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Договір № _________
постачання природного газу
м._____________

«_____»___________201_р.

Постачальник: ТОВ «УКРЕНЕРГОЕКСПОРТ», що має ліцензію НКРЕКП на право здійснення
підприємницької діяльності з постачання природного газу (серія __ № _____) та ЕІС-код:23X--120828UEL-O,
в особі директора Курмаз Дмитра Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та
Споживач: ______________________________________________________________________________ (ЕІС-код:______________),
в особі _________________________________________________________________, який діє на підставі
Статуту, з іншого боку, при спільному згадуванні іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»,
уклали цей Договір про наступне:
1. Визначення термінів.
1.1 ЕІС-код - персональний код ідентифікації Сторін як суб’єктів ринку природного газу України.
1.2 Об’єкти Споживача - технологічний комплекс, призначений для споживання природного газу, що на
праві власності чи користування належить Споживачу і знаходиться в ___________області.
1.3 Договірні обсяги - узгоджені між Сторонами обсяги газу для потреб об’єктів Споживача на певний
період, що визначені згідно умов цього Договору.
1.4 Номінація (ре-номінація) - обсяг газу, що подається Постачальником на затвердження Оператору ГТС
для потреб об’єктів Споживача за процедурою Кодексу ГТС, що має бути підтверджений Оператором ГТС.
1.5 Алокація - це віднесення на Постачальника Оператором ГТС спожитого обсягу природного газу
об’єктами Споживача за розрахунковий місяць, за процедурою Кодексу ГТС.
1.6 Розрахунковий місяць - календарний місяць з першого по останнє число включно.
1.7 Оператор ГТС - державне підприємство ПАТ «Укртрансгаз», яке здійснює адміністрування
взаємовідносин між суб’єктами ринку природного газу України (в т.ч. Постачальником, Споживачем,
Оператором ГРМ), а по об’єктах Споживача, що безпосередньо підключені до газотранспортної системи
здійснює транспортування природного газу до цих об’єктів на підставі ліцензії НКРЕКП.
1.8 Оператор ГРМ - суб’єкт господарювання в особі ПАТ «_______________газ», що згідно ліцензії
НКРЕКП здійснює розподіл природного газу до об’єктів Споживача.
1.9 Постачальник «останньої надії» – постачальник газу в особі НАК «Нафтогаз України».
1.10 НКРЕКП - Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг, яка регулює правовідносини на ринку природного газу України.
1.11 ПППГ - Правила постачання природного газу, затверджені постановою НКРЕКП №2496 від 30.09.2015р.
1.12 Кодекс ГТС - Кодекс газотранспортної системи, затверджений пост.НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015р.
1.13 Кодекс ГРМ - Кодекс газорозподільних систем, затверджений пост.НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015р.
1.14 Сайт Постачальника - www.ukrenergoexport.com
2. Предмет Договору.
2.1. За цим Договором Постачальник здійснює постачання природного газу (далі – газ) для потреб об’єктів
Споживача, а Споживач зобов’язується прийняти (спожити) природний газ та розрахуватись з
Постачальником в обсягах і на умовах, передбачених цим Договором.
2.2. Гарантований рівень надійності, безпеки розподілу/транспортування газу до об’єктів Споживача, якість
та величина його тиску, забезпечується Оператором ГРМ/ГТС за договором розподілу/транспортування
природного газу, укладеного між Споживачем та Оператором ГРМ/ГТС. Наявність зазначеного договору у
Споживача - є обов’язковою умовою для постачання природного газу за цим Договором.
3. Обсяги та порядок постачання природного газу.
3.1. Договірні обсяги постачання (споживання) природного газу для потреб об’єктів Споживача на кожний
розрахунковий місяць в межах терміну дії цього Договору визначається в Додатку № 2 (План-Графік купівліпродажу природного газу), що є додатком до цього Договору. Споживання договірного обсягу газу протягом
місяця здійснюється рівномірно - шляхом ділення договірного обсягу на кількість днів протягом місяця. За
необхідності для Споживача споживати газ не рівномірно, Сторони можуть погодити індивідуальний графік
споживання газу у розрізі кожної доби місяця. Допускається відхилення від договірних (місячних/добових)
обсягів газу в розмірі до 10%.
3.2. При необхідності збільшення/зменшення договірного обсягу на наступний розрахунковий місяць більш
ніж на 10%, Споживач повинен письмово повідомити про це Постачальника не пізніше 15-го числа місяця,
що передує розрахунковому. При необхідності збільшення/зменшення обсягу споживання газу в поточному
розрахунковому місяці більш ніж на 10%, Споживач має надати Постачальнику до 20-го числа поточного
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місяця відповідну письмову заявку, та на вимогу Постачальника здійснити попередню оплату додатково
заявлених обсягів природного газу. Про прийняте рішення Постачальник повідомляє Споживача протягом
п’яти діб з моменту отримання відповідної письмової заявки Споживача.
3.3. Споживач має самостійно контролювати власне споживання природного газу, та у разі наближення до
перевищення узгодженого Сторонами місячного/добового обсягу споживання природного газу, самостійно
обмежити (припинити) споживання газу власними об’єктами для недопущення перевищення узгоджених
Сторонами обсягів споживання природного газу.
3.4. З моменту офіційного запровадження Оператором ГТС добового балансування на ринку природного
газу, про що Постачальник письмово має повідомити Споживача, Сторони зобов’язуються внести певні
зміни до цього Договору.
3.5. Фактичний обсяг постачання (споживання) природного газу за розрахунковий місяць визначається на
підставі даних комерційного обліку газу за договором розподілу/транспортування природного газу,
укладеного між Споживачем та Оператором ГРМ/ГТС, з урахуванням фактичної алокації Оператором ГТС
на Постачальника щодо спожитого обсягу газу об’єктами Споживача за розрахунковий місяць. За
підсумками розрахункового місяця Споживач в 5-дений термін має надати Постачальнику копію Акта
приймання-передачі природного газу, підписаного між Споживачем та Оператором ГРМ/ГТС.
3.6. У випадку не належного виконання Споживачем умов цього Договору, або якщо з вини Споживача (чи
пов’язаних з ним обставин) Оператором ГТС не буде підтверджена номінація (ре-номінація) Постачальника
щодо обсягів природного газу для потреб об’єктів Споживача, Постачальник залишає за собою право не
додержуватися обсягів та графіку постачання природного газу на об’єкти Споживача за цим Договором.
3.7. Споживач має право відмовитись від покупки природного газу на наступний розрахунковий місяць за
відсутності простроченої заборгованості перед Постачальником та за умови письмового попередження
Постачальника до 10 числа місяця, що передує наступному, і здійснення до зазначеної дати оплати
узгодженого Сторонами обсягу газу на наступний місяць. Якщо з будь-яких причин (крім наявності
простроченої заборгованості Споживача перед Постачальником) протягом розрахункового місяця
Постачальник буде змушений призупинити постачання природного газу за цим Договором, Споживач має
право скористатися послугою Постачальника «останньої надії» за процедурою ПППГ.
4. Вартість природного газу та порядок розрахунків.
4.1. Вартість природного газу, порядок та строки оплати за цим Договором визначається Сторонами в
Додатку №1 до цього Договору, який є невід'ємною частиною Договору. Оплата за цим Договором
здійснюється Споживачем у національній валюті України на поточний рахунок Постачальника.
4.2. У разі переплати за фактично спожитий природний газ, сума переплати зараховується
Постачальником в рахунок оплати природного газу на наступний розрахунковий місяць або повертається
на поточний рахунок Споживача на його письмову вимогу. Постачальник має право у разі виникнення
заборгованості за період, що передує розрахунковому місяцю, грошові кошти, отримані у вигляді оплати за
природний газ в розрахунковому місяці, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості.
4.3. Остаточний розрахунок між Сторонами здійснюється на підставі «Акту прийому-передачі природного
газу» за відповідний розрахунковий місяць, але не пізніше 7-го числа місяця, наступного за розрахунковим.
4.4. На підставі отриманих даних згідно п.3.5 цього Договору, Постачальник у 3-дений термін направляє
Споживачу оригінали: Акт прийому-передачі природного газу, Акт звірки взаєморозрахунків, податкові
накладні за розрахунковий місяць. Споживач протягом 5 (п'яти) днів після отримання документів їх
розглядає, підписує та повертає Постачальнику його екземпляри.
4.5. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі газу розбіжності підлягають урегулюванню
відповідно до Договору або в судовому порядку. До прийняття рішення судом обсяг спожитого газу
встановлюється відповідно до даних Оператора ГТС, а його вартість відповідно до даних Постачальника.
4.6. Сторони зобов’язуються дотримуватися бухгалтерського та податкового законодавства України.
5. Права та обов'язки Сторін.
5.1. Споживач має право:
5.1.1. Споживати (відбирати) природний газ на умовах та в обсягах, визначених цим Договором.
5.1.2. Звертатися до Постачальника із заявкою про збільшення/зменшення договірних обсягів споживання
природного газу на умовах цього Договору.
5.1.3. На отримання від Постачальника інформації, передбаченої ПППГ.
5.1.4. На вільний вибір постачальника природного газу.
5.1.5. Інші права, передбачені цим Договором та ПППГ.
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5.2. Споживач зобов'язаний:
5.2.1. Забезпечити дотримання режиму споживання природного газу та умов корегування
(збільшення/зменшення) договірних обсягів, відповідно до умов цього Договору.
5.2.2. Здійснювати своєчасно оплату Постачальнику на умовах цього Договору.
5.2.3. Своєчасно та належним чином підписувати з Оператором ГРМ/ГТС акт прийому-передачі газу за
підсумками розрахункового місяця та надавати його копію Постачальнику.
5.2.4. Допускати представників Постачальника на їх вимогу до комерційних вузлів обліку природного газу,
встановлених на об’єктах Споживача, для їх огляду.
5.2.5. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та ПППГ.
5.3. Постачальник зобов'язується:
5.3.1. Належним чином подавати та узгоджувати номінації (ре-номінації) по Споживачу з Оператором ГТС.
5.3.2. Постачати Споживачу природний газ в обсягах і на умовах цього Договору.
5.3.3. Корегувати (збільшувати/зменшувати) договірні обсяги газу на умовах цього Договору.
5.3.4. Надавати Споживачу інформацію, передбачену ПППГ.
5.3.5. Виконувати інші обов’язки, передбачені цим Договором та ПППГ.
5.4. Постачальник має право:
5.4.1. Не додержуватися обсягів та графіку постачання газу на об’єкти Споживача у разі порушення
Споживачем умов цього Договору, зокрема ініціювати обмеження (припинення) газопостачання.
5.4.2. Вимагати від Споживача дотримання договірного режиму відбору (споживання) природного газу.
5.4.3. Застосувати до Споживача санкції, передбачені цим Договором за порушення його умов.
5.4.4. Проводити разом із Споживачем звіряння спожитих обсягів газу, з урахуванням даних вузлів обліку.
5.4.5. Інші права, передбачені цим Договором та ПППГ.
6. Відповідальність Сторін.
6.1. Постачальник і Споживач несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.
6.2. При порушенні Споживачем строків оплати, встановлених цим Договором, Постачальник має право:
6.2.1. Вимагати від Споживача відповідно до ПППГ самостійно обмежити (припинити) споживання газу та
допустити представників Постачальника до пломбування запірних пристроїв на об’єктах Споживача;
6.2.2. Замовити послугу обмеження (припинення) газопостачання Споживачу в Оператора ГРМ/ГТС;
6.2.3. Нарахувати Споживачу пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченої оплати
за кожний день прострочення платежу.
6.2.4. Збільшити договірну вартість природного газу за розрахунковий місяць на 10%, якщо прострочення її
оплати за цей місяць становить понад 10 днів, та 20% якщо прострочення становить понад 30 днів.
6.3. Сторони мають право на застосування санкцій до іншої Сторони відповідно до випадків та у порядку,
передбачених розділом VI ПППГ.
6.4. Постачальник не несе відповідальності за обмеження (припинення) газопостачання на об’єкти
Споживача, якщо це сталося з вени чи за ініціативи Оператора ГРМ/ГТС.
6.5. Сторони звільняються від відповідальності за затримку та/або часткове або повне невиконання
зобов’язань за цим Договором, якщо це невиконання сталося наслідком обставин непереборної сили (форсмажорів), що не залежать від волі Сторін, і якщо ці обставини прямо й безпосередньо вплинули на
виконання цього Договору, і Сторони не могли їх передбачити або уникнути. Факт дії форс-мажорних
обставин доводить Сторона, що заявляє про такі обставини.
7. Порядок вирішення спорів
7.1. Усі спори й розбіжності, які можуть виникнути з цього Договору, у зв’язку з ним або через різні
тлумачення повинні вирішуватись за допомогою переговорів і консультацій, зокрема Сторони мають право
звернутися за роз’ясненнями до НКРЕКП. Переговори Сторін є заходами досудового врегулювання спорів
та суперечок. Контактна інформація Постачальника щодо розв'язання спорів (телефони, e-mail, режим
роботи, адреси, П. І. Б. відповідальних працівників), розміщена на сайті Постачальника.
7.2. У випадку якщо Сторони не можуть прийти до взаємної згоди, спір передається на розгляд
Господарського суду відповідно до чинного законодавства України.
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8. Термін дії Договору.
8.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «___» _________ 20__р.
Договір вважається продовженим на кожні наступні ________________, якщо за місяць до закінчення строку
дії цього Договору жодною із Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.
8.2. Цей Договір може бути змінений або розірваний тільки за погодженням Сторін, що оформлюється
Додатковою угодою, яка є невід’ємною частиною цього Договору, за виключенням наступних випадків:
8.2.1. Зміни адреси, E-mail, номерів телефонів, банківських реквізитів Сторін. Про зміни цих даних Сторона,
у якій відбулися зміни, негайно повідомляє другу Сторону засобами електронного зв’язку з послідуючим
письмовим підтвердженням, наданим в оригіналі протягом 10-ти днів з моменту настання змін.
8.2.2. Неможливості покупки (продажу) природного газу в конкретному розрахунковому місяці. Кожна із
Сторін має право відмовитись від покупки (продажу) природного газу за цим Договором в будь-якому
періоді, кратному місяцю (з урахуванням п.3.7 цього Договору), при умові письмового повідомлення іншої
Сторони не менш як за 20 (двадцять) календарних днів до моменту припинення покупки (продажу)
природного газу за цим Договором. Відновлення покупки (продажу) природного газу за цим Договором
здійснюється автоматично з найближчого розрахункового місяця, у випадку відсутності повідомлення будьякої Сторони про відмову покупки (продажу) природного газу в зазначеному місяці.
9. Інші умови.
9.1. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються ПППГ,
Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ.
9.2. У випадку якщо окремі положення цього Договору є, або виявляться недійсними або такими, що
суперечать законодавству, то це не буде поширюватись на дійсність інших положень Договору в цілому. У
цьому випадку Сторони зобов’язуються замінити недійсні положення законними й дійсними положеннями,
які повною мірою будуть відображати наміри Сторін й у ділових відносинах ближче всього відповідають
змісту дійсних положень.
9.3. Невід’ємними частинами цього Договору є наступні Додатки:
9.3.1. Додаток №1 «Вартість газу та порядок оплати».
9.3.2. Додаток №2 «План-графік купівлі-продажу природного газу».
9.4. Цей Договір складений українською мовою у двох примірниках, підписаних і завірених печатками Сторін,
по одному для кожної Сторони, причому обидва екземпляри мають однакову юридичну силу.
10. Юридичні адреси, реквізити та підписи Сторін.
ПОСТАЧАЛЬНИК:
СПОЖИВАЧ:
ТОВ «УКРЕНЕГОЕКСПОРТ»
Юридична адреса: 04213, Україна, м.Київ,
проспект Г.Сталінграду, 47а, офіс 111
Поштова адреса: 04213, Україна, м.Київ,
проспект Г.Сталінграду, 47а, офіс 111
Поточний рахунок: № 26007500545700,
в АТ "УкрСиббанк", м. Харків, МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 36994200
ІПН: 369942026546
Свідоцтво ПДВ: 100279419

___________________________________________
Юридична адреса: __________________________
___________________________________________
Поштова адреса: ___________________________
___________________________________________
Поточний рахунок: № _______________________
в ___________________________ МФО _________
Код ЄДРПОУ _______________________________
ІПН: _______________________________________
Свідоцтво ПДВ: ____________________________

Телефон: +38(044)489-94-59
E-mail: info@ukrenergoexport.com

Телефон: __________________________________
E-mail: ____________________________________

Директор _______________ Д.М. Курмаз

___________________________________________

М.П.

М.П.

Договір №___________ постачання природного газу від «__» __________ 201_р.

від Постачальника ______________
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від Споживача _______________

УКРЕНЕРГО

ЕКСПОРТ
ДОДАТОК № 1 від «___» _____________ 201_ року
до Договору постачання природного газу № __________ від «____» _____________201_ року.

«Вартість газу та строки оплати»
Постачальник: ТОВ «УКРЕНЕРГОЕКСПОРТ», що має ліцензію НКРЕКП на право здійснення
підприємницької діяльності з постачання природного газу (серія ___ № _________) та ЕІС-код___________,
в особі директора Курмаз Дмитра Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та
Споживач: ____________________________________________________________ (ЕІС-код:______________), який діє на
підставі Статуту, з іншого боку, при спільному згадуванні іменуються «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали цей Додаток (далі у тексті Додаток) до Договору № ______ від «____» ___________ 201_
року (далі у тексті Договір) про наступне:
1. Вартість природного газу для об’єктів Споживача у період з __________ по __________ становить
____% від ціни ____________________ у зазначений період (з урахування ПДВ).
2. Оплата за природний газ за кожен розрахунковий місяць здійснюється Споживачем наступним чином:
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
3. Споживач самостійно здійснює платежі з урахуванням даних та умов п.1 і 2 Додатку з урахуванням
узгоджених Сторонами обсягів споживання природного газу в розрахунковому місяці відповідно до умов
Договору. Не надання рахунку Постачальником не є підставою для порушення Споживачем строків
оплати, встановлених цим Додатком.
4. Додаток вступає в силу з моменту підписання Сторонами та діє на термін дії Договору.
5. Додаток складено у 2 примірниках, кожен з яких має однакову силу і є невід'ємною частиною Договору.

Реквізити та підписи Сторін.
ПОСТАЧАЛЬНИК:

СПОЖИВАЧ:

ТОВ «УКРЕНЕГОЕКСПОРТ»
Юридична адреса: 04213, Україна, м.Київ,
проспект Г.Сталінграду, 47а, офіс 111
Поштова адреса: 04213, Україна, м.Київ,
проспект Г.Сталінграду, 47а, офіс 111
Поточний рахунок: № 26007500545700,
в АТ "УкрСиббанк", м. Харків, МФО 351005
Код ЄДРПОУ: 36994200
ІПН: 369942026546
Свідоцтво ПДВ: 100279419

___________________________________________
Юридична адреса: __________________________
___________________________________________
Поштова адреса: ___________________________
___________________________________________
Поточний рахунок: № _______________________
в ___________________________ МФО _________
Код ЄДРПОУ _______________________________
ІПН: _______________________________________
Свідоцтво ПДВ: ____________________________

Телефон: +38(044)489-94-59
E-mail: info@ukrenergoexport.com

Телефон: __________________________________
E-mail: ____________________________________

Директор _______________ Д.М. Курмаз

___________________________________________

М.П.

М.П.

Договір №___________ постачання природного газу від «__» __________ 201_р.

від Постачальника ______________
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від Споживача _______________

УКРЕНЕРГО

ЕКСПОРТ
ДОДАТОК № 2 від «____» ____________ 201_ року
до Договору постачання природного газу № __________ від «____» _____________201_ року

ПЛАН – ГРАФІК
купівлі-продажу природного газу
Постачальник: ТОВ «УКРЕНЕРГОЕКСПОРТ», що має ліцензію НКРЕКП на право здійснення
підприємницької діяльності з постачання природного газу (серія ___ № _________) та ЕІС-код___________,
в особі директора Курмаз Дмитра Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та
Споживач: ___________________________________________________________ (ЕІС-код:____________), який діє на підставі
Статуту, з іншого боку, при спільному згадуванні іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона»,
уклали цей Додаток (далі у тексті Додаток) до Договору № ______ від «____» ___________ 201_ року (далі у
тексті Договір) про погодження договірних обсягів постачання природного газу (м.куб) на об’єкти
Споживача в 20__ році:
Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

Обсяг

Місяць

січень

квітень

липень

жовтень

лютий

травень

серпень

листопад

березень

червень

вересень

грудень

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Обсяг

1. Даний графік є підставою для постачання природного газу Споживачу та розрахунків за Договором.
2. Відхилення від договірних обсягів допускається відповідно до умов Договору.
3. При необхідності визначення договірних обсягів природного газу на наступні 12 місяців, Споживач
повинен не пізніше 10-го числа останнього розрахункового місяця, передбаченого вище наведеної таблиці
надати Постачальнику відповідні дані для оформлення Плану-Графіку купівлі-продажу природного газу на
наступні 12 місяців. При відсутності даних з боку Споживача обсяги природного газу на наступні 12 місяців
визначаються на рівні даних вище наведеної таблиці.
4. Додаток вступає в силу з моменту підписання Сторонами та діє на термін дії Договору.
5. Додаток складено у 2 примірниках, кожен з яких має однакову силу і є невід'ємною частиною Договору.
ПІДПИСИ СТОРІН:
Постачальник:
Директор

Споживач:
Д.М. Курмаз

_____

М.П.

____________________

М.П.

Договір №___________ постачання природного газу від «__» __________ 201_р.

від Постачальника ______________
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від Споживача _______________

