природного газу. 

5.4.3. В установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності, пов'язаної з 

постачанням природного газу;  

5.4.4. Забезпечити на безоплатній основі Споживача інформацією про загальні умови 

постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки постачальника та споживача, зазначення 

актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні 

способи досудового вирішення спорів з постачальником; 

5.4.5. Безоплатно надавати інформацію про обсяги та інші показники споживання природного 

газу; 

5.4.5. Протягом 2 -х кал. днів, з моменту прийняття рішення, чи подання відповідної заяви до 

суду, інш. уповноваженого органу повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації або 

банкрутства, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу;   

5.4.6. Надсилати Споживачу податкові накладні/розрахунки коригування, протягом 15 

календарних днів з дати виписки згідно діючого законодавства України в електронному 

вигляді за допомогою модуля електронного документообігу в програмному забезпеченні 

M.E.DOC.  

Податкові накладні / розрахунки коригування повинні відповідати таким вимогам:  

а) бути оформленими в порядку, встановленому чинним законодавством України;  

б) містити цифровий підпис уповноваженої особи Сторони;  

в) бути зареєстрованими у Єдиному реєстрі податкових накладних.  

5.4.7. Виконувати інші обов'язки, які покладені на Постачальника, згідно з чинним 

законодавством України.  
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6. Порядок зміни постачальника 

6.1. Споживач має право на заміну Постачальника.  

6.2. Зміна  постачальника у відповідному розрахунковому періоді має передувати укладання 

договору постачання природного газу з новим постачальником.  

6.3. Споживач зобов’язаний не пізніше ніж за 21 робочий день до дня укладання нового 

договору, письмово повідомити Постачальника про зміну Постачальника 

(припинення/призупинення дії Договору), направивши цінним листом на адресу 

Постачальника (розділ 10 Договору) та електронну адресу Заяву про дострокове 

припинення/призупинення дії договору, в день направлення заяви сплатити вартість 

природного газу на день розірвання (припинення/призупинення) договору, з урахуванням 

останнього дня споживання згідно Заявки подобових підтверджених обсягів/планових об’ємів 

споживання природного газу, сплатити штрафні санкції, збитки та інші платежі, виходячи з 

умов Договору та долучити копії квитанцій про проведення вказаних оплат. Сторони дійшли 

до згоди, що лише при виконанні умов, строків визначених п.6.3. Договору, Заява  про 

дострокове припинення/призупинення дії договору вважається направленою, в інших 

випадках бути вважатися попереднім повідомленням з подальшим направленням Заяви про 

припинення/призупинення в строки та порядку визначеному даним пунктом Договору. 

 

7. Порядок припинення та відновлення газопостачання 

7.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в 

установленому порядку Правилами постачання природного газу №2496, у разі: проведення 

споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором; перевищення 

підтвердженого обсяг/планового об’єму споживання/постачання природного газу, якщо інше 

не передбачено договором постачання природного газу; розірвання 

(припинення/призупинення) договору постачання природного газу; відмови від підписання 

Акту без відповідного письмового обґрунтування; настання заходів, передбачених Правилами 

про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог Закону України "Про 

ринок природного газу", Кодексу Газотранспортної системи, Правил безпеки систем 

газоопостачання. 

7.2. Припинення/обмеження газопостачання не звільняє Споживача від відновлення обов'язків 

перед  Постачальником. 

7.3. Припинення/обмеження здійснюється за ініціативою Споживача в разі технічної 

необхідності. 

7.4. Відновлення газопостачання Споживачу може бути здійснено при умові усунення 

порушень, визначених в п. 7.1., Договору та  після відшкодування Споживачем будь-яких 

витрат на припинення/відновлення газопостачання. 

 

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. Сплата витрат, 

неустойки, відсотків за користування коштами та інших передбачених умовами  Договору 

платежів, а також відшкодування збитків не звільняє Сторону від необхідності виконання 

зобов'язань за Договором.  

8.2. Постачальник зобов’язаний при проведені кінцевого розрахунку за цим Договором за 

наявності вимоги Споживача повернути кошти, що сплачені Споживачем в продовж дії 
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Договору та рахуються як переплата напротязі 5-ти банк.днів з моменту отримання вимоги 

Споживача.  

8.3. 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. 

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

Споживача не мають необхідних потужностей для отримання договірних обсягів природного 

газу.  

8.5. 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 відповідального системного оператора.  

8.6. У випадку, якщо рішенням (постановою) Верховного суду України буде зменшений 

податковий кредит Споживача з ПДВ по податковим накладним Постачальника, зменшені 

податкові витрати Споживача на вартість  товарів, придбаних у Постачальника, донараховані 

Споживачу податки, збори, обов’язкові платежі, нараховані Споживачу штрафні санкції за 

порушення податкового законодавства, що пов’язані з порушенням Постачальником 

законодавства України, Постачальник зобов’язується протягом 15 (п’ятнадцяти) календарних 

днів з дня отримання вимоги Споживача сплатити штраф у розмірі суми, на яку Споживачу 

зменшений податковий кредит з ПДВ, зменшені податкові витрати, донараховані податки, 

збори, обов’язкові платежі.   

8.7. У разі порушення Споживачем строків оплати, строків підписання Актів та надання актів 

Оператора передбачених розділом 3 Договору, Споживач несе відповідальність передбачену 

Комерційною пропозицією. 

9. Форс-мажор та порядок вирішення спорів 

9.1. При настанні стихійних явищ природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування 

в результаті блискавки й т.п.), катастроф техногенного й антропогенного походження (вибухи, 

пожежі, і т.п.), обставин соціального, політичного й міжнародного походження (воєнні дії, 

суспільні хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти, блокади, ембарго, інші міжнародні санкції або 

дії державних органів), які прямо і безпосередньо унеможливлюють частково або повністю 

виконання зобов'язань за цим Договором, (надалі – «форс-мажорні обставини»), Сторони 

звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов'язань у зв’язку з форс-мажорними 

обставинами. 

9.2. Сторона, для якої настали форс-мажорні обставини, зобов'язана протягом не більш, ніж 5 

(п'яти) календарних днів із часу їх настання або припинення повідомити в письмовій формі іншу 

Сторону. Факти, викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені документом, виданим 

Торгово-промисловою палатою України.  

У випадку якщо форс-мажорні обставини тривають більше 60 (шістдесяти) календарних днів, 

Сторона може виступити з ініціативою про дострокове припинення/зупинення Договору. 

9.3. Настання форс-мажорних обставин не є підставою для невиконання Сторонами 

зобов'язань, строк виконання яких настав до дати виникнення таких обставин, а також для 

звільнення Сторін від відповідальності за таке невиконання. 

9.4. Сторони вирішують всі спори та розбіжності стосовно виконання умов цього Договору 

шляхом переговорів. Уразі недосягнення згоди шляхом переговорів, спір вирішується у 

судовому порядку в господарському суді Харківської області.  
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10. Строк дії договору та інші умови 

10.1. Договір набуває чинності з 00-00 годин дати початку дії Договору, яка вказана в п. 1 

Акцепту (Заяві - приєднання) та діє до 24-00 годин дня, вказаного в п.14  Комерційної 

пропозиції (Додаток №2 до цього Договору), як дата закінчення дії Договору. Договір 

вважається автоматично продовженим на той же строк, якщо жодна із Сторін не направила 

другій Стороні письмове повідомлення про розірвання договору за 21 днів до дня його 

закінчення.  

10.2.  Сторони цим гарантують, що перед укладенням даного Договору дотримано і 

виконано норми їхнього статуту та інших внутрішніх актів, що регулюють діяльність, 

укладення даного Договору не порушить норм вказаних актів. Представники сторін, що 

підписали договір підтверджують, що мають всі необхідні повноваження для здійснення дій 

щодо підписання договору від імені і в інтересах Сторін. У разі порушення цієї гарантії, винна 

Сторона зобов’язаний відшкодувати іншій Стороні збитки (неодержаний прибуток (втрачена 

вигода). 

Сторони цього Договору виконують вимоги Закону України «Про запобігання корупції» від 

14 жовтня 2014 року № 1700-VII, в частині що їх стосується. 

10.3. Постачальник має право повідомити про зміну будь-яких умов Договору Споживача не 

пізніше, ніж за 21 календарних днів до їх застосування, Споживач зобов’язується розглянути 

всі зміни за 5.кал.днів та надати підписану додаткову угоду чи відповідь до запропонованих 

змін.  

10.4. У разі звільнення займаного приміщення (що є об’єктом споживання природного газу), 

та/або остаточного припинення користування природним газом Споживач зобов'язаний 

повідомити Постачальника та Операторів ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20 робочих днів до дня 

звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та 

надати заяву про розірвання (припинення) договору і здійснити оплату всіх видів платежів, 

що передбачені умовами цього Договору, в порядку п.6.3 Договору та умовами договорів 

укладених з Операторами ГРМ/ГТС. У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення 

Споживачем Постачальника про звільнення приміщення та/або остаточне припинення 

користування природним газом Споживач зобов'язаний здійснювати оплату спожитого 

об'єктами газоспоживання природного газу та інших платежів, виходячи з умов цього 

Договору та умов договорів укладених з Операторами ГРМ/ГТС та відшкодувати 

Постачальнику  неодержаний прибуток (втрачена вигода).  

10.5. Постачальник має право розірвати цей Договір достроково, повідомивши Споживача 

про це за 5 календарних днів до очікуваної дати розірвання, у випадках якщо: Споживач 

порушив строки, передбачені п.5 КП та порядок та строки підписання/надання Актів, за умови, 

що Постачальник здійснив попередження Споживачу (на електронну 

адресу________________) за допомогою КЕП про розірвання цього Договору. Споживач 

іншим чином суттєво порушив умови цього Договору, і не вжив заходів щодо усунення такого 

порушення в строк, що становить 5 робочих днів. 

10.6. Дія цього Договору також припиняється у наступних випадках: 

закінченням строку дії; 

анулювання Постачальнику ліцензії на постачання; 

банкрутства або припинення господарської діяльності Споживача/Постачальником; 

у разі зміни власника об’єкта Споживача; 

у разі зміни Постачальника; 
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у разі неприйняття Споживачем своєчасно запропонованих  Постачальником змін до 

Договору;  

в інших випадках, передбачених діючим законодавством України. 

10.7. Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для 

договорів даного виду, і жодна із Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення 

згоди за істотними умовами договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.  

10.8. Акцепт (Додаток №1), скріплений підписом Споживача, є невід'ємною частиною 

Договору. 

10.9. Комерційна пропозиція (Додаток №2) є невід'ємною частиною Договору. 

10.10. Умови цього Договору не підлягають розголошенню Споживачем, окрім випадків 

передбачених законодавством України. 

10.11. Валюта договору є грошова одиниця України (гривня). Усі розрахунки за цим 

Договором здійснюються у грошовій одиниці України.  

10.12. В інших питання не визначених цим Договором, Сторони керуються  Цивільним 

кодексом України, Господарським кодексом України,  Правил роздрібного природного газу, 

Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, 

Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання.  

10.13. Сторони домовилися, що всі документи первинного бухгалтерського обліку, зокрема 

але не виключно, акти, видаткові та податкові накладні за товари та/або послуги, отриманні за 

даним Договором, будуть надані виключно в електронному вигляді за допомогою 

програмного забезпечення M.E.DOC, складені згідно з чинним законодавством про електронні 

документи, електронний документообіг, із заповненням усіх обов'язкових реквізитів і 

накладенням КЕП  уповноваженої особи і печатки підприємства.  

10.14. Договір складений українською мовою в 2-х (двох) примірниках, що мають однакову 

юридичну силу, по одному для кожної Сторони. 

10.15. Сторони погодилися, що текст Договору, будь-які матеріали, інформація та відомості, 

які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть використовуватися або передаватися 

третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони договору, крім випадків, коли 

таке передавання пов’язане з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання 

Договору або сплати податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, 

передбачених чинним законодавством України. 

10.16. Сторони заявляють та гарантують одна одній, що вони мають стабільний фінансовий 

стан, є платоспроможними, справно платять податки й збори і не вчиняють будь-яких дій щодо 

ліквідації, реорганізації або припинення своєї діяльності у будь-який інший спосіб. Якщо на 

момент укладання Договору Сторони  перебувають у стадії банкрутства, вони зобов’язані 

письмово повідомити про це один одного. 

10.17. З моменту підписання цього Договору всі попередні листування, протоколи про наміри, 

попередні договори та переговори між Сторонами з питань, які врегульовані цим Договором, 

втрачають юридичну силу. 

10.18. Припинення дії (розірвання/припинення) цього Договору не звільняє Сторони від 

обов’язку виконати взаємні розрахунки за фактично виконані зобов’язання, включаючи 

виконання вимог п.п.10-13 КП та інших платежів. В частині обов’язку проведення 

взаєморозрахунків Договір зберігає чинність до моменту завершення взаєморозрахунків. 

10.19.  Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах. 

Споживач має статус платника податку на прибуток на ______________________. 
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До цього договору додаються 

1.Заява-приєднання (Додаток№1); 

2.Заявки річних та подобових підтверджених обсягів/планових об’ємів споживання  

природного газу (Додаток №1-1). 

3. Комерційна пропозиція (Додаток №2). 

 

11. Адреси та реквізити Сторін:  

  

 ПОСТАЧАЛЬНИК   СПОЖИВАЧ  

       м.п.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «ЕК «ЕНЕРГО АТОМ ТРЕЙДІНГ» 

код ЄДРПОУ 43751302,  

Юридична адреса: 61082, м. Харків, пр. Московський, 142 

п/р  UA_______________________________,  

у банку АТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», 

 м. Харків, МФО 351823, 

тел. (050) 375 13 02 

електронна адреса:_Energoatom.t@gmail.com 

Директор 

_____________/Л. Мележик/ 

М.П. 

mailto:info@mineral.com.ua
mailto:Energoatom.t@gmail.com
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Додаток №1  

до договору постачання 

природного газу  

№    

від «___».____.20__ року 

 

 

АКЦЕПТ 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ 

до умов договору  постачання природного газу 

 

1. На виконання вимог Закону України Законом України «Про ринок природного газу» від 

09.04.15, Правилами постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП від 

30.09.15 № 2496,  з урахуванням статей 626, 627, 628, 629, 633, 634, 641, 642 Цивільного 

кодексу України Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «ЕНЕРГО АТОМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 34751302), далі постачальник, 

який діє на підставі ліцензії /постанова № _____ від _______ та/або 

Споживач: 

 

1 

ПІБ (Назва)  

 

 

2 
Паспортні дані, ідентифікаційний код (за 

наявності), ЕДРПОУ (обрати необхідне) 

 

3 
Вид об'єкта, адреса об’єкта,  

 

4 

Назва Оператора ГРМ, дата та номер 

діючого договору розподілу природного 

газу,  

 ЕІС-код - персональний код 

ідентифікації Споживача як суб’єкта 

ринку природного газу 

  

Назва______________________________

_ 

№_______________ від «___»_______ 

_____р. 

 

 

ЕІС-код 

 

5 

Назва Оператора ГТС, дата та номер 

діючого договору транспортування 

природного газу,  

 ЕІС-код - персональний код 

ідентифікації Споживача як суб’єкта 

ринку природного газу  

Назва______________________________

_ 

№_______________ від «___»_______ 

_____р. 

 

 

ЕІС-код 

 

засвідчує своє бажання  з «___» ______ 20__ р. приєднатися  до договору за наявності: 

2. Договір оферти укладається на умовах комерційної пропозиції «____________»  

3. Разом із заявою-приєднанням Споживач також надає:  

1) для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, належним чином засвідчені: 
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копію документа на підтвердження повноважень особи на укладення договору (витяг з 

установчого документа про повноваження керівника - для юридичних осіб, копію довіреності, 

виданої в установленому порядку); 

засвідчений витяг або копію довідки, або копію виписки з ЄДР; 

копію витягу з реєстру платників податку, дані банківського поточного рахунку; 

2) для фізичних осіб, належним чином засвідчені: 

довідку про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи - платника податків або 

реєстраційний номер картки платника податків, або копію паспорта (від фізичних осіб, які 

через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття ідентифікаційного 

номера, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у 

паспорті довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру фізичної особи - платника 

податків не вимагається); 

3) належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи 

користування на об'єкт споживача. У визначених законодавством випадках - копію декларації 

про готовність об’єкта до експлуатації або сертифіката; 

4) за кожним об'єктом Споживача надаються окремі ЕІС-коди, якщо таких точок більше однієї, 

їх перелік наводиться у додатку до Заяви-приєднання; 

5) довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за 

поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану 

діючим постачальником (за його наявності). 

4. У відповідності до п.1 ч.1.ст.11 Закону України «Про захист персональних даних», 

Споживач надає дані уповноважених осіб, що підписали цю Заяву-приєднання, беззастережне 

право на використання персональних даних, зазначених в Заяві-приєднання, з метою 

забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, податкових відносин та 

відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, використання їх для отримання інформації 

від адміністратора комерційного обліку, а також виконання положень цієї Зяви-приєднання та 

пов’язаних з нею дій. Споживач та уповноважені особи, які підписали Заяву-приєднання, 

підтверджують повне розуміння окремих та всіх положень Заяви-приєднання, включення 

персональних даних про них до бази персональних даних «Сторін», а також обсяг прав, 

наданих ним. 

 

 

Споживач: ________________  ________________  _________________ 

   (ПІБ)    (підпис)    (дата) 
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Додаток №1 -1 

до договору постачання природного газу  

 

 

 

 

Заявка 

річних підтверджених обсягів/планових об’ємів споживання  природного газу на 

перший  рік дії Договору №    постачання природного газу (приєднання) від ______.202_ 

року. 

 

Період обсяг постачання природного газу м3. 

202_р. 

січень  

лютий  

березень  

квітень  

травень  

червень  

липень  

серпень  

вересень  

жовтень  

листопад  

грудень  

В разі наявності декілька точок комерційного обліку, надається окремо по кожній точці * 

Споживач:                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _____________ _______________/_______________/ 

М.П. 
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Заявка подобових  підтверджених обсягів/планових об’ємів споживання природного 

газу до Договору (приєднання) № _______ постачання природного газу  від 

«___»__________202_ року. 

 

_______________ місяць 20____ рік 

 

Дата місяця Обсяг постачання природного газу м3. 

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  

31  

В разі наявності декілька точок комерційного обліку, надається окремо по кожній точці * 

 

Споживач:                 

 


