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ДОГОВІР № 29-21/ГК 
ПРО ЗАКУПІВЛЮ 

09120000-6 — Газове паливо (Газ природний) 
 

м. Полтава                                                                                                            01  березня  2021  р. 
 

ТОВ "Газова Компанія "ІНВЕСТСЕРВІС", в особі директора Семеренко Марини 
Олександрівни,  що діє на підставі статуту (далі - Постачальник) та Полтавський літературно-
меморіальний музей Панаса Мирного, в подальшому Замовник, в особі директора Завалій 
Світлани Борисівни, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, , (далі разом іменуються – 
Сторони, а кожна окремо – Сторона), керуючись положеннями Закону України «Про ринок 
природного газу», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими 
нормативно-правовими актами, уклали даний Договір про наступне: 

Терміни, наведені в цьому Договорі вживаються у значеннях, визначених Законом 
України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом 
газотранспортної системи, Кодексом газорозподільної системи. 

 
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: 
 

1.1. Постачальник зобов`язується поставити Споживачу у 2021 році товар: природний газ (код за 
ДК 021:2015 - 09120000-6) (далі - газ), в обсягах і порядку, передбачених даним Договором, а 
Споживач зобов`язується прийняти газ та оплатити Постачальнику його вартість у розмірах, 
строках, порядку та на умовах, передбачених даним Договором. 
 
1.1.1. Умови Договору відповідають змісту цінової пропозиції Постачальника(у тому числі ціни 
за одиницю товару), що подана в рамкам здійснення/проведення процедури закупівлі 
Споживачем згідно Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року 
(зі змінами). 
 
1.2.Постачальник забезпечує постачання підтвердженого обсягу природного газу Споживачу 
протягом визначеного у Додатку №1 періоду постачання. Дані обсяги є плановими та можуть 
зменшуватися або збільшуватися залежно від реального фінансування видатків та потреб 
Споживача. 
 
Постачання газу здійснюється для потужностей Споживача за наступним адресом : 
м. Полтава, вул. Панаса Мирного, 56. 
      
1.2.1. Обсяги постачання газу Постачальником Споживачу в кожному розрахунковому періоді 
(місяці) визначаються на підставі письмової заявки Споживача Постачальнику і можуть 
відрізнятись від обсягів зазначених Додатку №1 до цього Договору. 
 
1.2.2. Зміна обсягів постачання/споживання газу визначається в додаткових угодах до даного 
Договору. 
 
1.3. Споживач має право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених 
Постачальником обсягів природного газу у відповідності до нормативно-правових актів, які 
регламентують діяльність на ринку природного газу. 
 
1.2. Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Споживача здійснюється на 
межах балансової належності об'єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок 
обслуговування (далі – пункти призначення). 
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1.3. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу за цим Договором, є 
наявність у Споживача, укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору на 
розподіл природного газу, на підставі якого Споживач набуває право санкціоновано відбирати 
природний газ з газорозподільної та системи. 
 
1.4. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу за цим Договором, є 
наявність у Постачальника, укладеного в установленому порядку з Оператором ГТС договору на 
транспортування природного газу, на підставі якого Постачальник набуває право санкціоновано 
постачати природний газ через газотранспортну систему. 
 

ІІ. Умови постачання 
 

2.1. Постачання природного газу Споживачу здійснюється з моменту укладання цього Договору 
відповідно до положень даного Договору (з урахуванням всіх його додатків та додаткових угод). 
 
2.2.Постачальник забезпечує постачання підтвердженого обсягу природного газу Споживачу 
протягом визначеного у Додатку №1 періоду постачання. Дані обсяги є плановими та можуть 
зменшуватися або збільшуватися залежно від реального фінансування видатків та потреб 
Споживача. 
Постачання газу здійснюється для потужностей Споживача за наступними адресами : м. Полтава, 
вул. Панаса Мирного, 56.      
 
2.2.1. Обсяги постачання газу Постачальником Споживачу в кожному розрахунковому періоді 
(місяці) визначаються на підставі письмової заявки Споживача Постачальнику і можуть 
відрізнятись від обсягів зазначених Додатку №1 до цього Договору. 
 
2.2.2. Зміна обсягів постачання/споживання газу визначається в додаткових угодах до даного 
Договору. 
 
2.3. Споживання підтверджуваного обсягу природного газу протягом розрахункового періоду 
здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової норми, якщо інший режим споживання 
не передбачено Сторонами. 
 
2.4. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення 
підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно 
обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до Споживача можуть бути 
застосовані відповідні санкції та заходи з боку Постачальника, передбачені Правилами 
постачання природного газу та цим Договором, у тому числі примусове обмеження (припинення) 
газопостачання. 
 
2.5. Обсяг споживання природного газу Споживачем у розрахунковий період не повинен 
перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання 
обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі + 5% (плюс/мінус п’ять 
відсотків) від підтвердженого обсягу природного газу. 
 
2.6.Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу 
споживачем, використовуючи базу даних Оператора ГРМ/ГТС або інформацію споживача, а 
також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті 
споживача. В порядку встановленому Кодексом газотранспортної системи протягом 
розрахункового періоду, допускається корегування підтверджених обсягів природного газу. 
 
2.7.Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного 
газу Споживачу буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, 
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Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику вартість різниці між підтвердженим 
обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною 
вартості природного газу, визначеної цим Договором на момент перевищення підтвердженого 
обсягу природного газу у відповідний період. 

 
ІІІ Ціна, порядок обліку та порядок проведення розрахунків 

 
3.1. Постачання природного газу здійснюється за ціною, що вільно встановлюється між 
Постачальником та Споживачем. 
 
3.1.1. Загальний обсяг природного газу, що постачається для потреб Споживача за даним 
договором складає 7 738,47 м3 (метрів кубічних) з орієнтовним наступним розподілом 
потужності по кварталам: 
 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 
січень - квітень - липень - жовтень 1000,00 

лютий - травень - серпень - листопад 2500,00 

березень 1 738,47   червень - вересень - грудень 2500,00 
 
3.1.2. Ціна природного газу за цим Договором, на момент укладання, визначається за 1000 куб.м., 
з урахуванням вартості замовлення потужності, складає 7 298,53 грн. (сім тисяч двісті дев’яносто 
вісім грн. 53 коп.) в тому числі ПДВ (20%). 
 
3.1.3.Загальна сума договору становить  56 479,50 (П’ятдесят шість тисяч чотириста сімдесят 
дев’ять грн. 50 копійок) 
 
3.1.4. Обсяги закупівлі газу можуть бути зменшені або збільшені залежно від реального 
фінансування видатків або потреби Споживача. 
 
3.2. Вартість фактично поставленого Споживачу обсягу природного газу, протягом відповідного 
розрахункового місяця визначається як добуток ціни природного газу та обсягу фактично 
поставленого Споживачу природного газу, за відповідний розрахунковий період, згідно актів 
приймання – передачі природного газу. 
 
3.3. Загальна вартість Договору складається з місячних сум вартості фактично поставлених 
обсягів природного газу, згідно актів приймання – передачі , складених Сторонами протягом 
періоду постачання. 
 
3.4.Ціна природного газу підлягає зміні з наступних підстав: 
 
3.4.1. зміна кон'юнктури ринку (зміна закупівельної ціни природного газу у власників ресурсу 
(газодобувних підприємств, оптових продавців, власників імпортованого ресурсу газу); 
 
3.4.2.Зміна ціни за одиницю товару не більше ніж на 10% у разі коливання ціни товару на ринку 
за умови,що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної у договорі; 
 
3.4.3. набрання чинності нормативно-правовими актами, що безпосередньо впливають на Ціну 
природного газу, включаючи але не обмежуючись, введенням в дію актів законодавства, що 
покладають на Постачальника обов’язок укладання договорів транспортування та/або розподіл 
природного газу або договорів, що унеможливлюють постачання природного газу Споживачу, 
без укладання Постачальником такого роду договорів; прийняття нормативно-правових актів, що 
створюють для Постачальника додаткові фінансові витрати пов’язані із постачанням природного 



 

 4 

газу Споживачу (будь-які види фінансових забезпечень, гарантій (без відкладної, безумовної 
банківської гарантії)); вимоги щодо збільшення страхового запасу природного газу; збільшення 
тарифів на транспортування та/або розподіл природного газу, тощо; 
 
3.4.4. надання Споживачем заявки на коригування договірних планових обсягів природного газу 
та/або підтверджених обсягів природного газу, у сторону збільшення; 
 
3.4.5. узгодженої зміни ціни в бік зменшення або збільшення ( без зміни кількості (обсягу) та 
якості товарів, робіт і послуг); 
 
3.4.6. з будь-яких інших підстав, що випливають із відповідної письмової домовленості Сторін, 
оформлених відповідною додатковою угодою до Договору 
 
3.5.У випадку настання обставин, визначених в п. 3.4 Договору, Сторони зобов’язуються 
врегулювати питання, щодо зміни Ціни природного газу, шляхом укладання відповідної 
додаткової угоди, у наступні строк: 
 
3.5.1. у випадку передбачено п. 3.4.1 Договору у строк, що не перевищує 10(десяти) робочих 
днів, від дати настання змін; 
 
3.5.2 у випадку передбаченому п. 3.4.2 Договору, у строк, що не перевищує 10(десяти) робочих 
днів, від дати набрання чинності відповідними нормативно-правовими актами; 
 
3.5.3 у випадку передбаченому п. 3.4.3 Договору в строки передбачені Кодексом 
Газотранспортної системи; 
 
3.5.4. у випадку передбаченому п. 3.4.4 Договору, у строки визначені чинним законодавством 
України. 
 
3.6 Будь яка зміна ціни природного газу та/або транспортування природного газу повинна бути 
документально підтверджена. Документ який свідчить про зміну ціни природного газу та/або 
транспортування природного газу може бути використаний лише один раз. 
 
3.7 Облік спожитого природного газу на підставі показів комерційних вузлів природного газу 
Споживача або показів приладів обліку (лічильника) природного газу Споживача. 
 
3.8. Розрахунковим періодом за цим Договором є відповідний розрахунковий місяць. Розрахунки 
Споживача за природний газ здійснюються за розрахунковий період, шляхом перерахування 
грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, протягом 10 банківських днів на підставі 
підписаних актів прийому-передачі обсягів природного газу. 
 
3.8.1. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення оплати Замовником 
протягом строку визначеного в п.3.8. Договору, Споживачем може бути застосовано право на 
відстрочку платежу протягом 5-ти банківських днів з наступного дня після завершення строку 
визначеного в п.3.8. Договору, без права на претензію з боку Постачальника щодо несвоєчасної 
оплати за поставлений газ. 
 
3.8.2. За домовленістю сторін порядок оплати може бути змінений, про що укладається додаткова 
угода, яка є невід’ємною частиною даного договору.  
3.9. У разі переплати, сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний 
розрахунковий період, або повертається на поточний рахунок Споживача, на його письмову 
вимогу. 
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3.10. Датою оплати (здійснення розрахунку) визначається дата, на яку були зараховані кошти на 
поточний рахунок Постачальника. 
 
3.11. За підсумками розрахункового періоду, Споживач до 5 числа місяця, наступного за 
розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акту про фактичний 
об’єм (обсяг) розподіленого природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений 
між Оператором ГРМ та Споживачем, відповідно до вимог чинного законодавства України. 
 
3.12. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС, 
Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірника акта 
приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником 
Постачальника. 
 
3.13. Споживач протягом двох днів з дня одержання акту приймання – передачі природного газу 
зобов’язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання – передачі 
природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмові 
формі мотивовану відмову від підписання акта приймання – передачі природного газу. 
 
3.14. У випадку відмови від підписання акта приймання – передачі природного газу розбіжності 
підлягають урегулюванню відповідно до Договору або в судовому порядку. 
 
3.15. До прийняття рішення судом вартість постачального природного газу встановлюється 
відповідно до даних Постачальника. 
 

IV Права та обов’язки Споживача 
 

4.1.Споживач має право: 
 
4.1.1. на отримання природного газу в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання 
його умов; 
 
4.1.2 на отримання інформації щодо Ціни природного газу, порядку оплати , загальні умови 
постачання , права та обов’язки Постачальника та Споживача, зазначення актів законодавства, 
якими регулюються відносини між Постачальником та Споживачем, наявні способи досудового 
вирішення спорів з Постачальником; 
 
4.1.3 на безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання 
природного газу; 
 
4.1.4. звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням 
цього Договору; 
 
4.1.5.на звірку фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта; 
 
4.1.6. вільно обирати постачальника, шляхом зміни Постачальника, в порядку визначеному цим 
Договором та чинним законодавством України; 
 
4.1.7. самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з 
дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомити всіх суб’єктів 
ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори; 
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4.1.8. вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення 
порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення 
газопостачання відбулося без розірвання Договору; 
 
4.1.9 на дострокове розірвання Договору, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір 
внесення змін до Договору, в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для 
нього неприйнятими; 
 
4.1.10 мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами і цим Договором. 
4.1.11. на дострокове розірвання договору, у разі виявлення, що Постачальник не має договірних 
відносин з оператором ГТС, та/або намагається перекласти обов’язки договірних відносин з 
оператором ГТС на Споживача. 
 
4.2. Споживач зобов’язується: 
 
4.2.1. дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини 
на ринку природного газу; 
 
4.2.2. забезпечити дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на 
умовах, визначених цим Договором; 
 
4.2.3. забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу, згідно з умовами 
Договору; 
 
4.2.4. укласти в установленому порядку договір на розподіл природного газу з оператором ГРМ 
для набуття права санкціоновано відбирати Газ з газорозподільної системи та фізичної доставки 
газу до межі балансової належності об’єкта Споживача; 
 
4.2.5. не допускати несанкціонованого відбору природного газу; 
 
4.2.6. провести повний розрахунок із Постачальником за природний газ, спожитий Споживачем 
до дати переходу до нового постачальника та виплати на рахунок Постачальника суму 
компенсації, визначеної умовами даного Договору. 
 
4.2.7. своєчасно повідомляти Постачальнику про всі зміни щодо персоніфікованих даних 
Споживача; 
 
4.2.8. за підсумками кожного розрахункового періоду, до 5 числа місяця, наступного за 
розрахунковим періодом, надавати Постачальнику копію відповідного акту про фактичний об’єм 
(обсяг) розподіленого природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між 
Оператором ГРМ та Споживачем; 
 
4.2.9 забезпечувати безперешкодний доступ представників Постачальника за пред’явлення 
службового посвідчення на територію власних об’єктів, де розташовані вузли обліку природного 
газу, прилади обліку природного газу, лічильники природного газу тощо, для звірки даних 
фактичного споживання природного газу; 
 
4.2.10 проводити звірку фактичних розрахунків за природний газ поставлений за цим Договором; 
4.2.11. відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або 
неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником за діючими 
нормативно-правовими актами та/або цим Договором; 
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4.2.12 здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю 
або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків 
тощо в разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання природного газу; 
 
4.2.13. самостійно обмежити (припинити) споживання природного газу у випадках: 
- порушення строків оплати за цим Договором; 
- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу; 
- перевитрати добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без 
узгодження з Постачальником; 
- в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. 
 
4.2.14. здійснювати обмін інформацією із Постачальником, в порядку та на умовах визначених 
даним Договором; 
 
4.2.15 своєчасно повідомляти Постачальника про початок процедури ліквідації Споживача або 
про порушення судом справи про банкрутство Споживача; 
 
4.2.16 виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та цим 
Договором. 
 

V Права і обов’язки Постачальника  
 

5.1.Постачальник має право 
 
5.1.1. з дня підписання договору, збільшувати ціну за одиницю товару, при цьому зменшуючи 
обсяг продукції, яка постачається в межах суми договору, але не більше ніж 10 % (десять 
відсотків) від ціни за одиницю товару, встановленої на день підписання договору. Така зміна 
ціни за одиницю товару повинна бути фінансово та економічно обґрунтованою в письмовому 
вигляді, з наданням документу від уповноваженого на те органу. 
 
5.1.2. з моменту останньої зміни ціни за одиницю товару, збільшувати вартість товару, у разі 
коливання вартості товару на ринку та/або з інших причин, які впливають на формування ціни 
товару постачальника. 
 
5.1.3. отримувати від Споживача оплату за поставлений природний газ відповідно до умов 
Договору;  
 
5.1.4.ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, 
визначених цим Договором та чинним законодавством України; 
 
5.1.5. на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних 
вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання Споживача, для 
звірки даних фактичного споживання природного газу; 
 
5.1.6.на повну і достовірну інформацію від Споживача, щодо режимів споживання природного 
газу; 
 
5.1.7.отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником, у зв’язку 
з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед 
Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України; 
 
5.1.8. на компенсацію витрат Постачальника, у випадках передбачених даним Договором; 
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5.1.9. мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором. 
 
5.2. Постачальник зобов’язується: 
 
5.2.1 забезпечити постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених цим 
Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору (споживання) природного 
газу та проведення своєчасних розрахунків за нього; 
 
5.2.2. забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС 
необхідного Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні 
обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного 
газу; 
 
5.2.3. забезпечувати належну якість надання послуг постачання природного газу відповідно до 
вимог чинного законодавства України та цього Договору; 
 
5.2.4. надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну природного газу, порядок 
оплати за спожитий природний газ та іншу інформацію, що вимагається діючими нормативно – 
правовими актами. Така інформація оприлюднюється на веб-сайті Постачальника. 
 
5.2.5.в установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності, пов’язаної з 
постачанням природного газу; 
 
5.2.6.відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного 
виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором; 
 
5.2.7 забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача; 
 
5.2.8. своєчасно повідомляти Споживача якщо Постачальник знаходиться в процесі ліквідації, 
або визнання банкрутом, або якщо Постачальник проходить по процедурі 
призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, його ліцензію на 
провадження діяльності з постачання природного газу анульовано або її дію зупинено та про 
відсутність ресурсу природного газу; 
 
5.2.9 виконувати інші обов’язки, які покладені на Постачальника чинним законодавством та цим 
Договором. 
 

VI Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання 
 

6.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходи з припинення або обмеження в 
установленому порядку постачання природного газу Споживачу у разі: 
 
6.1.1. проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за цим Договором; 
 
6.1.2. перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі 
природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу; 
 
6.1.3. розірвання/припинення/призупинення цього Договору; 
 
6.1.4. відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу, за відповідний 
розрахунковий період, без відповідного письмового обґрунтування;  
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6.1.5. настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що 
діють відповідно до вимог ст.. 5 закону України «Про ринок природного газу». 
 
6.1.6. у випадках відмови Споживача від підписання додаткової угоди, щодо зміни ціни 
природного газу з підстав передбачених цим Договором; 
 
6.1.7. настання заходів, передбачених Національним планом дій, розробленого на виконання 
статті 6 Закону України «Про ринок природного газу»; 
 
6.1.8 газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках 
передбаченими чинним законодавством України. 
 
6.2 З необхідності здійснення заходів з припинення або обмеження газопостачання Споживачу, 
Постачальник направляє Споживачу повідомлення про необхідність самостійно обмежити чи 
припинити газопостачання з певного періоду (день, година) та у визначений зі Споживачем час 
має право опломбувати запірні пристрої Споживача, за допомогою яких Споживач самостійно 
обмежив чи припинив подачу газу на власні об’єкти.  
 
6.3. Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання 
Споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС. Для цього Постачальник укладає 
з Оператором ГРМ/ГТС договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням 
газопостачання споживачам. При необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення 
газопостачання Споживачу Оператором ГРМ/ГТС, Постачальник направляє Оператору ГРМ/ГТС 
відповідне письмове повідомлення, копію якого направляє Споживачу, в якому повинен 
зазначити підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл 
/транспортування природного газу з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, 
що визначають порядок обмеження/припинення природного газу. 
 
6.4. У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання природного газу 
Споживач зобов’язаний з дотриманням правил безпеки обмежити (припинити) власне 
споживання природного газу, а в разі, якщо обмеження (припинення) природного газу буде 
здійснюватися Оператором ГРМ/ГТС, ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню аварійних ситуацій та підготувати власне газоспоживне обладнання до обмеження 
(припинення) розподілу/транспортування природного газу. 
 
6.5. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість 
Постачальнику за цим Договором. 
 
6.6. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на об’єкт Споживача 
чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи технічного 
переоснащення тощо, Споживач має звернутися до Оператора ГРМ. 
 

VII Порядок зміни постачальника 
 

7.1. Споживач має право змінити Постачальника виключно у випадку повного дотримання умов 
визначених даним розділом Договору. 
 
7.2. Зміні Постачальника, у відповідному розрахунковому періоді , має передувати укладання 
договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання даного договору 
або його призупинення в частині постачання природного газу, а також відсутність у Споживача 
простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед Постачальником за цим 
Договором. 
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7.3. Постачальник може вимагати від Споживача, виплати справедливої та обґрунтованої 
компенсації, пов’язаної із відшкодуванням прямих витрат понесених Постачальником з метою 
виконання своїх зобов’язань за цим Договором. 
 
7.4. Споживач, повинен виконати свої зобов’язання по розрахункам за природний газ перед 
Постачальником та підписати з ним угоду про розірвання цього Договору або його призупинення 
в частині постачання природного газу з дати, з якою постачання природного газу буде 
здійснювати новий постачальник. 
За умови дотримання вищезазначених умов, зміна Постачальника має бути завершена протягом 
періоду часу, який не перевищує 21 день з дня отримання Постачальником повідомлення 
Споживача про його намір змінити Постачальника. 
 
7.5. Повідомлення Споживачем Постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією 
про розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання природного газу і 
повинно містити дату розірвання (припинення) цього Договору, яка визначається останнім 
календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим 
постачальником набирає чинності. З метою забезпечення безперебійного постачання природного 
газу, Постачальник поставляє природний газ Споживачу до останнього дня терміну дії цього 
Договору, відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір постачання 
природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня після 
розірвання (призупинення) цього Договору, але за умови, що у Споживача не буде простроченої 
заборгованості за поставлений природний газ Постачальником. 
Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником, чи 
протягом цього періоду, у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений 
природний газ перед Постачальником (через розбіжності між плановими і фактичним 
споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим 
постачальником, тощо), останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити 
заходи, щодо припинення постачання природного газу Споживачу, у тому числі через Оператора 
ГРМ, 
 
7.6. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатися виключно з 
першого числа розрахункового періоду наступного за тим, у якому з новим постачальником було 
укладено договір на постачання та за умови включення Споживача до підтвердженої номінації 
нового постачальника в порядку, визначеному чинним законодавством України. 
 

VIII Відповідальність Сторін 
 

8.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони 
несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України. 
 
8.2. У разі прострочення виконання Споживачем своїх зобов’язань в частині оплати за спожитий 
природний газ, у порядку визначеному цим Договором, Споживач зобов’язаний сплатити на 
користь Постачальника пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, 
що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день 
прострочення платежу. 
 
8.3. За результатами виявлених порушень представником Постачальника складається акт-
претензія, який оформлюється з урахуванням таких вимог: 
 
1) форма акта-претензії є довільною; 
2) при порушенні, зазначеному в підпункті 8.3.3 пункту 8.3 цього розділу, акт-претензія 
складається представниками Постачальника після пред’явлення ними відповідних посвідчень у 
присутності уповноваженого представника Споживача (власника або наймача) і скріплюється 
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їхніми підписами. У разі відмови Споживача від підписання акта-претензії про це зазначається в 
акті-претензії. Акт-претензія щодо відмови споживача у доступі до території об’єкта споживача 
вважається дійсним, якщо його підписали представник Постачальника та одна незаінтересована 
особа за умови посвідчення їх осіб або три представники Постачальника. У разі відмови 
Споживача від підписання акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках цього 
акта, і другий його примірник надсилається споживачеві реєстрованим поштовим відправленням. 
Акт-претензія, складається в двох примірниках, у якому зазначається підстави та розмір 
нарахованих збитків, один з яких надсилається (надається) Споживачу (з позначкою про 
вручення), а Споживач зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів з моменту його отримання 
відшкодувати Постачальнику завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або 
часткового відшкодування.  
У випадку нереагування у встановлений строк на акт-претензію або невідшкодування завданих 
збитків Постачальник має право звернутись до суду.  
 
8.4. Відшкодування збитків Постачальником Споживачу здійснюється в таких випадках: 
 
8.4.1у разі якщо постачання газу Споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на 
виконання неправомірного доручення Постачальника про припинення постачання газу 
Споживачу, Постачальник відшкодовує Споживачу вартість або об’єм недовідпущеного 
природного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу на 
відповідний період з урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та 
вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного 
припинення. Крім того, якщо внаслідок цього Споживачу або його майну завдано шкоди, 
постачальник відшкодовує її в повному обсязі; 
 
8.4.2. у разі якщо підтверджений обсяг природного газу менше планового об’єму (обсягу), 
визначеного договором постачання природного газу, або несвоєчасно погоджений 
Постачальником з Оператором ГТС на відповідний період (за умови, що споживачем не 
порушувались зобов’язання за цим Договором), що призвело до припинення 
розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС, Споживач має право 
вимагати від Постачальника відшкодування вартості або об’єму недовідпущеного природного 
газу, який обчислюється, виходячи з планового об’єму (обсягу) постачання природного газу, 
визначеного цим Договором на відповідний період, з урахуванням періоду припинення 
газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його 
безпідставного припинення. 
Крім того, якщо внаслідок цього Споживачу або його майну завдано матеріальної чи моральної 
шкоди, постачальник відшкодовує її на підставі рішення суду. 
 
8.5.Для ініціювання процедури відшкодування збитків Споживач складає в довільній формі акт-
претензію, в якому зазначає підстави та розмір нарахованих збитків, та надсилає його 
Постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення, а Постачальник 
зобов’язаний не пізніше двадцяти робочих днів з моменту його отримання відшкодувати завдані 
збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.  
У випадку нереагування у встановлений строк на звернення або невідшкодування завданих 
збитків Споживач має право звернутись до суду. 
8.6. постачальник не відповідає за будь – які перебої у транспортування 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, спричинене по вині відповідального системного оператора. 
 

IX Порядок вирішення спорів 
9.1. Всі спори та розбіжності стосовно виконання умов цього Договору Сторони намагаються 
вирішити шляхом переговорів. 
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9.2. У разі недосягнення згоди щодо спірних питань, Сторони мають право звернутися із заявою 
про вирішення суперечок до Регулятора та/або передати спір на розгляд суду. 
 

Х Форс-мажор 
 

10.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за 
Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин). 
 
10.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що 
об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору. 
Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин. 
 
10.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 
чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання 
відповідно до законодавства. 
 
10.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством 
порядку. 
 
10.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати 
Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення. 
 

ХІ. Строк дії Договору та інші умови 
 

11.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 2021 року, а в 
частині проведення розрахунків до їх повного виконання, відповідно до п.3 ст. 631 умови 
договору застосовуються до правових відносин що настали між Сторонами з  01 березня 2021 
року. 
 
11.2. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються 
уповноваженими особами Сторін. У випадку, якщо установчими документами Сторони 
передбачена наявність печатки, Договір має бути скріплений печаткою такої Сторони. 
 
11.3.Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, 
найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) прийняття рішення 
про ліквідацію, реорганізацію або банкрутство не пізніше п’яти днів після настання таких змін. 
Після отримання коду EIC Сторони повідомляють про це одна одну листом. 
 
11.4.Даний Договір є конфіденційним документом і відомості, що містяться в ньому, не 
підлягають розголошенню, крім випадків та в обсязі, що вимагається чинним законодавством або 
за письмовою згодою Сторін. 
 
11.5 Всі додатки до Договору є його невід’ємною частиною та набувають чинності, якщо вони 
вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені 
печатками, якщо наявність та/або використання печатки передбачено установчими документами 
Сторін. 
 
11.6 Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання 
зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні 
дані Сторін захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист персональних 
даних». Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для 
Сторін про збір та обробку персональних даних. Жодна із Сторін не має права передавати свої 




