
Постачальник ______________                                                                      Споживач__________________ 

ДОГОВІР № ______ 
постачання природного газу  

 
м. _________________                                 «____» ______________ 20__ року                                                                                              
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ», яке діє на підставі ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з постачання природного газу (відповідно до Постанови НКРЕКП 
від _____________2020р. № ____), в особі директора __________________, який діє на 
підставі Статуту, з однієї сторони, та ______________________в особі 
__________________________ _______________, що діє на підставі ________________, 
надалі Споживач, з другої сторони, в подальшому разом іменовані Сторони, керуючись 
Законом України «Про ринок природного газу» та іншими нормами чинного законодавства 
України, уклали даний договір постачання природного газу, а в подальшому за текстом – 
Договір, про таке: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1. Постачальник зобов`язується поставити Споживачу природний газ (далі за 

текстом - Газ), в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Споживач зобов`язується 
прийняти Газ та оплатити Постачальнику його вартість у розмірах, порядку та інших 
умовах, передбачених Договором.  

1.2. Постачальник передає Споживачу Газ в річному обсязі (___________) кубічних 
метрів, в тому числі по місяцях,  по кожній точці комерційного обліку споживача. 
           

Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг 
Квітень  Липень  Жовтень  
Травень  Серпень  Листопад  
Червень  Вересень  Грудень  
ІІ квартал:  ІІІ квартал:  ІV квартал:  

1.2.1. Обсяги вказані в п 1.2. є плановими та можуть бути змінені згідно із заявкою від 
Споживача. 

1.3. Передача газу за цим Договором здійснюється на межах балансової належності 
об'єктів Споживача відповідно до актів розмежування з Оператором ГРМ/Оператором ГТС. 

Оператором ГРМ є – Публічне акціонерне товариство по газопостачанню та 
газифікації______________________________________________________________________. 

Оператором ГТС є _________________________________________________________. 
 

2. ОБСЯГ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА УМОВИ ЙОГО ПОСТАЧАННЯ 
2.1. Постачання газу здійснюється за додержанням таких умов: 
2.1.1. наявність у споживача (об’єкт якого підключений до газорозподільної системи) 

укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу природного 
газу; або 

2.1.2. наявність у споживача (об’єкт якого підключений до газотранспортної системи) 
укладеного в установленому порядку з Оператором ГТС договору транспортування 
природного газу (договору про розподіл потужностей); 

2.1.3. відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди перед 
Постачальником (або оплати відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати 
поточних платежів; 

2.1.4. включення Споживача до Реєстру споживачів постачальника у відповідному 
розрахунковому періоді; 

2.1.5. підтвердження у порядку встановленому Кодексом ГТС Оператором ГТС 
планового обсягу постачання газу, виділеного для забезпечення об’єктів Споживача. 



Постачальник ______________                                                                      Споживач__________________ 

2.2. Споживач має право на отримання компенсації за недотримання показників 
стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг з постачання 
природного газу. Постачальник зобов’язується надавати компенсацію Споживачу за 
недотримання показників стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при 
наданні послуг з постачання природного газу у порядку затвердженому Регулятором. 

2.3. Постачання та споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця 
здійснюється, як правило, в рівномірному режимі, виходячи із середньодобової норми, яка 
визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів 
протягом цього місяця, або згідно узгодженого Сторонами графіку до 25-го (двадцять 
п’ятого) числа місяця, що передує місяцю постачання у випадку, якщо споживання 
здійснюється протягом місяця нерівномірно. 

2.3.1. У разі нерівномірного щодобового споживання газу, який підлягає постачанню 
у місяці постачання, Споживач зобов’язаний до 09:00 год. дня, що передує дню, з якого 
змінюється плановий обсяг газу, надати Постачальнику заявку про збільшення/зменшення 
планового споживання із зазначенням планованих щодобових обсягів споживання газу на 
наступний (залишковий) період місяця постачання. 

2.4. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу здійснюється 
за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив 
Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше, ніж за 15 календарних днів до 
початку розрахункового місяця. 

2.5. 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 10:00 год. 
газової доби постачання природного газу. Заявка також має містити плановані щодобові 
обсяги споживання газу на наступний (залишковий) період місяця постачання. 

2.6. У випадку, якщо коригування обсягу природного газу припадає на святковий, 
вихідний чи інший неробочий день, то відповідна заявка на коригування повинна бути 
надана Споживачем до 13:00 останнього робочого дня, що передує святковому, вихідному чи 
іншому неробочому дню. 

2.7. Заявки про збільшення/зменшення обсягів планового споживання природного 
газу, проведення коригувань, тощо, надаються Споживачем на електронну адресу 
Постачальника ________________________ з наступним (протягом 2 календарних днів з 
дня надіслання на електронну пошту) направленням заявки у письмовому вигляді на адресу 
Постачальника.  

2.8. Обсяги газу, фактично поставлені Споживачу, зміні не підлягають. 
 

3. ЦІНА ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ 
3.1. Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюються за цінами, що вільно 

встановлюються між Постачальником та Споживачем. Підписуючи цей Договір, Споживач 
підтверджує що йому надане належне повідомлення про порядок зміни ціни газу протягом 
дії Договору і ніяких інших повідомлень про зміну ціни газу не вимагається. 

3.2. На момент укладання Договору ціна за 1000 (одну тисячу) кубічних метрів газу, 
який постачається за Договором складає без ПДВ _____ гривень 00 коп. (____________, 00 
коп.), крім того ПДВ 20% - ______,00 грн. (_________ грн.., 00 коп.). Разом __________ грн., 
(______________ грн., 00 коп.). 

3.2.1. Ціна на газ у кожному місяці постачання, визначається Сторонами у додаткових 
угодах до Договору, які укладаються не пізніше ніж за три календарних дні до початку 
місяця постачання. 

3.2.2. У випадку не підписання будь-якою із Сторін додаткової угоди щодо ціни газу у 
строк передбачений п. 3.2.1. цього Договору, Договір вважається розірваним на перше число 
відповідного місяця постачання. 



Постачальник ______________                                                                      Споживач__________________ 

3.3.  У разі необхідності постачання додаткових обсягів Газу протягом місяця 
постачання, понад замовлені відповідно до пунктів 1.2., 2.3. цього Договору, ціна на такий 
обсяг Газу та порядок оплати погоджуються Сторонами у відповідній додатковій угоді до 
цього Договору. 

3.3.1. У випадку не підписання Сторонами додаткової угоди щодо збільшення 
планового обсягу природного газу та визначення його вартості, постачання газу 
здійснюється Постачальником в обсягах та порядку встановленими пунктами 1.2., 2.3. цього 
Договору. 

3.4. Місячна вартість Газу визначається як добуток ціни Газу, визначеної  у 
відповідній додатковій угоді до Договору, на кількість Газу, реалізованого у відповідному 
місяці. Загальна вартість Газу за Договором визначається як сума місячних вартостей Газу. 

3.5. Збільшення ціни на Газ, в тому числі протягом місяця поставки, що відбувається у 
зв’язку зі зміною ціни на підставі  набрання чинності відповідних нормативно-правових актів 
органів державної влади України, які впливають на ціну газу, в тому числі  тарифів на 
розподіл газу, є встановленою для Споживача, ним погодженою, та обов’язковою для 
розрахунків між Сторонами за Договором та не потребує укладення відповідної Додаткової 
угоди. 

3.6. У випадку зміни ціни на Газ, в тому числі протягом місяця поставки, Споживач 
зобов’язаний перерахувати на поточний рахунок Постачальника грошові кошти, у розмірі, на 
який збільшилась вартість запланованого до поставки обсягу газу на протязі п’яти 
банківських днів від дня в якому було змінено ціну. 

3.7.  У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем умов Договору 
щодо проведення розрахунків, додержання обсягів та графіку постачання природного Газу 
для Постачальника не є обов’язковим. 

3.8. Споживач, самостійно проводить оплату послуг з розподілу/транспортування 
природного газу, за відповідними договорами, укладеними ним з Оператором 
ГРМ/Оператором ГТС. 

3.9. Споживач, за окремим договором, сплачує Постачальнику вартість потужності, 
що надається Постачальнику відповідно до вимог Кодексу ГТС та вимог постанови НКРЕКП 
№ 580 від 22.04.2019 року для забезпечення постачання Споживачу обсягів природного газу 
магістральними трубопроводами до точок виходу до газорозподільних систем/прямих 
споживачів. 

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 на банківський рахунок Постачальника в 
наступному порядку:   

- 30% вартості запланованого обсягу передачі Газу до 10 числа місяця постачання 
Газу; 

- 30 % вартості запланованого обсягу передачі Газу до 20 числа місяця постачання 
Газу; 

- 35% вартості запланованого обсягу передачі Газу до 30 числа місяця постачання 
Газу; 

- Остаточний розрахунок за фактично отриманий обсяг Газу у звітному місяці 
здійснюється до 10 числа місяця, наступного за місяцем споживання Газу. 

4.3. Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський 
рахунок Постачальника. В платіжних дорученнях Покупець повинен обов’язково зазначати 
номер Договору, дату його підписання. 

4.4.  Прострочення Споживачем оплати не є його відмовою від Договору. 
4.5. У разі виникнення у Споживача заборгованості за цим Договором, Постачальник 

має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому 
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періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача з найдавнішим 
терміном її виникнення.  

4.6. У разі переплати вартості газу сума переплати зараховується Постачальником в 
рахунок оплати газу на наступний розрахунковий період або повертається на поточний 
рахунок Споживача на його письмову вимогу. 

4.7. Звірка розрахунків за Газ за Договором здійснюється Сторонами в термін до 10 
(десяти) календарних днів з дати отримання будь-якою із Сторін відповідної письмової 
вимоги іншої Сторони, на підставі актів приймання-передачі природного газу та відомостей 
про фактичну оплату Споживачем вартості отриманого Газу. Звірка розрахунків 
оформлюється шляхом підписання Сторонами акту звірки взаєморозрахунків. Якщо 
Споживач не відповів та/або не надіслав відмови та/чи заперечення на акт звірки 
взаєморозрахунків, останній вважається прийнятим Споживачем у вигляді та у формі, 
надісланому Постачальником. 

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. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ 
5.1. Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період, 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. 

5.2. Визначення (звіряння) фактичного обсягу поставленого (спожитого) природного 
газу між Сторонами здійснюється в наступному порядку: 

5.2.1. 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 період, що складений між Оператором ГРМ та Споживачем, 
відповідно до вимог Кодексу ГРМ. 

5.2.2. 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 у письмовій формі або з використанням електронного 
цифрового підпису відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги" та 
Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність". 

5.2.3. Споживач протягом двох 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. 

5.3. У разі неповернення належним чином підписаного акту приймання-передачі 
природного газу, Газ  вважається поставленим і прийнятим Споживачем від Постачальника 
на підставі даних Постачальника та/або інформації одержаної від Оператора ГТС/ Оператора 
ГРМ та/або фактично здійсненої Споживачем оплати за Газ, на власний розсуд 
Постачальника. 

5.4. 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. 
 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 
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6.1.Право та обов’язки споживача: 
6.1.1. Споживач має право: 
1)   отримувати Газ в обсягах та на умовах, зазначених у Договорі; 
2) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що 

надаються Постачальником, та інформацію про ціну Газу, порядок оплати за спожитий Газ, в 
т.ч. про обсяги та інші показання власного споживання Газу, а також іншу інформацію, 
передбачену чинним законодавством, в т.ч. Законом України «Про особливості доступу до 
інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, 
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення»; 

3) вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних, а також 
звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням 
Договору; 

4) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у 
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником умов цього Договору 
та чинного законодавства; 

5) мати інші права, передбачені чинним законодавством і Договором. 
 
6.1.2. Споживач зобов’язується: 
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату в порядку та на умовах встановлених цим 

Договором; 
2) дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної цим Договором, а також 

Правилами постачання Газу. Контролювати власне споживання газу для недопущення 
перевищення підтвердженого обсягу газу у відповідному розрахунковому періоді; 

3) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних; 
4) безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані 

вузли обліку газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника 
для звіряння показань фактично використаних обсягів Газу; 

5) знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку газу та приладів обліку газу 
станом на 07:00 годин кожної газової доби та на 01 число місяця, що настає за місяцем 
постачання газу та повідомляти ці дані Постачальнику;  

6) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів Газу 
та пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності 
записів у них показанням лічильника газу; 

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або 
неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що 
покладені на нього чинним законодавством та/або Договором;  

8) 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; 

9) у випадку самостійного обмеження (припинення) відбору, споживання Газу з 
дотриманням вимог чинного законодавства та Договору, письмово повідомляти 
Постачальника; 

10) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством 
та/або Договором. 

 
6.2. Права і обов'язки Постачальника 
6.2.1. Постачальник має право: 
1) отримувати від Споживача плату передбачену цим Договором; 
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів; 



Постачальник ______________                                                                      Споживач__________________ 

3) ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно 
розділу 7 цього Договору та у порядку встановленому чинним законодавством та 
відповідним договором між постачальником та Оператором ГРМ; 

4) на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на 
об'єктах Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу та 
тощо; 

5) отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача  щодо режимів 
споживання Газу та будь-якої іншої інформації стосовно виконання Договору в строк не 
більше двох робочих днів з моменту отримання запиту Постачальника; 

6) достроково в односторонньому порядку розірвати Договір згідно умов цього 
Договору; 

7) мати інші права, передбачені чинним законодавством і Договором. 
 
6.2.2. Постачальник зобов’язується: 
1) постачати Газ на умовах та в обсягах, визначених Договором, за умови дотримання 

Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього; 
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;  

3) подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу Газу 
необхідного Споживачу за умови, що Споживач виконав всі свої обов’язки перед 
Постачальником, для замовлення необхідного обсягу Газу; 

4) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування 
Споживачів природного газу; 

5) надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну, порядок оплати за 
спожитий природний газ, про право Споживача вільно обирати постачальника та іншу 
інформацію, що вимагається чинним законодавством; 

6) відшкодовувати збитки, завдані Споживачу у випадку невиконання або 
неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань за Договором; 

7)  забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача; 
8) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством 

України. 
6.3. Сторони мають також інші права та обов’язки, що імперативно встановлені 

чинними нормативно-правовими актами. 
  

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ  ГАЗУ 
7.1. Споживач зобов'язаний самостійно припинити (обмежити) власне споживання 

газу у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством. 
7.1.1. Споживач зобов’язаний припинити (обмежити) власне споживання газу у таких 

випадках: 
- порушення строків розрахунків за договором; 
- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу виділеного 

Споживачу; 
- перевитрат добового та/або місячного підтвердженого обсягу газу, яке не було 

узгоджено з Постачальником у порядку встановленому розділом 2 цього Договору; 
- припинення або розірвання цього Договору.  
7.2. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження 

в установленому чинним законодавством або Договором порядку постачання Газу 
Споживачу в разі: 

7.2.1. Проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором. 



Постачальник ______________                                                                      Споживач__________________ 

7.2.2. Перевитрат добової норми та/або неузгодженого договором графіка 
нерівномірної подачі природного газу та/або місячного підтвердженого обсягу природного 
газу. 

7.2.3. Розірвання договору постачання природного газу. 
7.2.4. Відмови від підписання акту приймання-передачі без відповідного письмового 

обґрунтування. 
7.2.5. Настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного 

газу, що діють відповідно до вимог Закону України «Про ринок природного газу» та 
поширюються на споживачів, що не є захищеними. 

7.3. Припинення постачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити 
Постачальнику заборгованість за Договором. 

7.4. Відновлення постачання Споживачу здійснюється у разі усунення підстав його 
припинення (обмеження). 

7.5. Споживач зобов’язаний 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. 

 
8. ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА 

8.1.Споживач може змінити Постачальника за сукупності наступних умов: 
-  Споживачем попередньо укладено договір постачання газу з новим постачальником; 
- Сторони попередньо призупинили дію цього Договору в частині постачання газу або 

розірвали цей Договір; 
- відсутність у Споживача простроченої заборгованості за цим Договором. 
8.2. Повідомлення Споживачем Постачальника про намір змінити постачальника є 

пропозицією про розірвання Договору або його зупинення в частині постачання Газу та має 
бути направлено Постачальнику не менше, ніж за 21 день до дати зміни Постачальника. 

 
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

9.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно діючого 
законодавства України. 

9.2.  За ухилення від підписання та надання Постачальнику Актів приймання-передачі 
Газу у передбачені Договором строки, Споживач сплачує на користь Постачальника пеню у 
розмірі 0,1% від вартості отриманого Споживачем за відповідним Актом Газу (або його 
планового обсягу) за кожний день такого прострочення. 

9.3. За часткову або повну відмову Споживача від прийняття Газу, Споживач сплачує 
на користь Постачальника - штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості обсягу Газу, 
від прийняття якого відмовився Споживач. 

9.4. За порушення Споживачем грошових зобов’язань (умов та строків розрахунків) 
Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла 
в період, за який сплачується пеня. Пеня нараховується від суми простроченого платежу за 
кожен день до повного погашення боргу. 

9.5. 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; 



Постачальник ______________                                                                      Споживач__________________ 

 Vп - підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період;  

Ц - ціна природного газу за договором постачання природного газу;  

K - коефіцієнт - 0,5. 
 

 9.5.1. Якщо перевищення об’єму (обсягу) природного 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, передбачений пунктом 9.6. цього Договору коефіцієнт становить 1. 

9.6. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) 
споживання природного газу, що закуплений постачальником за договором постачання 
природного газу, буде менший від підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що 
підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), постачальник має право 
вимагати від споживача відшкодування збитків у розмірі подвійної облікової ставки 
Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період. 

9.7. У разі не поставки або недопоставки Постачальником Газу, відповідно до умов 
Договору, останній сплачує на користь Споживача штраф в розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ за кожний день прострочення від вартості недопоставленого обсягу природного 
Газу.  

9.8. Сторони встановили позовну давність на стягнення неустойки (пені, штрафу), 
передбачених Договором та чинним законодавством України, строком у 2 (два роки). 

9.9. Сплата господарських (штрафних) санкцій не звільняє Сторін від взятих на себе 
зобов’язань, відповідно до умов Договору. 

9.10. У разі порушення умов даного Договору, постраждала Сторона має право 
застосувати до іншої Сторони оперативно-господарські санкції, передбачені Господарським 
Кодексом України, та інші санкції, передбачені чинним законодавством України, в тому 
числі в односторонньому порядку припинити Споживачу постачання Газу. 

9.11. 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 не з вини Постачальника. 

9.12. У випадку несвоєчасного письмового повідомлення Споживачем про заявлені 
обсяги Постачальник звільняється від відшкодування збитків Споживачу. 
 

10. ФОРС – МАЖОР 
10.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за невиконання або 

неналежне виконання зобов’язань у разі виникнення обставин непереборної сили, які не 
існували під укладення договору, виникли поза волею Сторін, якщо ці обставини вплинули 
на виконання цього Договору. 

10.2. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії 
обставин непереборної сили, повинна повідомити іншій стороні про їх настання/припинення 
і досягти домовленості щодо продовження термінів виконання зобов’язань або припинення 
дії Договору. 

10.3. Повідомлення вказане в п. 10.2. цього Договору повинне бути підтверджене 
довідкою (сертифікатом) Торгово-промислової палати чи документами інших компетентних 
органів, що уповноважені посвідчувати обставини непереборної сили відповідно до чинного 
законодавства України. 
 

11. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК 



Постачальник ______________                                                                      Споживач__________________ 

11.1. Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами  вирішуються шляхом 
переговорів. 

11.2. Постачальник розміщує на своєму веб-сайті інформацію (телефони, е-mail, 
режим роботи, адреси, П.І.Б. відповідальних працівників тощо) про структурні 
підрозділи/посадових осіб, відповідальних за розгляд скарг споживачів та проведення 
переговорів. 

11.3. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право 
звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу та/або 
передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України. 

11.4. Переговори Сторін, звернення до Регулятора ринку природного газу не є 
заходами досудового врегулювання спорів та суперечок, та не позбавляють Сторін права 
звернутися до суду. 
 

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 
12.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 

грудня 20__ року, а в частині не виконаних зобов‘язань – до їх повного виконання.  
12.2. Договір вважається продовженим на кожен наступний календарний рік, якщо за 

місяць до закінчення строку дії Договору жодною зі сторін не буде заявлено про припинення 
його дії або про перегляд його умов.  

12.3. Найменування Оператора ГРМ/Оператора ГТС, з яким Споживач уклав договір 
розподілу природного газу/транспортування природного газу: __________________. 
Реквізити договору _______________. 

12.4. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються шляхом укладення 
відповідних Додаткових угод. 

12.5. Всі доповнення та Додаткові угоди набирають чинності та мають перевагу над 
раніше укладеними та над положеннями Договору в разі, коли вони укладені в письмовій 
формі, мають дату, номер, посилання на даний Договір, підписи уповноважених 
представників Сторін та оригінальні печатки підприємств, у випадку їх наявності. 

12.6. Постачальник має право достроково розірвати цей Договір, письмово 
попередивши Споживача за 20 днів до очікуваної дати розірвання Договору. 

12.6.1. Споживач може розірвати цей договір шляхом зміни постачальника у порядку 
визначеному розділом 8 цього Договору. 

12.7. Зміст Договору та його додатків є комерційною таємницею і не підлягає 
розголошенню без згоди іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним 
законодавством України. 

12.8. Договір, додатки та додаткові угоди до нього та інші пов'язані з договором 
документи, надані шляхом факсимільного чи електронного зв’язку, мають юридичну силу до 
надання оригіналів. 

12.9. Договір складено українською мовою у двох примірниках – по одному для 
кожної з Сторін. Кожний примірник має однакову юридичну силу. 

12.10. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах 
відповідно до чинного законодавства України. 

12.11. Споживач є платником податку на прибуток _________________________. 
12.12. ЕІС-код – персональний код ідентифікації Споживача як суб’єкта ринку 

природного газу ______________________________ 
12.13. ЕІС-код – персональний код ідентифікації Постачальника як суб’єкта ринку 

природного газу _________________________. 
12.14. ЕІС-код/ЕІС-коди точки/точок комерційного обліку Споживача, по яких буде 

здійснюватися постачання природного газу Постачальником: __________________________. 
12.15. Підписавши Договір, Споживач вважається повідомленим і надає свою згоду на 

те, що інформація про нього, персональні дані керівників та інших співробітників (прізвище, 



Постачальник ______________                                                                      Споживач__________________ 

ім'я, по батькові, адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, серія номер паспорту, 
ким та коли виданий), буде внесена до бази даних Постачальника. 

12.16. Споживач надає Постачальнику право використовувати свої персональні дані та 
погоджується з тим, що ця інформація може бути передана без письмового повідомлення 
Споживача для: обліку Споживачів, наданих їм послуг та поставленого товару, розрахунків 
зі Споживачами; розсилання Споживачам повідомлень та іншого використання, якщо 
зазначена інформація повинна бути надана у відповідності до чинного законодавства та не 
обмежуючись цим. 

12.17. Додаток № 1 «Точки контакту для надання інформації споживачам» є 
невід’ємною частиною до цього Договору. 

12.18. Сторони зобов’язуються протягом  5-ти календарних днів письмово повідомити 
одна одну про наступне: зміни адреси (юридичної, фактичної), банківських реквізитів, 
реквізитів платника ПДВ, телефонів, керівників, змін форм власності, впровадження справи 
про банкрутство та реорганізацію. У разі неповідомлення у зазначений вище строк, винна 
Сторона зобов`язується відшкодувати іншій Стороні всі втрати, що вона зазнає з цієї 
підстави. 

12.19. Підписанням Договору Споживач підтверджує, що на момент його укладення у 
нього відсутня заборгованість перед іншими постачальниками природного газу, Оператором 
ГРМ та/або Оператором ГТС. 

 
13. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ  

13.1. При виконанні своїх зобов’язань  за цим Договором, Сторони, їх афілійовані 
особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не 
дозволяють виплату будь яких грошових коштів або цінностей, прямо або побічно, будь 
яким особам для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь 
неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі. 

13.2. При виконанні своїх зобов’язань  за цим Договором, Сторони, їх афілійовані 
особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовними для 
цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а 
також дії , що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію 
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 

 
14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 
  

Постачальник:                   
ТОВ "ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" 
Адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, 
пл. Жупанатська, 18 
Код ЄДРПОУ 41999833 
Телефон: (0312) 61-71-00 
ЕІС-код ________________________ 
Електронна адреса: zez@zakzbut.energy 
Офіційний сайт: https://zakarpatzbut.energy/         
Поточний  розрахунковий рахунок  
UA163123560000026003000644690в ЗОУ АТ 
«Ощадбанк», МФО 312356 

Споживач: 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________________  
                                                (посада) 

___________________ /__________________/  

_______________________________________ 
                                                (посада) 

___________________ /__________________/  
 



Постачальник ______________                                                                      Споживач__________________ 

 Додаток № 1 «Точки контакту для надання інформації споживачам» 
 

Регіон (район) Адреса Контактний номер 
телефону для 

звернень 
споживачів 

Графік роботи 

    
                                                 

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 
 
 

 
 
 
 
 

  

Постачальник:                   
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" 
Адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, 
пл. Жупанатська, 18 
Код ЄДРПОУ 41999833 
Телефон: (0312) 61-71-00 
ЕІС-код ________________________ 
Електронна адреса: zez@zakzbut.energy 
Офіційний сайт: https://zakarpatzbut.energy/        
Поточний  розрахунковий рахунок  
UA163123560000026003000644690в ЗОУ АТ 
«Ощадбанк», МФО 312356 
 

Споживач: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________  
                                                (посада) 

 
___________________ /__________________/  
 
 

_______________________________________ 
                                                (посада) 

 
___________________ /__________________/  
 



Постачальник ______________                                                                      Споживач__________________ 

ДОДАТКОВА УГОДА № ___ 
ДО ДОГОВОРУ ___________ від ___ __________ 2020 р 

на постачання природного газу 
м. _________________                                 «____» ______________ 20__ року                                                                                              
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ», яке діє на підставі ліцензії на право провадження 
господарської діяльності з постачання природного газу (відповідно до Постанови НКРЕКП 
від _____________2020р. № ____), в особі директора __________________, який діє на 
підставі Статуту, з однієї сторони, та ______________________в особі 
__________________________ _______________, що діє на підставі ________________, 
надалі Споживач, з другої сторони, в подальшому разом іменовані Сторони, керуючись 
Законом України «Про ринок природного газу» та іншими нормами чинного законодавства 
України, уклали додаткову угоду № ___ до Договору № ____________ від __ _________ 20___ року 
на постачання природного газу (надалі - Договір) про таке: 
 
1. Ціна за 1000 (одну тисячу) кубічних метрів Газу, який постачається за Договором у _______ 20___ 
року, в обсязі 000,000 тис.м.куб. без урахування вартості послуг транспортування та розподілу по 
території України та без ПДВ складає _________ грн. (_______________________________ грн., __ 
коп.), крім того ПДВ 20% - ________ грн. (______________________ грн., ___ коп.). Разом 
__________ грн. (_______________________________ грн., ___ коп.).  
2. Загальна вартість природного газу, який постачається за Договором у _______ 20___ року, в обсязі 
000,000 тис.м.куб. без урахування вартості послуг транспортування та розподілу по території 
України та без ПДВ складає _________ грн. (_______________________________ грн., __ коп.), крім 
того ПДВ 20% - ________ грн. (______________________ грн., ___ коп.). Разом __________ грн. 
(_______________________________ грн., ___ коп.). 
3. Решта умов  Договору  залишаються  незмінними  і  обов'язковими  до  виконання Сторонами. 
4. Дана додаткова угода діє з ______ _________ 20___ року. 
5. Дана додаткова угода складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін і мають 
однакову юридичну силу. 
 

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН 
 

Постачальник:                   
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЗАКАРПАТТЯЕНЕРГОЗБУТ" 
Адреса: 88000, Закарпатська обл., м. Ужгород, 
пл. Жупанатська, 18 
Код ЄДРПОУ 41999833 
Телефон: (0312) 61-71-00 
Електронна адреса: zez@zakzbut.energy 
Офіційний сайт: https://zakarpatzbut.energy        
ЕІС-код ________________________ 
Поточний  розрахунковий рахунок  
UA163123560000026003000644690в ЗОУ АТ 
«Ощадбанк», МФО 312356 
 

Споживач: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

_______________________________________  
                                                (посада) 

 
___________________ /__________________/  
 

_______________________________________ 
                                                (посада) 

 
___________________ /__________________/  
 


