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ДОГОВІР № ___________     

ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

м. Київ                                                                                                          «___»_________20__ р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» (ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ»),          

EIC-код 24X-ERUTRADING-O, далі – Постачальник, в особі __________________________, який (яка) діє на підставі 

__________________, з однієї сторони, та  

________________________________________________________(__________________), EIC-код ________________,  

далі – Споживач, в особі ________________________________, який(яка) діє на підставі __________________, з другої 

сторони, при спільному згадуванні – Сторони, а кожен окремо – Сторона, керуючись Законом України «Про ринок 

природного газу», Постановою НКРЕКП № 2496 від 30 вересня 2015 року «Про затвердження Правил постачання 

природного газу», Постановою НКРЕКП № 2493 від 30 вересня 2015 року «Про затвердження Кодексу 

газотранспортної системи», Постановою НКРЕКП № 2494 від 30 вересня 2015 року «Про затвердження Кодексу 

газорозподільних систем» та іншими чинними нормативно-правовими актами України уклали цей Договір постачання 

природного газу №_________, надалі – Договір, про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

 

1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Споживачу природний газ українського видобутку та/або 

імпортований природний газ, надалі – Газ/природний газ, виключно для власних потреб Споживача, а Споживач 

зобов’язується прийняти та оплатити Газ у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.  

1.2. Терміни, які в подальшому будуть зустрічатися в тексті Договору, використовуються у значеннях, наведених у 

Законі України «Про ринок природного газу», Правилах постачання природного газу, затверджених Постановою 

НКРЕКП  № 2496 від 30 вересня 2015 року, Кодексі газотранспортної системи, затверджених Постановою НКРЕКП 

№ 2493 від 30 вересня 2015 року, Кодексі газорозподільних систем, затверджених Постановою НКРЕКП № 2494 від 

30 вересня 2015 року з усіма змінами та доповненнями. 

 

2. ЯКІСТЬ, ОБСЯГИ ТА РЕЖИМ ПОСТАЧАННЯ І СПОЖИВАННЯ ГАЗУ 

 

2.1. Якість Газу має відповідати вимогам щодо норм якості природного газу, фізико-хімічних показників та інших 

характеристик, визначених у Кодексі газотранспортної системи та інших нормативно-правових актах і відповідних 

стандартах, на які він містить посилання, зокрема, але не виключно. За розрахункову одиницю виміру Газу 

приймається 1,0 куб. м (один метр кубічний), приведений до стандартних умов: Т=20 град. С, Р = 101.325 Кпа/760 

мм.рт.ст. та вологості, рівній нулю. 

2.2. Плановий обсяг Газу, який підлягає постачанню протягом звітного (розрахункового) місяця (надалі – Місяць 

постачання та/або період постачання), в тому числі у розрізі добових обсягів споживання, визначається виходячи з 

даних заявки Споживача про необхідні обсяги постачання на відповідний період постачання (далі – Щомісячна 

заявка). Щомісячна заявка із зазначенням наміру, технологічної та фінансової можливості придбання Газу надається 

Споживачем Постачальнику до 25-го (двадцять п’ятого) числа місяця, що передує Місяцю постачання.  

2.3. Плановий обсяг Газу, що підлягає передачі Постачальником Споживачу у відповідному Місяці постачання, 

добові обсяги Газу, у тому числі в розрізі точок комерційного обліку (за необхідності), та/або допустиме їх відхилення 

визначаються Сторонами щомісячно у Додаткових угодах до Договору на підставі Щомісячних заявок. У разі, якщо 

Сторонами не визначено добові обсяги споживання Газу Споживачем у відповідних Додаткових угодах до Договору, 

Сторони дійшли згоди про рівномірний щодобовий розподіл споживання Газу протягом Місяця постачання. Для цілей 

цього Договору підтверджений обсяг природного газу – це плановий об'єм (обсяг) природного газу, обумовлений цим 

Договором (відповідною Додатковою угодою) між Споживачем та Постачальником на відповідний розрахунковий 

період (Місяць постачання), який має бути поставлений Споживачу відповідно до умов цього Договору. 

2.4. Споживач та Постачальник мають право на перегляд та коригування підтверджених обсягів Газу протягом 

розрахункового періоду (Місяця постачання) в порядку, встановленому Кодексом ГТС. 

2.4.1. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів газу на 1 число Місяця постачання здійснюється за 

письмовою заявою Споживача у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не 

менше ніж за 15 календарних днів до початку Місяця постачання. 

2.4.2. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів газу на 15 число Місяця постачання здійснюється за 

письмовою заявою Споживача у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не 

менше ніж за 6 робочих днів відповідно до 15 числа Місяця постачання. 

2.4.3. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів газу на 25 число Місяця постачання здійснюється за 

письмовою заявою Споживача у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не 

менше ніж за 6 робочих днів відповідно до 25 числа Місяця постачання. 

2.5. Споживач повинен надіслати скан-копію Додаткової угоди на постачання Газу, підписаної зі свого боку, 

протягом доби з моменту її отримання від Постачальника, але не пізніше доби, що передує першій добі постачання 

разом з наступним відправленням оригіналів за допомогою кур’єрської пошти. Після отримання оригіналів 



      Постачальник ____________________                                                      Споживач____________________ 

2 

 

Додаткової угоди на постачання Газу від Споживача, Постачальник підписує її зі свого боку та надсилає Споживачу 

один примірник Додаткової угоди на постачання Газу кур’єрською поштою.  

2.6. 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 в межах підтвердженого обсягу Газу на відповідний Місяць 

постачання із зазначенням планованих щодобових обсягів споживання Газу на наступний (залишковий) період Місяця 

постачання/періоду постачання (далі – Щодобова заявка). Не підлягають зміні обсяги Газу, що вже фактично 

протранспортовані Споживачу (спожиті).   

2.7.  Щодобові заявки надаються Споживачем на електронну адресу Постачальника balancing@eru.com.ua та 

erutrading@eru.com.ua. Щодобові заявки, передані за допомогою засобів електронного, факсимільного зв’язку мають 

силу оригіналів за умови їх наступного підтвердження оригіналами не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати їх 

підписання.  

2.8. 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 в межах підтвердженого обсягу Газу на відповідний Місяць постачання на електронну адресу 

Постачальника balancing@eru.com.ua та erutrading@eru.com.ua не пізніше ніж 18:00 год газової доби постачання 

природного газу (далі – Заявка коригування). Заявка коригування також має містити плановані щодобові обсяги 

споживання Газу на наступний (залишковий) період Місяця постачання. 

2.9. Фактична кількість поставленого за  цим Договором Газу визначається згідно щомісячних Актів приймання-

передачі Газу між Постачальником та Споживачем, складених в порядку, передбаченому цим Договором. 

2.10. Підписанням даного Договору Споживач підтверджує відсутність простроченої заборгованості за поставлений 

природний газ перед іншими постачальниками (у разі їх наявності) та надає свою згоду на включення його до  Реєстру 

споживачів Постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС на період, у якому буде здійснюватись 

постачання природного газу відповідно до умов Договору та укладених додаткових угод  (інформаційна платформа - 

це електронна платформа Оператора ГТС у вигляді веб-додатка в мережі Інтернет, створена відповідно до вимог 

Кодексу газотранспортної системи). Постачальник не несе відповідальність перед Споживачем за непостачання 

природного газу, якщо таке непостачання є наслідком не включення Споживача до власного Реєстру споживачів  через 

дії/бездіяльність Споживача, іншого постачальника Споживача або Оператора ГТС. 

2.11. Фактичне постачання Газу здійснюється Постачальником виключно після включення Споживача до Реєстру 

споживачів Постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС у відповідному Місяці постачання/періоді 

постачання.  

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

 

3.1. Постачальник зобов’язується: 

3.1.1. Забезпечувати постачання природного газу на умовах, визначених даним Договором. 

3.1.2. За умови дотримання споживачем умов Договору забезпечити своєчасну реєстрацію Споживача в Реєстрі 

споживачів Постачальника (на інформаційній платформі Оператора ГТС) у відповідному розрахунковому періоді.  

3.1.3. На підставі отриманих даних Оператора ГРМ/ГТС протягом 3 (трьох) робочих днів скласти та надати 

Споживачу два примірники Акта приймання-передачі Газу за розрахунковий період (Місяць постачання), підписані 

уповноваженим представником Постачальника.  

3.1.4. У випадку ініціювання виключення Споживача із реєстру споживачів Постачальника своєчасно (одночасно з 

наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти 

Споживача про вчинення таких дій. 

3.1.5. Направити Споживачу податкову накладну в електронній формі з дотриманням умови щодо її складання та 

реєстрації у Єдиному реєстрі податкових накладних у порядку та строки, визначені чинним законодавством. 

 

3.2. Постачальник має право: 

3.2.1. Отримувати від Споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов цього Договору. 

3.2.2. На безперешкодний доступ  до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах 

газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. 

3.2.3. На повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу. 

3.2.4.  Ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного 

газу Споживачу в разі: 

• проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за цим Договором; 

• перевищення підтвердженого обсягу природного газу; 

•  розірвання цього Договору; 

• відмови від підписання Акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування. 

Газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України «Про 

ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки 

систем газопостачання. 

mailto:balancing@eru.com.ua
mailto:erutrading@eru.com.ua
mailto:balancing@eru.com.ua
mailto:erutrading@eru.com.ua
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/329-19
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15/paran18#n18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15/paran15#n15
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0674-15/paran15#n15
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3.2.5. На відшкодування збитків у випадках та в розмірах, передбачених відповідно до розділу VII Правил 

постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 року. 

 

3.3. Споживач зобов’язується: 

3.3.1. Укласти договір з Оператором ГТС – ТОВ «Оператор ГТС України» на транспортування Газу магістральними 

трубопроводами по території України, отримати в Оператора ГТС персональний EIC код та повідомити його 

Постачальнику. 

3.3.2. Укласти договір з Оператором ГРМ - ___________________ (вказати Оператора ГРМ)  на розподіл природного 

газу  (його транспортування  розподільними газопроводами до комерційного вузла/вузлів обліку Газу Споживача), 

отримати в Оператора ГРМ персональний EIC код та повідомити його Постачальнику. Якщо постачання Газу за цим 

Договором здійснюється на декілька об’єктів Споживача, які підключені до більш ніж однієї газорозподільної системи 

– перелік Операторів ГРМ, з якими у Споживача укладені договори на розподіл природного наводиться у відповідному 

додатку  до цього Договору.  

3.3.3. Забезпечити відповідність його комерційного вузла (лічильника) обліку природного газу вимогам Закону 

України «Про метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам (В.2.5-20-2001 

«Газопостачання»), державним стандартам, нормативним та методичним документам Держспоживстандарту та 

Операторів ГТС/ГРМ, експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки, що входять до складу 

комерційного вузла обліку. 

3.3.4. 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 (розподілу/транспортування) природного газу. 

3.3.5. Допускати уповноважених представників Постачальника та/або Оператора ГТС/ГРМ у порядку, встановленому 

законодавством для:  

а. звірки даних фактичного споживання природного газу, зняття показань засобів вимірювальної техніки, 

перевірки приладів обліку природного газу, встановлених на його комерційному вузлі обліку природного газу;  

б. проведення огляду газопроводу і газоспоживаючого обладнання;  

в. припинення (обмеження) постачання природного газу у встановлених законодавством випадках. 

3.3.6. Самостійно припиняти (обмежувати) споживання природного газу згідно із чинним законодавством України, 

зокрема, у разі порушення строків оплати за цим Договором; відсутності Споживача у Місяці постачання/періоді 

постачання в Реєстрі Постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС; перевищення підтвердженого 

обсягу природного газу без узгодження з Постачальником; в інших випадках, передбачених чинним законодавством 

України. 

3.3.7. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу та приймати Газ в обсягах та на 

умовах, передбачених цим Договором. У строки, передбачені цим Договором, повідомляти Постачальника про  

коригування  підтвердженого обсягу Газу, який підлягає постачанню. 

3.3.8. Сплатити Постачальнику вартість Газу згідно з умовами цього Договору.  

3.3.9. В термін до 5-го (п’ятого) числа місяця, наступного за Місяцем постачання надати Постачальнику копію 

відповідного акта про фактичний обсяг розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за Місяць 

постачання, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної 

системи/Кодексу газорозподільних систем.  

3.3.10. Протягом двох днів з дати одержання Акту приймання-передачі Газу від Постачальника зобов’язується 

повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акту приймання-передачі Газу, підписаний уповноваженим 

представником Споживача.  

3.3.11. Надавати Постачальнику у передбачені Договором строки Щомісячні заявки, Щодобові заявки, Коригуючі 

заявки, Додаткові угоди на постачання Газу, Акти приймання-передачі Газу та інші документи, передбачені 

Договором. 

3.3.12. Дотримуватись вимог Закону України «Про ринок природного газу», Правил постачання природного газу, 

затверджених Постановою НКРЕКП № 2496 від 30 вересня 2015 року, Кодексу газотранспортної системи, 

затвердженого Постановою НКРЕКП № 2493 від 30 вересня 2015 року, Кодексу газорозподільних систем, 

затвердженого Постановою НКРЕКП № 2494 від 30 вересня 2015 року.  

 

3.4. Споживач має право:  

3.4.1. На отримання природного газу в обсягах, визначених цим Договором за умови дотримання його умов. 

3.4.2. Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і 

компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання 

цього Договору. 

3.4.3. На зміну Постачальника в порядку, визначеному Правилами постачання природного газу. 

3.4.4. На отримання інформації, визначеної чинним законодавством, зокрема Законом України «Про особливості 

доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 

постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення». 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15/paran18#n18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15/paran18#n18
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4. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ 

 

4.1. Постачальник передає Споживачу розмитнений та очищений від усіх податків Газ у фізичних точках 

входу/виходу газотранспортної системи («Пункти приймання-передачі»), визначених Оператором ГТС відповідно до 

правил Кодексу газотранспортної системи, та розміщених на офіційному веб сайті Оператора ГТС. Фізичні точки 

входу/виходу, в яких здійснюється приймання-передача Газу у відповідному Місяці постачання (із зазначенням EIC-

кодів таких точок)  визначаються Сторонами у Додаткових угодах на постачання газу.  

4.2. Право власності на Газ переходить від Постачальника до Споживача у фізичних точках входу/виходу 

газотранспортної системи (пунктах приймання-передачі), визначених у Додаткових угодах на постачання газу. Після 

переходу права власності на Газ Споживач несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов’язану з правом 

власності на Газ. 

4.3. Облік обсягу Газу, що постачається на умовах Договору, здійснюється згідно з порядком обліку природного 

газу, визначеного в Кодексі газотранспортної системи.  

4.4. Передачу фактично поставленого Споживачу Газу в Місяці постачання Сторони оформляють Актом 

приймання-передачі Газу з зазначенням фактично переданого обсягу. Фактична кількість Газу, переданого 

Постачальником Споживачу, визначається за даними комерційних вузлів та приладів обліку газу, визначених у 

договорі на розподіл природного газу між Споживачем та підприємством відповідним Оператором ГРМ, або, якщо 

Споживач підключений безпосередньо до трубопроводу газотранспортної системи Оператора ГТС, - за даними 

комерційних вузлів та приладів обліку газу, встановлених на ГРМ Оператора ГТС. Підписаний та скріплений 

печатками Сторін Акт приймання-передачі Газу є підставою для остаточних розрахунків.  

 

5. ЦІНА ТА ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ 

 

5.1. Ціна на Газ, який підлягає постачанню у відповідному Місяці постачання, визначається Сторонами у 

Додаткових угодах до Договору. 

5.2. Ціна на Газ встановлюється в національній валюті України. 

5.3. Орієнтовна загальна вартість Газу, що постачається Постачальником Споживачу у відповідному Місяці 

постачання, визначається Сторонами у відповідних додаткових угодах до Договору.   

5.4. Загальна вартість Газу, який постачається Постачальником Споживачу за Договором, дорівнює сумі вартості 

Газу, поставленого за весь строк дії Договору згідно Актів приймання-передачі Газу. 

 

6. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 

6.1. Розрахунок за постачання Газу здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами в національній 

валюті України (гривні) шляхом перерахування на поточний рахунок Постачальника, вказаний у цьому Договорі, або 

на будь-який інший поточний рахунок Постачальника, про реквізити якого Постачальник попередньо письмово 

повідомив Споживача.  

6.2. Датою здійснення платежу вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника. 

Якщо день здійснення платежу припадає на будь-який вихідний, святковий день чи неробочий день, то такий платіж 

повинен бути здійснений в робочий (банківський) день, що передує вихідному, святковому чи неробочому дню.  

6.3. Строки та порядок розрахунків за Газ визначаються Сторонами на кожен Місяць постачання Газу окремо та 

зазначаються в Додаткових угодах до даного Договору. 

6.4. У випадку неоплати Споживачем Газу або часткової оплати відповідно до п. 6.3 цього Договору та умов 

відповідної Додаткової угоди, Постачальник має право не здійснювати передачу Газу або передати обсяг Газу, що 

відповідає сумі здійсненої оплати. 

6.5. За погодженням сторін Споживач може здійснювати попередню оплату Постачальнику за Газ. 

6.6. Сторони мають право встановити інший порядок розрахунків за Договором (з використанням договорів поруки, 

акредитивів тощо). Такий порядок має бути узгоджений Сторонами шляхом підписання відповідної додаткової угоди 

до Договору. 

6.7. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково вказувати номер Договору, дату його підписання, 

призначення платежу. За наявності у Споживача заборгованості за Договором, Постачальник зараховує кошти, що 

надійшли від Споживача в першу чергу, як оплата неустойки, штрафів та відсотків за користування чужими 

грошовими коштами, в другу чергу, як погашення заборгованості за природний газ, поставлений в минулі періоди за 

Договором, незалежно від зазначеного в платіжному дорученні призначення платежу. 

6.8. У разі невиконання Споживачем вимог, передбачених у пункті 6.3 Договору, Постачальник має право вживати 

заходів  щодо припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу. 

6.9. Якщо сума здійсненої Споживачем попередньої оплати перевищує вартість вказаного в Акті приймання-

передачі обсягу Газу, надлишок перерахованих грошових коштів зараховується як попередня оплата Газу на 

наступний Місяць постачання та/або повертається Споживачу за його вимогою, впродовж 5 (п’яти) банківських днів 

з дня надходження відповідної вимоги. 

6.10. За необхідності Сторонами проводиться звірка розрахунків на підставі відомостей про фактичну оплату 

вартості переданого Газу Споживачем та Актів приймання-передачі газу. Акти звірки розрахунків складаються 
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Постачальником до 10-го (десятого) числа місяця, наступного за Місяцем постачання та підписуються обома 

Сторонами протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати їх отримання. 

6.11. У разі набрання чинності змін до законодавчих актів на кожен Місяць постачання, що регулюють питання бази 

для нарахування ПДВ, а також інших змін у законодавстві з питань ринку Газу, Сторони зобов'язуються прийняти до 

виконання вказані зміни та узгодити їх шляхом підписання відповідної додаткової угоди до даного Договору 

6.12. Враховуючи, що відповідно до даного Договору, передача Постачальником природного газу в мережах ТОВ 

«Оператор ГТС України» Споживачу  носить безперервний характер, Постачальник не пізніше останнього дня Місяця 

постачання, складає зведену податкову  накладну, з урахуванням всього обсягу постачання природного газу протягом 

Місяця постачання. У випадку, якщо станом на дату складання зазначеної податкової накладної сума коштів, що 

надійшла на поточний рахунок Постачальника як оплата (передоплата) за природний газ, перевищує вартість 

поставленого обсягу газу протягом Місяця постачання, таке перевищення вважається попередньою оплатою 

(авансом), на суму якої складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого 

місяця. 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

 

7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність 

згідно з Договором та чинним законодавством України.  

7.2. У разі несплати або несвоєчасної оплати за Газ у строки, зазначені в пункті 6.3 Договору, Споживач, крім суми 

заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, 

сплачує на користь Постачальника пеню за кожний день прострочення, у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що 

діяла у період, за який сплачується пеня, від суми заборгованості та штраф у розмірі 5% (п’яти відсотків) від суми 

заборгованості, а у разі прострочення платежу на строк понад 10 (десять) календарних днів – додатково штраф у 

розмірі 7% (семи відсотків) від суми заборгованості. 

7.3. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику здійснюється в розмірах та порядку передбаченому 

Розділом VІI «Порядок відшкодування збитків та вирішення спорів» Правил постачання природного газу. При цьому, 

якщо за підсумками розрахункового періоду (Місяця постачання) фактичний обсяг споживання Газу буде менший від 

підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), 

Споживач зобов’язується відшкодувати Постачальнику збитки у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості 

недовикористаного обсягу Газу у Місяці постачання.  Сторони дійшли згоди про застосування коефіцієнту «0,5» (нуль 

цілих, п’ять десятих) у випадку здійснення розрахунку збитків за перевищення об'єму (обсягу) Газу відповідно до 

підпункту 2 пункту 1 Розділу VII Правил постачання природного газу. При цьому, якщо перевищення об’єму (обсягу) 

Газу стало наслідком відмови в доступі до об’єкта Споживача, у результаті чого Постачальник не здійснив 

пломбування запірних пристроїв на газових приладах Споживача, або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження 

(припинення) розподілу/транспортування природного газу Споживачу, або коли Споживач не обмежив (припинив) 

споживання природного газу на письмову вимогу Постачальника, Сторони погоджуються, що коефіцієнт 

збільшується до «1» (одиниці). 

7.4. У випадку недотримання Споживачем щодобового споживання планового (підтвердженого) обсягу Газу у 

Місяці постачання/періоді постачання, тобто у разі виникнення негативного або позитивного добового небалансу, 

Споживач зобов’язаний не пізніше 18 числа місяця, наступного за Місяцем постачання, на підставі відповідного 

рахунку сплатити на користь Постачальника: 

- суму (якщо значення – додатне число), яка становить різницю вартості планового, але не спожитого 

Споживачем Газу за Договором та загальної вартості природного газу, за якою Постачальник реалізував (або 

міг би реалізувати) плановий, але неспожитий Споживачем, залишок Газу у відповідному Місяці постачання 

Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС щодо добового балансування (штраф за позитивний 

небаланс);  

- загальну вартість Газу, за якою Постачальник придбав (або міг би придбати) надлишково спожитий 

Споживачем обсяг Газу у відповідному Місяці споживання у Оператора ГТС відповідно до вимог Кодексу ГТС 

щодо добового балансування. 

7.5. Сплата Споживачем пені та штрафів за цим Договором не звільняє його від виконання основного зобов’язання 

та відшкодування збитків, понесених Постачальником з вини Споживача.  

7.6. У випадку повної або часткової відмови Споживача від прийняття підтвердженого обсягу Газу у відповідному 

Місяці постачання, Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) вартості 

обсягу Газу, від прийняття якого відмовився Споживач.  

7.7. У випадку повної або часткової відмови Постачальника від передачі підтвердженого обсягу Газу у 

відповідному Місяці постачання, Постачальник зобов’язаний сплатити Споживачу штраф у розмірі 10% (десяти 

відсотків) вартості обсягу Газу, від передачі якого відмовився Постачальник.  

7.8. У випадку відмови Споживача від надання Акту приймання-передачі в строк, що обумовлений підпунктом 

3.3.9, або від підписання Акту приймання-передачі в строк, що обумовлений підпунктом 3.3.10., Споживач сплачує 

Постачальнику штраф у розмірі 5% (п’яти відсотків) від вартості Газу, зазначеної в Акті приймання-передачі Газу.  

7.9. Пеня, передбачена Розділом 7 Договору, за порушення Сторонами зобов’язань нараховується за увесь період 

прострочення виконання таких зобов’язань. 
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7.10. Обов’язок сплатити нараховані неустойки (штрафи, пені) та відсотки за користування чужими грошовими 

коштами  виникає у Сторони після отримання мотивованої вимоги іншої Сторони з додаванням окремого розрахунку. 

Сплата здійснюється протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання відповідної вимоги та рахунку.  

 

8. ФОРС – МАЖОР 

  

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за Договором, якщо 

таке невиконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

8.2. Під форс-мажором розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем Сторони, що 

посилається на форс-мажор, внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує будь-яке або будь-які 

зобов’язання за цим Договором, і така Сторона не могла попередити або подолати таке невиконання розумними 

зусиллями зі свого боку. Форс-мажор включає наступні події та обставини, які виникли після підписання Договору 

внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи, але не обмежуючись: 

• страйки, локаути та інші виробничі конфлікти; 

• законодавчі акти, закони, підзаконні акти, правила, постанови та/або накази уряду або урядових органів або 

їх представників, або інших суб’єктів, що перебувають під контролем або у власності уряду, або дотримання 

таких законодавчих актів, законів, правил, постанов та/або наказів, які безпосередньо стосуються Сторони, 

роблять незаконним та/або неможливим виконання  

будь-якою із Сторін її зобов’язання за цим Договором; 

• дії неприятельських держав, війни або військові дії, громадянські та військові заворушення, блокади, 

повстання, заколоти, епідемії, карантинні обмеження; 

• стихійні лиха, в тому числі блискавки, пожежі, буревії, штормове попередження, сейсмічні хвилі, 

землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, природні катаклізми та несприятливі погодні умови; 

• вибухи, пожежі, аварії, поломки або відмови механізмів/переробного обладнання на газотранспортній 

системі або у видобувній системі; 

• подія форс-мажору, за договірними домовленостями будь-якої із Сторін, відносно доступу до 

газотранспортної системи України, що стосується поставки і прийняття Газу за цим Договором.  

8.3. Сторона не буде вважатись такою, що порушує будь-яке із своїх зобов’язань за цим Договором, і не буде нести 

відповідальність за будь-яку затримку у виконанні або за невиконання будь-яких своїх зобов’язань за цим Договором, 

якщо таке виконання стає неможливим, зазнає перешкод або затримок внаслідок обставин форс-мажору. 

8.4. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий уповноваженим органом (торгово-

промисловою палатою України, тощо). 

8.5. Сторона, стосовно якої мають місце обставини форс-мажору, які перешкоджають їй виконувати свої 

зобов’язання за цим Договором, зобов’язується негайно (але в будь-якому випадку, не пізніше 5 (п’яти) днів з дня 

настання таких обставин) повідомити іншу Сторону про настання  

(або припинення) таких обставин. Неповідомлення або невчасне повідомлення позбавляє Сторони права посилатися 

на настання таких обставин. 

8.6. Строк виконання зобов’язань відкладається відповідно на час, протягом якого будуть діяти форс-мажорні 

обставини. 

8.7. Якщо обставини форс-мажору тривають або, за обґрунтованими розрахунками, триватимуть більше ніж 45 

(сорок п’ять) днів поспіль, кожна Сторона може припинити дію цього Договору, повідомивши іншу Сторону про це в 

письмовій формі. 

 

9. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

9.1. Сторони дійшли згоди, що всі спори і розбіжності, що можуть виникнути за цим Договором або у зв’язку з його 

виконанням, будуть вирішуватися сторонами шляхом переговорів. 

9.2. Сторони домовились, що, у випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, суперечки передаються на 

вирішення в господарські суди України відповідно до підсудності та підвідомчості, встановленої чинним 

законодавством України та підлягають розгляду відповідно до чинного законодавства України. 

 

10. ІНШІ УМОВИ 

 

10.1. Положення цього Договору можуть бути змінені, доповнені при взаємній згоді Сторін шляхом підписання 

додаткових угод до цього Договору.  

10.2. Усі доповнення до цього Договору є його невід’ємною частиною та набувають чинності, якщо вони підписанні 

Сторонами та завірені їх печатками. Сторони домовились, що підписані Сторонами та скріплені печатками скан-копії 

Договору, Додаткових угод до Договору, Актів прийому-передачі газу, листів Сторін, що стосуються Договору, 

передані за допомогою засобів електронного, факсимільного зв’язку мають силу оригіналів за умови їх наступного 

підтвердження оригіналами. 
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10.3. Жодна Сторона не може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, якщо в неї залишились невиконані 

зобов’язання перед іншою Стороною, якщо інше не встановлено цим Договором та/або чинним законодавством 

України.  

10.4. Сторони можуть в будь-який час розірвати Договір, якщо на те є письмова згода обох Сторін, якщо інше не 

передбачено цим Договором та/чи чинним законодавством України.  

10.5. Кожна із Сторін підтверджує та гарантує іншій Стороні, що на момент укладання даного Договору та кожного 

разу на дату підписання будь-якої Додаткової угоди вона: 

•  є належним чином  зареєстрованим та існуючим суб’єктом господарювання відповідно до чинного 

законодавства України; 

•  не визнана у встановленому законодавством порядку банкрутом, щодо неї не відкрита ліквідаційна 

процедура, а особи, які підписують даний Договорів, належним чином уповноважені на здійснення таких дій. 

10.6. Споживач гарантує, що він використовує Газ виключно для власних потреб та є кінцевим споживачем Газу.  

10.7. Договір, його зміст, а також всі зміни, доповнення до нього та вся, пов’язана з ним інформація є 

конфіденційними та не підлягає розголошенню та оприлюдненню однією зі Сторін без отримання згоди від іншої 

Сторони, окрім випадків, коли це необхідно для вирішення спорів чи звернення до судових інстанцій або подання 

інформації або звітності на законну та обґрунтовану вимогу представників державної влади в порядку, встановленому 

чинним законодавством України. 

10.8. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України. 

10.9. Договір складений в двох оригінальних ідентичних примірниках українською мовою (по одному примірнику 

для кожної Сторони), що мають однакову юридичну силу. 

10.10. Сторони зобов’язуються в п’яти денний термін повідомити одна одну в випадку  

будь-яких змін в статусі платника податку, зміни адреси (юридичної, фактичної), банківських реквізитів, номерів 

телефонів, керівників, змін форм власності, порушення провадження у справі про банкрутство, а у випадку 

неповідомлення самостійно нести ризик настання пов’язаних з цим несприятливих наслідків. 

10.11. Постачальник гарантує, що природний газ, який Постачальник зобов’язаний передати Споживачу, належить 

йому на правах власності, не є проданим, переданим іншим особам, не закладений, не заставлений, не перебуває під 

арештом, судових справ у відношенні нього не порушено. 

Для надання інформації Споживачу, зокрема, щодо прав, чинного законодавства та наявних способів вирішення спорів 

Постачальник забезпечує функціонування точки контакту за адресою: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, буд. 58, пов. 

10 (режим роботи – пн.-пт.,  з 09:00 до 18:00, тел./факс: +380(44)4287016). Персональний веб-сайт в мережі Інтернет 

– www.eru.com.ua. 

 

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

 

11.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до _________ 201_ року (включно), а в частині 

розрахунків – до моменту повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

  

12. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН  

 

ПОСТАЧАЛЬНИК: 

 

ТОВ «ЕРУ ТРЕЙДІНГ» 

 

Код ЄДРПОУ 40371329 

Місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Ярославська, 

буд. 58, пов. 10  

 

Рахунок:  26003924425812 в АБ «УКРГАЗБАНК» 

Код банку  320478 

IBAN:  UA693204780000026003924425812 

Інд. податковий № 403713226567 

Телефон: (044) 428 70 16 

 

EIC код Постачальника - 24X-ERUTRADING-O 

 

Директор 

 

_______________________  Я.С. Мудрий  

 м.п.                              

СПОЖИВАЧ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIC-код Споживача -  

 

 

 

___________________________   

м.п. 

 

http://+380(44)4287016/

