ДОГОВІР № ТАС-ЕК-___/2019
постачання природного газу
м.Київ

«__» ______ 2019 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТАС Енергія Країни», як
суб’єкт ринку природного газу має ЕІС код 56X930000009520W, надалі
Постачальник, в особі директора Дмитрука Максима Олександровича, який діє
на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_____________, як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС-код
______________, надалі Споживач, в особі ______________, що діє на підставі
Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменовані Сторони, керуючись
Законом України «Про ринок природного газу» та іншими нормативно - правовими
актами, які регламентують діяльність на ринку природного газу України,
уклали даний Договір про наступне:
ТЕРМІНИ, що використовуються в даному Договорі:
Газова доба – період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі – UTC) (з
07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом)
наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом)
дня до 04:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для літнього періоду.
Газовий місяць - період часу, який розпочинається з першої газової доби поточного
місяця і триває до початку першої газової доби наступного місяця.
ЕІС-коди – персональні коди ідентифікації Споживача та Постачальника як
суб’єктів ринку природного газу.
Кваліфікований (цифровий) електронний підпис - удосконалений електронний
підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного
підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
Небаланс - різниця між обсягами природного газу, поданими замовником послуг
транспортування для транспортування на точці входу, та відібраними замовником
послуг транспортування з газотранспортної системи на точці виходу, що
визначається за процедурою алокації.
Номінація – заявка замовника послуг транспортування, надана оператору
газотранспортної системи стосовно обсягів природного газу, які будуть подані
замовником послуг транспортування протягом доби до газотранспортної системи в
точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу, у тому числі
у розрізі контрагентів (споживачів) замовника та їх точок комерційного обліку (за
необхідності).
Оператор газорозподільних систем (далі - Оператор ГРМ) – суб’єкт
господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу
природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (замовників).
Оператор газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) – суб’єкт
господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування
природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (замовників).
Особистий кабінет – особиста веб-сторінка Споживача на веб-сайті Постачальника,
що містить персоніфіковані дані Споживача, статистичні дані про ціни та
нарахування та сплату за Договором та іншу інформацію, пов’язану з виконанням
Договору.
Постачальник – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює
Постачальник

Споживач

___________________

___________________

діяльність із постачання природного газу.
Правила постачання газу – Правила постачання природного газу, затверджені
Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496.
Регулятор - національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг.
Реномінація - зміна підтвердженої номінації.
Сайт Постачальника (сайт) – веб-сайт Постачальника в мережі Інтернет
www.tasenergy.com.ua.
Споживач –фізична особа, фізична особа - підприємець або юридична особа, яка
отримує природний газ на підставі договору постачання природного газу з метою
використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для
перепродажу.
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Постачальник зобов`язується протягом дії Договору поставити Споживачу
природний газ (далі - газ), в необхідних для нього обсягах і порядку,
передбачених даним Договором, а Споживач зобов`язується прийняти газ та
оплатити Постачальнику його вартість у розмірах, строки, порядку та на
умовах, передбачених даним Договором.
1.2 Споживач зазначає перелік комерційних вузлів обліку газу за наступною
формою:
Газотранспортна
організаці
я

Філія
(УМГ/...)

ЕІС-код точки
комерційного обліку

Місцезнаходження
комерційної точки

1.3 У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем умов
Договору щодо проведення розрахунків, для Постачальника не є обов’язковим
додержання обсягів та графіку постачання природного газу.
1.4 Постачання/споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом
розрахункового періоду здійснюється, як правило, нерівномірно. Відхилення
від середньодобової норми – яка визначається шляхом ділення місячного
підтвердженого обсягу природного газу на кількість днів протягом цього
місяця – допускається ± 10 %.
1.5 Плановий обсяг на газовий місяць, що має бути поставлений Постачальником,
здійснюється на підставі електронної заявки, поданої Споживачем через
Особистий кабінет та/або шляхом направлення письмової заявки на електронну
адресу Постачальника, яка подається не пізніше, ніж за 3 (три) доби до місяця
поставки.
1.6 Споживач та Постачальник мають право на коригування протягом
розрахункового періоду планових обсягів постачання газу, підтверджених на
умовах Договору, обсягів споживання природного газу за процедурою
реномінації.
1.7 У випадку, якщо споживання газу Споживачем зменшується або збільшується
протягом місяця поставки, порівняно із замовленим обсягом, Споживач
повинен змінити заявлений обсяг шляхом подачі електронної заявки через
Особистий кабінет та направити письмову заявку на електронну адресу
Постачальника, яка подається не пізніше 20-го числа поточного місяця.
1.8 Письмові заявки щодо номінації/реномінації вважаються наданими
Споживачем належним чином, якщо вони оформлені уповноваженими особами
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1.9
1.10

1.11
1.12
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1.14
1.15

1.16

2
2.1
2.2
2.3

2.4

2.5

Споживача та передані в оригіналі Постачальнику або надіслані електронною
поштою на адресу Постачальника - info@tasenergy.com.ua.
Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом
розрахункового періоду в розмірі ± 10 % від підтвердженого обсягу природного
газу.
Сторони до 28-го числа поточного місяця укладають додаткову угоду до
Договору щодо постачання природного газу у наступному місяці, в якій
встановлюють обсяг природного газу, ціну постачання та графік розрахунків за
нього.
Постачання газу здійснюється у разі підтвердження в установленому порядку
оператором ГТС необхідного обсягу природного газу на відповідний період для
забезпечення об'єктів газоспоживання Споживача.
За розрахункову одиницю поставленого газу приймається один кубічний метр,
приведений газотранспортним підприємством до стандартних умов (Т-20
град.С. Р=101,325 КПа/760мм.рт.ст.).
Якість природного газу має відповідати вимогам визначеним Кодексі
газотранспортної системи (далі - "Кодекс ГТС") та нормативно-правових актах
і відповідних стандартах, на які Кодекс ГТС містить посилання.
Споживач за даним Договором отримує природний газ з метою використання
його для власних потреб або використання в якості сировини, але не для
перепродажу.
Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт
якого підключений до газорозподільної системи, є наявність у Споживача або
Постачальника укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ
договору розподілу природного газу.
Відносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються
Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання
природного газу, Кодексом газотранспортної системи та Кодексом
газорозподільних систем, чинним законодоваством України, затвердженим в
установленому законом порядку.

ЦІНА ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ
РОЗРАХУНКІВ
Загальна вартість газу за цим Договором визначається як сума місячних
вартостей газу, поставлених Споживачеві Постачальником.
Ціна за 1000,0 кубічних метрів газу може змінюватись протягом строку дії
Договору. Зміна ціни газу за 1000,0 кубічних метрів узгоджується Сторонами
шляхом підписання відповідної Додаткової угоди до Договору.
При збільшенні планового місячного обсягу у поточному розрахунковому
періоді відповідно до п. 1.7 Договору, більше ніж на 20% від планового
місячного обсягу, який був поданий Споживачем відповідно до п. 1.5 Договору,
ціна визначається Додатковою угодою відповідно до ціни, діючої на ринку.
Зміна ціни природного газу, що відбувається у зв’язку з набранням чинності
відповідних нормативно-правових актів органів державної влади України,
Регулятором, збільшенням ціни реалізації газу газовидобувними
підприємствами України, які впливають на ціну, є обов’язковою для
розрахунків між Сторонами за даним Договором. У випадку зміни ціни
природного газу, в тому числі протягом місяця поставки, Споживач
зобов’язаний перерахувати на рахунок Постачальника грошові кошти, у
розмірі, на який збільшилась вартість запланованого до поставки обсягу
природного газу в строк, визначений відповідною додатковою угодою.
У разі переплати вартості газу сума переплати зараховується Постачальником
у рахунок оплати газу на наступний розрахунковий період за ціною газу, що
відповідає такому розрахунковому періоду або повертається на рахунок
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Споживача протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання
відповідної вимоги від Споживача.
2.6 Датою здійснення розрахунку вважається дата зарахування коштів на
банківський рахунок Постачальника.
2.7 У зв’язку з набранням чинності Постанови НКРЕКП від 21.12.2018 № 2001
«Про встановлення тимчасових тарифів для АТ «УКРТРАНСГАЗ» на послуги
транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на перший
рік другого регуляторного періоду та визнання такими, що втратили чинність,
деяких постанов НКРЕКП» та Постанови НКРЕКП від 22.04.2019 № 580 «Про
затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП», Споживач сплачує
компенсацію вартості замовленої Споживачем Потужності на рахунок
Постачальника, згідно наданого рахунку, до першого числа місяця постачання
природного газу.
2.7.1. Вартість компенсації замовленої Споживачем Потужності складає:
157,19 грн (сто п’ятдесят сім грн, 19 коп.) 1000 м³., без ПДВ. Крім того ПДВ
20% 31,44 грн. (тридцять одна грн. 44 коп.), вартість разом з ПДВ 188,63 (сто
вісімдесят вісім грн. 63 коп.).
2.7.2. Оплата Компенсації вартості замовленої Споживачем Потужності має
безповоротний характер та не повертається Споживачу у випадку, якщо
фактичний обсяг споживання буде менше заявленого.
2.7.3. Споживач відшкодовує Постачальнику додаткові витрати, що будуть
понесені останнім у випадку перевищення фактично спожитих обсягів
природного газу над їх заявленими показниками, згідно тарифів
встановлених НКРЕКП, збільшених вдвічі.
2.7.4. Оплата додаткових витрат по факту постачання природного газу
здійснюється Споживачем на рахунок Постачальника до 10 числа місяця,
що слідує за місяцем поставки, відповідно до рахунку останнього.
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ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ
ГАЗУ
Приймання-передача газу, поставленого Постачальником та прийнятого
Споживачем у звітному місяці, оформлюється шляхом підписання щомісячних
Актів приймання-передачі, які є невід’ємними частинами Договору, та які є
підставою для проведенння Споживачем остаточних розрахунків за
поставлений природний газ у звітному місяці.
За підсумками розрахункового періоду Споживач зобов’язується до 05 числа
місяця, наступного за розрахунковим, відправити у відповідному розділі
Особистого кабінету або шляхом направлення на електронну адресу
Постачальника, акт про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого
(протранспортованого) газу Споживачу за розрахунковий період, що складений
між Оператором ГРМ та Споживачем.
На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС
Постачальник у свою чергу протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання,
готує та надає Споживачу два примірники акта приймання-передачі газу за
розрахунковий
період,
підписані
уповноваженим
представником
Постачальника.
Споживач протягом 2 (двох) днів з дати одержання Акта приймання-передачі
природного газу зобов’язується підписати такий Акт та повернути
Постачальнику один примірник оригіналу акта, або надати мотивовану відмову
від підписання Акту приймання-передачі природного газу.
У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу
розбіжності підлягають врегулюванню відповідно до договору або в судовому
порядку.
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До прийняття рішення судом, вартість поставленого природного газу
встановлюється відповідно до даних Постачальника.
3.5 Відповідно до ч. 3 ст. 207 Цивільного кодексу України Сторони домовилися
про можливе використання факсимільного підпису (факсиміле) зі сторони
Постачальника при підписанні первинних документів до Договору, що
складаються на його виконання.
Зразки факсимільного підпису (факсиміле) підписів осіб, уповноважених
підписувати від Постачальника первинні документи:
_______________________________________ (Дмитрук М.О., директор)
3.6 Споживач зобов’язаний щоденно надавати Постачальнику наступні дані:
- про добову номінацію (прогнозні обсяги споживання газу на наступну
газову добу) до 12:00 год. за київським часом;
- про добову реномінацію (прогнозні обсяги споживання газу на поточну
газову добу) до 16:00 год. за київським часом
- про фактичні обсяги споживання газу за попередню добу: не пізніше ніж
о 10:00 год. за київським часом.
Початок та закінчення газової доби визначається відповідно до Кодексу
ГТС та Правил постачання природного газу.
Всі повідомлення, заявки, графіки, які стосуються інформації щодобового
та місячного балансування, їх коригування, вважаються наданими
Споживачем належним чином, якщо вони оформлені уповноваженими
особами Споживача та надіслані уповноваженими особами Споживача
електронною поштою на адреси уповноважених осіб постачальника.
Уповноваженими особами Постачальника є:
- _______ тел.: e-mail:
Уповноваженими особами Споживача є:
- (ПІБ) тел.: e-mail
- ПІБ) тел.: e-mail
У випадку ненадання вказаної у цьому пункті заявки, постачання
здійснюється з рівномірним щодобовим розподілом споживання протягом
газового місяця.
4 ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1 Споживач має право:
4.1.1 отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;
4.1.2 безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що
надаються Постачальником, та інформацію про ціну природного газу,
порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має
надаватись Постачальником відповідно до вимог Закону України «Про
особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії,
природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої
води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», чинного
законодавства та/або цього Договору;
4.1.3 безоплатно отримувати інформацію про обсяги та інші показання власного
споживання природного газу;
4.1.4 звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з
виконанням цього Договору;
4.1.5 вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або
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оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;
4.1.6 проводити звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
4.1.7 змінювати постачальника в порядку, передбаченому Правилами постачання
природного газу, у тому числі за умови повного остаточного розрахунку за
даним Договором;
4.1.8 оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії
Постачальника, що порушують права Споживача, та брати участь у розгляді
цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та
цим Договором;
4.1.9 отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені
Споживачем у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням
Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов
цього Договору та чинного законодавства;
4.1.10 мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та цим
Договором.
4.2 Споживач зобов’язується:
4.2.1 забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу
згідно з умовами цього Договору;
4.2.2 укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з
Оператором ГРМ;
4.2.3 не допускати несанкціонований відбір природного газу;
4.2.4 письмово повідомити Постачальника не пізніше ніж за 21 календарний день
до запланованої зміни постачальника природного газу та виконати в повному
обсязі свої зобов’язання по розрахунках за природний газ, а також укласти
Додаткову угоду про розірвання цього Договору або Додаткову угоду про
призупинення дії Договору в частині постачання природного газу в строк,
передбачений Правилами постачання природного газу;
4.2.5 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 природного газу;
4.2.6 проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів
природного газу та пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки
правильності оплати та відповідності записів у них показань лічильника газу;
4.2.7 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
України та/або цим Договором;
4.2.8 виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством
та/або цим Договором.
4.3 Постачальник має право:
4.3.1 отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ відповідно до
умов даного Договору;
4.3.2 контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
4.3.3 ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та
на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством України;
4.3.4 на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені
на об'єктах Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання
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природного газу;
4.3.5 проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів
природного газу
4.3.6 на повну та достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання
природного газу;
4.3.7 отримувати відшкодування збитків від Споживача, що завдані Постачальнику
у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх
зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та
чинного законодавства;
4.3.8 мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим
Договором.
4.4 Постачальник зобов’язується:
4.4.1 постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених даним
Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору
природного газу та розрахунків за нього;
4.4.2 подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу
природного газу, необхідного Споживачу за умови, що Споживач виконав
свої обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного обсягу
природного газу;
4.4.3 дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування
споживачів природного газу;
4.4.4 надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну, порядок оплати
за спожитий природний газ, про право Споживача вільно обирати
постачальника та іншу інформацію, що вимагається чинними нормативноправовими актами;
4.4.5 забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
4.4.6 забезпечити Споживачу вибір способу оплати, який є не забороненим та діє
на території України відповідно до законодавства, з метою уникнення
дискримінації;
4.4.7 реєструвати податкову накладну та/або здійснити розрахунок коригування до
податкової накладної в єдиному реєстрі податкових накладних по першій
події в порядку, передбаченому діючим законодавством України та надіслати
її в електронному вигляді Споживачу;
4.4.8 виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним
законодавством України.
5 ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ
5.1 Постачальник має право ініціювати/вживати заходи з припинення або
обмеження в установленому порядку постачання природного газу Споживачу
в разі:
5.1.1 проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за
Договором;
5.1.2 перевитрат добової норми та/або неузгодженого Договором графіка
нерівномірної подачі природного газу та/або місячного підтвердженого
обсягу природного газу;
5.1.3 розірвання Договору постачання природного газу;
5.1.4 відмови від підписання Акту приймання-передачі без відповідного
письмового обґрунтування;
5.1.5 настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання
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5.2
5.3
5.4

5.5

природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про
ринок природного газу» та поширюються на споживачів, що не є захищеними.
Постачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках,
передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГТС,
Кодексом ГРС, Правилами безпеки систем газопостачання.
Припинення постачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити
Постачальнику заборгованість за даним Договором.
Відновлення постачання Споживачу здійснюється у разі усунення підстав,
встановлених п.5.1, п.5.2. даного Договору. Споживач зобовязаний негайно
сплатити відповідно до письмової вимоги Постачальника розмір понесених
останнім витрат (підтверджених документально), пов’язаних з проведенням
заходів обмеження або припинення газопостачання Споживачу.
Заходи з обмеження, припинення та відновлення газопостачання Споживачу
здійснюються у відповідності до Правил постачання природного газу.

6 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1 При порушенні умов Договору, Сторони несуть відповідальність відповідно до
чинного законодавства України та Договору.
6.2 У разі порушення Споживачем порядку та строків оплати поставленого
Постачальником газу відповідно до умов даного Договору, Споживач сплачує
Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в
період, за який сплачується пеня, що нараховується від суми простроченого
платежу за кожен день прострочення, а за прострочення понад 20 днів,
Постачальник має право додатково стягнути штраф в розмірі 20 % від суми
простроченого платежу.
6.3 Постачальник вправі припинити поставку газу та вимагати проведення оплати
за весь обсяг газу, що був фактично поставлений до моменту припинення
подачі, протягом 3-х банківських днів з дня припинення.
6.4 У разі не поставки або недопоставки Постачальником газу, відповідно до умов
даного Договору, останній сплачує на користь Споживача пеню в розмірі
подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період прострочення, за кожний
день прострочення від вартості недопоставленого обсягу природного газу.
6.5 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань,
відповідно до умов даного Договору.
6.6 У разі виникнення у Постачальника місячного небалансу з вини Споживача,
Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику вартість послуг балансування
Оператора ГТС. Місячний небаланс визначається відповідно до Кодексу ГТС.
6.7 Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг)
природного газу, спожитий Споживачем за цим Договором, буде менший від
замовленого ним та підтвердженого Оператором ГТС, Постачальник має право
вимагати від Споживача відшкодування збитків у розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу
газу за звітний період
6.8 Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг)
природного газу, спожитий Споживачем за цим Договором, буде більшим від
замовленого ним та підтвердженого Оператором ГТС, Постачальник має право
вимагати від Споживача відшкодування збитків за перевищення обсягу
природного газу, що розраховується за формулою
В = (Vф - Vп) x Ц х K,
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де: Vф

- об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений
постачальником споживачу протягом розрахункового періоду за
договором на постачання природного газу;

Vп

- підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період;

Ц

- ціна природного газу за договором постачання природного газу;

K

- Коефіцієнт, що дорівнює 0,5, а у випадках, передбачених Правилами
постачання природного газу становить 1,0.

6.9. За перевищення Споживачем розміру Допустимого відхилення Споживач,
додатково до компенсації збитків, сплачує Постачальнику, за вимогою
Постачальника неустойку, яка нараховується на весь обсяг перевищення. Неустойка
нараховується на кожну Газову добу, в якій відбулося перевищення розміру
Допустимого відхилення. Весь обсяг перевищення, в такому випадку,
розраховується наступним чином:
Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу = Фактичне споживання
Газу за відповідну Газову добу - Замовлений обсяг на відповідну Газову добу.
За перевищення Допустимого відхилення, а саме збільшення абсолютної
величини відсоткового значення (10%) зі знаком «-» (недобору Споживачем Газу на
більше чим 10% (десять відсотків) в одній Газовій добі від погодженого обсягу),
неустойка щодо відповідної Газової доби, в якій відбулося дане порушення
розраховується наступним чином:
НЕУСТОЙКА = Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу х (Ціна Газу за
Договором на період в якому відбулося порушення, за 1000,0 кубічних метрів Газу.
грн. -Маржинальна ціна продажу Природнього газу за 1000,0 кубічних метрів Газу,
грн.),
де маржинальна ціна продажу- ціна, по якій постачальник зобов'язаний продати
невибраний Споживачем обсяг Газу Оператору ГТС.
Якщо при розрахунку всього обсягу перевищення виходить від’ємне значення,
до уваги для нарахування штрафу береться модуль (абсолютна величина).
За перевищення Допустимого відхилення, а саме, збільшення абсолютної
величини відсоткового значення (10%) зі знаком «+» (перебору Споживачем Газу на
більше ніж 10% (десять відсотків) в одній Газовій добі від погодженого обсягу),
неустойка щодо відповідної Газової доби, в якій відбулося дане порушення,
розраховується наступним чином:
НЕУСТОЙКА= Весь обсяг перевищення за відповідну Газову добу х
(Маржинальна ціна придбання природного газу за 1000,0 кубічних метрів Газу, грн.
- Ціна Газу за Договором на період, в якому відбулося порушення, за 1000,0
кубічних метрів Газу, грн), де
ціна придбання природного газу - ціна, по якій Постачальник зобов’язаний придбати
надлишково вибраний Споживачем обсяг природного Газу у Оператора ГТС.
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Маржинальна ціна продажу-ціна,по якій постачальник зобов“язаний продати
невибраний Споживачем обсяг Газу Оператору ГТС.
Знак «-» означає «мінус»
Знак «+» означає «плюс»
Знак «=» означає «дорівнює»
Знак «х» означає «помножити»
6.10. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне
невиконання обов’язків за Договором внаслідок внесення змін до діючого
законодавства або прийняття рішення органів влади, які роблять неможливим
виконання умов Договору.
6.11. 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 з вини Оператора
ГТС та/ або Оператора ГРМ.
6.12. Порядок відшкодування та визначення розміру збитків, завданих внаслідок
порушення Договору, що не передбачений Договором, визначений
Правилами постачання природного газу.
7 ФОРС – МАЖОР
7.1 Жодна зі Сторін не несе відповідальності за повне або часткове не виконання
своїх зобов‘язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося внаслідок
обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які виникли до
моменту укладення Договору, як-то: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні
лиха, аварія на газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки, зміна
законодавства України, видання органами виконавчої влади України
нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов‘язань за цим
Договором, чи інших обставин, що не залежать від волі Сторін, обставин,
жодна зі Сторін не несе відповідальності. Дані обставини повинні бути
підтверджені сертифікатом ТПП України чи іншим компетентним органом.
7.2 Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення
Сторона, для якої вони наступили, сповіщає іншу Сторону протягом 3 (трьох)
календарних днів з моменту настання/припинення таких обставин.
Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних
обставин позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини.
7.3 Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку
оплати обсягів фактично поставленого газу.
7.4 При припиненні обставин, зазначених у пункті 7.1, Сторона повинна без
зволікання, будь-якими доступними засобами письмово сповістити про них
іншу Сторону. У повідомленні вказується термін, у який передбачається
виконати зобов'язання за данимДоговором.
7.5 У випадках, передбачених у п. 7.1 даного Договору, термін виконання
Стороною своїх зобов'язань за даним Договором відсувається відповідно до
часу, протягом якого діють такі обставини і їхні наслідки у випадку додержання
Стороною положень п. 7.2. Договору.
8 ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК
8.1 Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом
переговорів.
8.2 У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право
звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного
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газу та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним
законодавством України.
8.3 Переговори Сторін, звернення до Регулятора ринку природного газу не є
заходами досудового врегулювання спорів та суперечок, та не позбавляють
Сторін права звернутися до суду.
9 СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
9.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до
31.12.2019, а в частині не виконаних зобов‘язань – до їх повного виконання.
Договір вважається продовженим на наступний календарний рік на тих же
умовах, якщо не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення
строку дії Договору жодною із Сторін не буде направлено іншій Стороні
письмове повідомлення про припинення строку дії Договору.
9.2 Договір складено українською мовою у двох примірниках – по одному для
кожної зі Сторін. а у випадку підписання електронного договору - одного, що
мають однакову юридичну силу.
9.3 Умови Договору може бути змінено на підставі нормативних актів Верховної
Ради України, Кабінету Міністрів України, НКРЕКП або іншого органу, що
регулюють відносини з поставок газу та правил роботи на ринку газу України,
шляхом підписання відповідних Додаткових угод.
9.4 Кожна Сторона має право припинити дію Договору достроково, якщо не має
невиконаних зобов‘язань перед іншою Стороною та письмово попередити про
це іншу Сторону не пізніше ніж за 21 календарний день до першого числа
місяця, що слідує за звітним місяцем поставки природного газу.
9.5 Сторони погоджуються, що рахунки, акти і накладні за послуги або товари, які
отримані за цим Договором, можуть бути надані в електронному вигляді,
складені відповідно до чинного законодавства про електронні документи,
електронний документообіг і електронні довірчі послуги, із заповненням усіх
обов'язкових реквізитів і накладанням кваліфікованого електронного підпису
уповноваженої особи.
9.6 Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються Додатковими угодами та
підписуються уповноваженими особами Сторін у паперовій або електронній
формі з використанням кваліфікованого електронного підпису. Зміни до цього
Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами
відповідної Додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у
самій Додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
9.7 Договір та додатки до нього, що підписані та скріплені печатками сторін і
передані у вигляді скан-копій, мають юридичну силу до моменту
підтвердження оригіналом відповідно до умов Договору.
9.8 Жодна із Сторін не має права без письмової згоди другої сторони передати свої
права та/або обов’язки за даним Договором третім особам.
9.9 Зміст цього Договору, його невід’ємних частин, вся документація та
інформація пов'язана з його виконанням, є комерційною таємницею і не
підлягає розголошенню без згоди іншої Сторони. Не вважається порушенням
розкриття конфіденційної інформації на законну вимогу компетентних
державних органів України
9.10 З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього
предмету, укладені Сторонами раніше.
9.11 Підписавши даний Договір Споживач вважається повідомленим і таким, що
надав свою згоду на те, що інформація про нього, персональні дані керівників
та інших співробітників (прізвище, ім'я, по-батькові, адреса, адреса електронної
пошти, номер телефону, серія номер паспорту, ким та коли виданий), буде
внесена до бази даних Постачальника.
9.12 Сторони зобов'язуються повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження,
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9.13

9.14
9.15

9.16

найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не
пізніше ніж через 3 (трьох) робочих днів після настання таких змін шляхом
внесення таких змін у відповідний розділ Особистого кабінету або шляхом
направлення листа на електронну адресу Постачальника.
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, тощо.
Підписанням даного Договору Споживач підтверджує, що на момент його
укладення у нього відсутня прострочена заборгованість за природний газ перед
іншими постачальниками, Оператором ГРМ та Оператором ГТС.
Сторони дійшли згоди, що протягом дії цього Договору Споживач має право
укладати договори поставки газу з будь-якими іншими постачальниками та не
зобов’язаний погоджувати укладення таких договорів та постачання по них
газу з Постачальником. При цьому, Споживач має право подавати заявку на
заведення лімітів споживання природного газу протягом відповідного Місяця
Постачання лише одному постачальнику.
Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним
законодавством України.

10 АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
10.1 При виконанні своїх зобов'язань за Договором Сторони зобов'язуються
дотримуватися і забезпечити дотримання їх працівниками вимог
антикорупційного законодавства України, а також не здійснювати корупційні
правопорушення, що передбачені застосовними для цілей Договору
міжнародними актами та законодавчими актами іноземних держав про
протидію корупції.
10.2 До корупційних правопорушень в цілях Договору відносяться, в тому числі
прямо або опосередковано, особисто або через посередників пропозиція,
обіцянка, отримання/надання неправомірної вигоди, комерційний підкуп,
надання/отримання вигоди у вигляді грошей, цінностей, іншого майна чи
послуг майнового характеру, інших майнових прав, вигод немайнового
характеру будь-якими особами і від будь-яких осіб, в тому числі представників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, комерційних і
некомерційних організацій, іноземних посадових осіб, органів та організацій,
для здійснення впливу на їх рішення, дії / бездіяльність з метою отримання або
збереження будь-яких неправомірних переваг або інших неправомірних цілей
для себе, для бізнесу або для третіх осіб (далі - «Корупційні правопорушення»).
10.3 У разі виникнення у Сторони обґрунтованого припущення, що відбулося або
може відбутися Корупційне правопорушення (при отриманні інформації про
порушення кримінальної справи стосовно працівника (ів) іншої Сторони у
зв'язку з вчиненням корупційного злочину або іншої достовірної інформації
про Корупційне правопорушення), така Сторона зобов'язується повідомити про
це іншу Сторону в письмовій формі із зазначенням на відповідні факти (далі «Повідомлення») і має право не виконувати зобов'язання за Договором до
отримання підтвердження від іншої Сторони, що Корупційне правопорушення
не відбулося чи не може відбутися. Зазначене підтвердження повинно бути
надано іншою стороною протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання
Повідомлення.
10.4 Сторони при отриманні достовірної інформації про вчинення корупційного
правопорушення і при дотриманні положень цієї статті мають право
відмовитися від виконання договору в односторонньому порядку повністю або
частково, направивши відповідне письмове повідомлення іншій стороні, яка
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допустила Корупційне правопорушення, а також вимагати від сторони, що
допустила Корупційне правопорушення, відшкодування збитків, завданих
розірванням Договору.
11 МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
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