
Додаток №2 

до Договору  (приєднання) постачання 

природного газу від «____»________ 202_ року 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ  

 

Постачальник: Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНА 

КОМПАНІЯ «ЕНЕРГО АТОМ ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43751302), яке здійснює 

діяльність на підставі Ліцензії №___ від _____________ виданої НКРЕКП на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу Споживачу в особі 

директора                                                           Мележик Лариси Григоріївни, що діє на підставі 

Статуту, з однієї сторони, та 

Споживач: 

_______________________________________________________________________                                         

(код ЄДРПОУ__________), в особі 

_________________________________________________________________________________, який 

діє на підставі_________________________________________________ з другої сторони, дійшли згоди 

щодо укладення даної комерційної пропозиції 

 

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ  

№ п/п Умова Пропозиція 

1. 
Предмет комерційної пропозиції 

 
Постачання природного газу. 

2.   
Територія здійснення ліцензованої 

діяльності 
На території України. 

3. 
Критерії, яким має відповідати 

Споживач 

Особа (підписант) є уповноваженою особою 

підприємства; 

П.1.3 Договору 

4. Ціна (тариф) 

Ціна природного газу визначається за формулою: 

_______________________________________ 

 

 

 

5. Спосіб оплати за природний газ 

Перший платіж – Споживач здійснює попередню 

оплату не пізніше 25-го числа місяця, що передує 

розрахунковому у розмірі 40% від заявленого обсягу 

споживання природного газу за ціною, яка 

розраховується з огляду на п.4 даної комерційної 

пропозиції; 

другий платіж  - Споживач здійснює не пізніше 05-

го числа розрахункового місяця у розмірі 40% за 

узгодженою  ціною від заявленого обсягу 

споживання природного газу; 

третій платіж -   Споживач здійснює не пізніше 15-

го числа розрахункового місяця у розмірі 20% за 

узгодженою ціною від заявленого обсягу споживання 

природного газу.  

Остаточний платіж за переданий/спожитий 

природній газ, до 10 числа місяця, наступного за 

розрахунковий. 

6. 

Термін надання рахунку за 

спожитий природний газ та строк 

його оплати 

Рахунки на оплату природного газу виставляються та 

надсилаються електронною поштою   на   адресу  

Споживача (___________________) не пізніше 5-ти 

робочих днів до відповідного числа, що зазначені в 

п.5 даної комерційної пропозиції, на підставі  

подобових  підтверджених обсягів/планових об’ємів 



споживання природного газу з урахуванням 

прогнозної ціни. Прогнозна ціна – ціна природного 

газу, розрахована за п.4 даної комерційної пропозиції. 

Остаточний рахунок за розрахунковий період за 

спожитий природний газ та 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 до 05 числа 

місяця, наступного за розрахунковим.  

Оплата рахунків Постачальника за цим Договором 

має бути здійснена Споживачем у строк, визначений 

у рахунку, але не пізніше строку з моменту 

визначеному в п.5 даної комерційної пропозиції. 

7. 

Умови зміни річних/подобових 

підтверджених обсягів/планових 

об’ємів  споживання природного 

газу  

У разі необхідності Споживач може не пізніше ніж за 

5 (п’ять) календарних днів до запланованої дати 

коригування підтверджених  обсягів природного газу 

направити на електронну адресу Постачальника 

(____________________), заявку коригування за 

допомогою КЕП. 

Споживач зобов’язується разом з визначеною 

заявкою коригування здійснити  100%-ву попередню 

оплату додатково заявленого обсягу/об’єму виходячи 

з ціни визначеної Постачальником. 

8.  
Оплата послуг з розподілу 

природного газу Оператора  ГРС  

Споживач здійснює плату за послуги з розподілу по 

тарифу оператора газорозподільної системи 

самостійно Оператору ГРМ. 

9.  

Оплата послуг з транспортування 

природного газу мережами 

Оператора ГТС 

Споживач здійснює плату за послуги з 

транспортування  по тарифу транспортної системи  

самостійно Оператора ГТС. 

10.  
Розмір пені та порушення строку 

оплати та/або штраф 

У разі відхилення Споживача від графіку платежу п.5, 

Постачальник нараховує Споживачу пеню у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ від суми 

заборгованості за кожен день прострочення платежу, 

враховуючи день фактичної оплати. 

 

11. 

Зобов’язання Споживача щодо  

подання подобових  підтверджених 

обсягів/планових об’ємів 

споживання природного газу 

Споживач не пізніше ніж за 5 (п’ять) роб.днів до дня 

постачання, що передує розрахунковому місяцю 

зобов’язаний подати заявку прогнозованого 

подобового обсягу споживання природного газу по 

всіх об’єктах Споживача. 

12. 

Розмір штрафу за дострокове 

припинення/призупинення дії 

договору 

Відсутній 



 

 

 

Після прийняття Споживачем усіх умов комерційної пропозиції Постачальника та її 

підписання, внесення змін до комерційної пропозиції можливе лише за згодою сторін або в 

порядку, встановленому чинним законодавством.  

  

 

 

Постачальник: 

    ТОВ «ЕК «ЕНЕРГО АТОМ ТРЕЙДІНГ»                                                                            

_________________/Л.Г. Мележик/ 

                                       М.П. 

 

 

 

      Споживач: 

   ______________________ 

________________/_____________/ 

                                             М.П. 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір штрафу за порушення 

строків підписання Акту та 

надання Акту Оператора  

Відсутній 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Строк дії договору (комерційної 

пропозиції) та умови пролонгації 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договір (комерційна пропозиція) про постачання 

природного газу споживачу (приєднання) набирає 

чинності з моменту його підписання  та діє до 

31.12.2023року. 

Договір (комерційна пропозиція) вважається 

продовженим на кожний наступний календарний рік, 

якщо за 21 (двадцять один) календарний день до 

закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не 

буде заявлено бажання про припинення або перегляд 

його умов. 

Договір  може бути розірвано 

(припинено/призупинено) за ініціативою будь-якої із 

Сторін у порядку, визначеному умовами Договору та  

чинним законодавством України, але в будь-якому 

випадку Договір діє до повного його виконання 

Сторонами. 

 

 

 

*КП може бути змінена. 


