
ДОГОВІР №___________ 

постачання природного газу 

 
м. Київ                                      «___» _________  2020 року 

 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ритейл Сервіс», EIC-код 

_________________ юридична особа, що створена та діє у відповідності до чинного 

законодавства України, має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, 

передбачених Податковим кодексом України, діє на підставі ліцензії на право провадження 

господарської діяльності з постачання природного газу  (Постанова НКРЕКП від ______ р. 

№_____), надалі – Постачальник, в особі директора Новіцької Ірини Володимирівни, 

який діє на підставі статуту, надалі іменується «Постачальник», та  

 

___________________________________________, ЕІС-код ___________________, 

юридична особа, що створена та діє у відповідності до чинного законодавства України, має 

статус платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених Податковим 

кодексом України, в особі ___________________________, який (яка) діє на підставі 

_________________________________, надалі іменується «Споживач», з іншого боку в 

подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона», керуючись Законом 

України «Про ринок природного газу», Постановою НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 р. «Про 

затвердження Правил постачання природного газу», Постановою НКРЕКП № 2493 від 

30.09.2015 р. «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» (надалі – Кодекс), 

Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 р. «Про затвердження Кодексу 

газорозподільних систем», іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють 

відносини у сфері постачання природного газу, уклали цей договір постачання природного 

газу (надалі іменується «Договір») про наступне: 

 

ТЕРМІНИ, ЯКІ ВЖИВАЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ: 

 Газ – природний газ, якість якого відповідає ГОСТ 5542-87 та іншим вимогам, 

встановленим державними стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними 

документами щодо його якості, які діють на території України. Якість газу визначається 

методами, що передбачені державними стандартами та нормативно-технічними 

документами. 

Розрахункова одиниця Газу – обсяг газу, що міститься в одній тисячі кубічних 

метрів при температурі плюс 20 градусів Цельсія та тиску 760 мм ртутного стовпчику. 

Розрахунковий період – газова доба (D) та/або газовий місяць (М), що складається 

з газових діб (D), в якій (якому) буде здійснюватися (здійснено) надання послуги 

постачання природного газу. 

Газова доба (D) – газова доба, в якій здійснюється надання послуги постачання 

природного газу. Газова доба (D) триває з 07:00 за київським часом дня до 07:00 за 

київським часом наступного дня. 

Газова доба (D+1) – газова доба, наступна за газовою добою (D). 

Газова доба (D-1) – газова доба, що передує газовій добі (D). 

Газовий місяць (М) – газовий місяць, в якому здійснюється надання послуги 

постачання природного газу. Газовий місяць розпочинається з першої газової доби 

поточного місяця і триває до початку першої газової доби наступного місяця. 

Газовий місяць (М +1) – газовий місяць, наступний за газовим місяцем (М). 

Газовий місяць (М -1) – газовий місяць, що передує газовому місяцю (М). 

Небаланс – різниця між обсягами природного газу, поданими згідно повідомлення 

Споживача Постачальником для постачання природного газу на точці входу, та відібраними 



Споживачем з газотранспортної системи на точці виходу, що визначається відповідно до 

алокації. 

Позитивний небаланс – перевищення обсягів переданого природного газу над 

обсягами відібраного природного газу Споживачем. 

Негативний небаланс – перевищення обсягів відібраного природного газу з 

газотранспортної системи над обсягами переданого природного газу. 

Період  балансування – газова доба (D). 

Плата за добовий небаланс – сума коштів, яку Споживач сплачує Постачальнику, 

в разі перевищення добового заявленого обсягу споживання природного газу, відповідно до 

умов цього Договору. 

Алокація – обсяг природного газу Споживача, віднесений Оператором ГТС 

Постачальнику з метою визначення за певний період обсягів небалансу  Споживача. 

Інформаційна платформа – електронна платформа у вигляді веб-додатка в мережі 

Інтернет, функціонування та керування якою забезпечується оператором ГТС, яка 

використовується Постачальником для забезпечення надання послуг постачання 

природного газу Споживачу. 

Номінація – попереднє повідомлення, надане Постачальником Оператору ГТС, 

стосовно обсягів природного газу, які будуть подані Постачальником протягом доби до 

газотранспортної системи в точках входу та відібрані Споживачем з газотранспортної 

системи в точках виходу.  

Реномінація – заявка Постачальника на зміну підтвердженої Оператором ГТС 

номінації. 

Підтверджена номінація/реномінація – підтверджений Оператором ГТС обсяг 

природного газу, який буде прийнятий від Постачальника в точках входу до 

газотранспортної системи та переданий (протранспортований) для потреб Споживача в 

точках виходу з газотранспортної системи у відповідний період. 

Реєстр споживачів постачальника – перелік споживачів, які в Інформаційній 

платформі закріплені за Постачальником у розрахунковому періоді. 

Інформаційна платформа – електронна платформа у вигляді веб-додатка в мережі 

Інтернет, функціонування та керування якою забезпечується оператором ГТС, яка 

використовується Постачальником для забезпечення надання послуг постачання 

природного газу Споживачу. 

Маржинальна ціна придбання – ціна природного газу, яка розраховується 

Оператором ГТС відповідно до Кодексу для кожної Газової доби (D) і яка застосовується 

при розрахунку вартості небалансу Споживача за цю Газову добу (D) для Постачальника. 

Маржинальна ціна продажу – ціна природного газу, яка розраховується 

Оператором ГТС відповідно до Кодексу ГТС для кожної Газової доби (D) і яка на умовах 

цього Договору застосовується при розрахунку вартості позитивного небалансу Споживача 

за цю Газову добу (D). 

Планові добові обсяги постачання газу – заявлені Споживачем обсяги природного 

газу на місяць постачання з по добовою розбивкою, які Постачальник зобов’язується 

відобразити в інформацій платформі. 

Плата за послуги транспортування – оплата послуг транспортування природного 

газу для точки виходу з газотранспортної системи, у тому числі замовлення розподілу 

потужності та вартість додаткової плати за перевищення договірних потужностей,  яка 

сплачується Споживачем  на користь Постачальника, як замовника послуг 

транспортування, за тарифами, які встановлюються Регулятором, на умовах та у строки 

визначені чинним законодавством та Договором. 



Потужність - максимально допустиме перетікання обсягу природного газу, 

виражене в одиницях енергії до одиниці часу, що надається замовнику послуг 

транспортування відповідно до договору транспортування. 

Транспортування природного газу - господарська діяльність, що підлягає 

ліцензуванню і пов’язана з переміщенням природного газу газотранспортною системою з 

метою його доставки безпосередньо споживачам. 

Інші терміни, що використані у цьому Договорі, вживаються у значенні визначеному 

чинними в Україні нормативно-правовими актами. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.  За цим Договором Постачальник зобов’язується постачати природний газ, ДК  (за 

кодом  згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00 00) Споживачу в необхідних для нього об’ємах (обсягах), 

а Споживач зобов'язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість природного газу 

та вартість інших витрат, передбачених цим Договором, у розмірі, строки та порядку, що 

визначені цим Договором. 

1.2.  Якість газу повинна відповідати Кодексу. Одиниця виміру: одна тисяча стандартних 

метрів кубічних. Параметри газу повинні відповідати параметрам загального потоку в 

газотранспортній системі України. 

1.3.  Споживач гарантує, що на момент укладання Договору в нього відсутня  

прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед діючим постачальником. 

1.4.  Споживач підтверджує та гарантує, що на момент підписання цього Договору, у 

Споживача є в наявності: 

- укладений договір  на  розподіл  природного  газу між Споживачем та Оператором  

газорозподільчої мережі (надалі – Оператор ГРМ)  та присвоєний персональний EIC-

код. 

- укладений договір транспортування природного газу між Споживачем та Оператором 

газотранспортної системи (надалі -  Оператор ГТС) та присвоєний персональний  EIC-

код. 

1.5.  Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в  цьому пункті, несе  

Споживач. Найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілу  

природного газу: ______________________________________ . 

1.6.  Найменування Оператора ГТС, з яким Споживач уклав договір на транспортування 

природного газу: АТ «Укртрансгаз» філія «Оператор газотранспортної системи України». 

 

2. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗАВЕДЕННЯ 

ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ГАЗУ 

 

2.1.  Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Споживача 

оформлюється Актом приймання-передачі природного газу відповідно до вимог Кодексу та 

Договору. 

2.2.  Обсяг замовленої потужності та плановий обсяг (об’єм) постачання газу в газовій 

добі (D) визначається на підставі заявок Споживача в межах Планового обсягу (об’єму) 

постачання газу. Заявки подаються Споживачем на відповідну добу в розрізі кожної точки 

виходу. Форма щодобової заявки на замовлення потужності та постачання газу встановлена 

Додатком №1 до Договору.  

2.3.  У відповідності до цього Договору: 

2.3.1. Постачальник не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до початку Газового місяця (М) 

включає Споживача до Інформаційної платформи у власний Реєстр споживачів на 

відповідний Розрахунковий період - газовий місяць (М). 

2.3.2. Постачальник не пізніше ніж до 15:00 Газової доби (D-1) подає Оператору ГТС 



номінацію з обсягами замовленої потужності  та обсягами газу, які будуть подані до 

газотранспортної системи для потреб Споживача протягом відповідної Газової доби 

(D) Газового місяця (М). 

2.3.3. Споживач щоденно до 12:00 Газової доби (D-1)  направляє Постачальнику на 

електронну пошту, визначену в розділі 9 Договору, щодобову заявку на замовлення 

потужності та постачання природного газу (надалі- Заявка).  

Споживач  до подачі номінації Постачальником  на відповідну Газову добу 

(D) має право змінити заявлені обсяги (об’єми) споживання, що були вказані в угоді 

на відповідний Розрахунковий період. У випадку зміни запланованих обсягів 

споживання природного газу протягом доби, Споживач терміново по електронній 

пошті не пізніше ніж за три години до ймовірного переліміту або зменшення 

споживання природного газу зобов’язаний повідомити Постачальника про 

зменшення / збільшення обсягу споживання природного газу. 

Повідомлення повинно містити наступну інформацію: 

- дату Газової доби (D), щодо якої необхідно змінити обсяг в розрізі кожної точки 

входу/виходу; 

- обсяг замовленої потужності та обсяг споживання газу на день, м.куб. згідно 

підтвердженої номінації/реномінації на час подання зміни; 

- обсяг, на який необхідно збільшити/зменшити постачання  газу протягом Газової доби 

(D). 

У випадку ненадання такого листа, природний газ постачається відповідно до 

замовлених обсягів планового добового споживання та підлягає оплаті на умовах, 

визначених Договором та/або Додатковими угодами до Договору. Змінам не 

підлягають обсяги газу, які були відібрані на підставі підтвердженої Оператором 

ГТС номінації. 

2.3.4. Відповідно до отриманої Заявки на зміну обсягів газу, Постачальник не пізніше 

закінчення наступних повних 60 (шістдесят) хвилин подає Оператору ГТС 

реномінацію зі зміненими обсягами газу, які будуть подані до газотранспортної 

системи та відібрані Споживачем протягом відповідної Газової доби (D). 

2.3.5. У день укладення цього Договору Споживач направляє на електронну адресу 

Постачальника  довіреність та повідомлення про особу, уповноважену Споживачем 

на подання щодобової Заявки, повідомлення про зменшення/збільшення обсягу 

споживання природного газу та іншої кореспонденції та направляє оригінал такого 

повідомлення на поштову адресу Постачальника протягом 2 робочих днів з дня 

укладення Договору. 

2.3.6. На підставі отриманої Заявки, Постачальник для забезпечення транспортування 

природного газу Споживачу, замовляє потужність віртуальної точки входу/виходу 

відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи. Величина використаного 

обсягу потужності точок входу/виходу дорівнює величинам остаточної алокацій 

щодобових подач та відборів Споживача газу у відповідних точках входу/виходу. 

Відповідальність за перевищення замовлених потужностей несе Споживач 

відповідно до умов Договору. 

2.3.7. Доступ до потужності точок входу/виходу на добу наперед надається на підставі 

номінації, підтвердженої оператором  газотранспортної системи, відповідно до 

вимог Кодексу газотранспортної системи. 

2.3.8. Підтверджена оператором  газотранспортної системи номінація на газову добу, є 

підтвердженням розподілу потужності на добу наперед. 

2.3.9. Споживач несе всі ризики, пов’язані з не наданням з вини Споживача номінації на 

точку виходу, на яку було розподілено потужність на відповідну газову добу. 

2.4.  Постачальник зобов’язується вносити до інформаційної платформи планові обсяги 

замовленої потужності та обсяги постачання природного газу у строк, встановлений 

чинними нормативно-правовими актами, які діють на території України. 



2.5.  За підсумками газового (розрахункового) місяця Споживач до 5 (п’ятого) числа 

місяця, наступного за газовим, зобов’язаний надати Постачальнику завірені належним 

чином копії відповідних актів про фактичний об’єм (обсяг) спожитого 

(протранспортованого/ розподіленого) природного газу Споживачем  за  газовий місяць 

(М), що складений між Оператором ГРМ та Споживачем, на підставі даних комерційних 

вузлів обліку газу, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу 

газорозподільних систем.  

2.6.  На підставі отриманих від Споживача  даних, відповідно до п.2.5. Договору,  та/або 

даних інформаційної платформи, Постачальник протягом 3 (трьох) робочих днів готує та 

надає Споживачу два примірники Акту приймання-передачі природного газу за 

розрахунковий період (газовий місяць М), підписані уповноваженим представником 

Постачальника та рахунок на оплату/доплату за спожитий газ та (в разі наявності) рахунок 

на оплату добового небалансу та/або плати за послуги транспортування, що включає в себе 

вартість додаткової плати за перевищення замовлених потужностей (за наявності 

перевищення замовлених потужностей). 

2.7.  Споживач протягом 2 (двох) робочих днів з дати одержання Акту приймання-

передачі природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник 

оригіналу Акту приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим 

представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від 

підписання Акту приймання-передачі природного газу.  

2.8.  Звірка фактичного об’єму (обсягу) спожитого за Договором газу на певну дату чи 

протягом певного розрахункового періоду здійснюється Сторонами на вимогу будь-якої із 

Сторін протягом п’яти робочих днів з дати отримання такої вимоги на підставі даних 

комерційних вузлів обліку газу та даних з Інформаційної платформи. 

2.9.  Постачальник не має права ініціювати/вживати заходи з припинення/обмеження 

постачання природного газу за цим Договором у випадку перевищення Споживачем 

підтвердженого обсягу природного газу. 

2.10.  Зміна постачальника газу відбувається у порядку, передбаченому Правилами 

постачання природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496 

(далі – Правила постачання природного газу). 

 

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

3.1.  Постачальник має право:  

3.1.1. отримувати від Споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов 

Договору;   

3.1.2. ініціювати припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу у 

порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством у разі: 

-  проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за цим Договором; 

- розірвання/припинення цього Договору; 

-         відмови Споживача від підписання акту приймання-передачі газу за розрахунковий 

період (газовий місяць М) без відповідного письмового обґрунтування; 

- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного 

газу, що діють відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» 

та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до зазначених правил;  

- в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного 

газу»,  Кодексом  газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних 

систем,  Правилами безпеки систем газопостачання. При цьому припинення (обмеження) 

газопостачання Споживачеві здійснюється Постачальником в порядку, передбаченому 

Правилами постачання природного газу та Порядком пооб’єктного припинення 

(обмеження) газопостачання споживачам. Відновлення газопостачання здійснюється за 

погодженням  Постачальника та після відшкодування Споживачем витрат на припинення 
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та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником  та/або Оператором 

ГРМ/ГТС. 

3.1.3. на безперешкодний доступ (за пред'явленням службового посвідчення) до 

комерційних вузлів обліку природного газу (належних Споживачу), що встановлені на 

об'єктах газоспоживання Споживача,  для звірки даних фактичного споживання  

природного газу;  

3.1.4. на повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання 

природного газу; 

3.1.5. інші права, передбачені цим Договором , чинним законодавством України та 

Правилами постачання природного газу. 

3.2. Постачальник зобов’язується: 

3.2.1. Передати  Споживачу через оператора ГРМ/ГТС природний газ в обсягах і у 

порядку, передбаченими цим Договором із дотриманням норм чиновного законодавства 

України та  Правил постачання природного газу; 

3.2.2. Забезпечити відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну 

реєстрацію Споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі 

Оператора ГТС за умови дотримання Споживачем  укладеного із Постачальником  договору 

постачання природного газу; 

3.2.3. Забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором 

ГТС необхідного Споживачу обсягу газу за умови, що Споживач виконав власні обов'язки 

перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу газу та 

потужностей;   

3.2.4. Своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію, у тому числі 

передбачену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах 

постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 

постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», а 

також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб 

дати можливість Споживачу регулювати власне споживання природного газу; 

3.2.5.  Своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі 

ліквідації, або визнання банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі 

призупинення/анулювання ліцензії на постачання природного газу, або його ліцензію на 

провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію зупинено та 

про відсутність ресурсу природного газу; 

3.2.6. У випадку ініціювання  виключення Споживача із Реєстру споживачів 

Постачальника, своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно 

до вимог Кодексу газотранспортної системи) повідомляти Споживача про вчинення таких 

дій; 

3.2.7. Не пізніше, ніж за один робочий день до дати початку постачання газу за цим 

Договором укласти договір припинення (обмеження) постачання природного газу з усіма 

Операторами ГРМ, у газорозподільній зоні яких розташовані об’єкти Споживача (якщо такі 

договори на дату укладення цього Договору не укладені); 

3.2.8. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором, чинним законодавством 

України та Правилами постачання природного газу. 

3.3. Споживач має право:  

3.3.1. на отримання природного газу в обсягах, визначених цим Договором, за умови 

дотримання його умов;  

3.3.2. отримувати відшкодування прямих збитків від Постачальника, що нанесені 

Споживачу, у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням  Постачальником своїх 

зобов’язань перед Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного 

законодавства України;   
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3.3.3. самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з 

дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти всіх 

суб'єктів ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори; 

3.3.4. вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або 

оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку; 

3.3.5. провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту; 

3.3.6. інші права, передбачені цим Договором, чинним законодавством України та 

Правилами постачання природного газу. 

3.4. Споживач зобов’язується: 

3.4.1. Забезпечувати своєчасну та повну оплату газу та інших витрат відповідно до умов 

Договору; 

3.4.2. Укласти в установленому порядку договори з відповідними операторами ГРМ/ГТС 

на розподіл/транспортування природного газу (за умови, якщо такі договори відсутні); 

3.4.3. Без перешкод в будь-який час допускати за пред’явленням службового посвідчення 

представників Постачальника на об’єкти Споживача, на які відбувається газопостачання за 

цим Договором, для звірки даних фактичного споживання природного газу; 

3.4.4. Дотримуватися обсягу споживання газу в межах встановлених відповідно до умов 

цього Договору планових обсягів поставки (споживання) ±10% (десять відсотків) на кожну 

добу споживання газу (Газову добу (D) та на місяць споживання газу (Газовий місяць (М)). 

3.4.5. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором, чинним законодавством 

України та Правилами постачання природного газу. 
 

4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

 

4.1. Ціна (без урахування тарифів на послуги транспортування Газу для внутрішньої точки 

виходу з газотранспортної системи та розподілу Газу, а також податків та зборів, що 

включаються до вартості Газу, відповідно до Податкового кодексу України) Газу, який 

підлягає поставці за цим Договором у відповідному розрахунковому періоді погоджується 

Сторонами та вказується у Додаткових Угодах до цього Договору.  

Додатково Споживач зобов’язується оплатити Постачальнику вартість замовленої 

потужності в точках виходу з газотранспортної системи (замовлена потужність) та вартість 

перевищення замовленої потужності  (перевищення замовленої потужності), яку 

Постачальник зобов’язаний сплатити АТ «Укртрансгаз» (Оператор ГТС), для замовлення 

потужності з метою забезпечення постачання Споживачу замовлених обсягів природного 

газу. Оплата Споживачем Постачальнику вартості замовленої потужності та перевищення 

замовленої потужності здійснюється за тарифами на послуги транспортування природного 

газу для точки виходу з фізичним розташуванням до прямих споживачів або точки виходу 

з фізичним розташуванням до газорозподільних систем, встановленими постановами 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП, або Регулятор). 

Тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з 

газотранспортної системи, встановлений постановою НКРЕКП від 21.12.2018 №2001 – 

157,19 грн. за 1000 куб.м. без ПДВ, крім того ПДВ 20% - 31,438 грн., всього з ПДВ – 188,628 грн. 

за 1 000 куб. м. 

4.2. Загальна ціна Договору визначається загальною вартістю газу, спожитого Споживачем  

протягом строку дії Договору, та інших витрат, які виникають при виконанні Договору 

протягом строку його дії. 

4.3. Споживач здійснює оплату вартості планового обсягу газу за цим Договором у сумі, 

зазначеній у п. 4.1. цього Договору. 



Фактичний місячний об’єм (обсяг) постачання газу встановлюється шляхом 

складання добових обсягів споживання, визначених на підставі показів комерційних вузлів 

обліку газу, та фіксується в акті приймання-передачі природного газу згідно умов Договору. 

Остаточна вартість газу, що постачається протягом розрахункового періоду 

складається з обсягів природного газу, що були поставлені/спожиті Споживачем у звітному 

місяці (газовий місяць М) та ціни згідно Додаткової угоди цього договору за 1000 куб.м. та 

розраховується наступним чином: 

Вост. = Опг x Ц , де 

Вост. – остаточна вартість у місяці постачання (грн.); 

Опг – обсяг природного газу, поставленого (спожитого Спожичачем) у звітному місяці 

(газовий місяць М) (м. куб.); 

Ц – ціна газу згідно Договору. 

 

4.5. У разі переплати вартості газу, сума переплати зараховується Постачальником в 

рахунок оплати газу на наступний розрахунковий період (у разі, якщо у газовому місяці 

(М+1) постачальником газу для Споживача буде Постачальник) або повертається на 

поточний рахунок Споживача на його письмову вимогу протягом трьох робочих днів з дати 

отримання такої вимоги. 

У випадку, якщо протягом розрахункового періоду фактичний обсяг спожитого 

Споживачем газу виявиться більшим від замовленого обсягу, в результаті чого виникне 

недоплата за спожитий природний газ,  Споживач здійснює остаточний розрахунок за 

спожитий газ до 10 (десятого) числа місяця, що настає за місяцем постачання газу (М+1), 

на підставі Акту приймання-передачі природного газу. 

4.6. В платіжних дорученнях Споживач має обов’язково вказувати призначення платежу, 

номер та дату Договору та відповідної Додаткової угоди.  

4.7. У порядку, передбаченому Податковим Кодексом України, Постачальник  зобов'язаний 

складати податкові накладні та розрахунки коригування до податкових накладних (далі – 

податкові документи) у електронній формі, а також реєструвати їх в Єдиному державному 

реєстрі податкових накладних (далі – ЄДРПН) у порядку і в строки, встановлені 

Податковим Кодексом України. 

4.8. Споживач, у випадках, коли цей обов’язок покладено на нього Податковим Кодексом 

України (в разі коли сума ПДВ за податковою накладною змінюється у бік зменшення), 

зобов’язаний зареєструвати податкові документи у ЄДРПН після їх отримання від 

Постачальника у порядку і в строки, встановлені Податковим Кодексом України. 

4.9. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами цього Договору на підставі відомостей про 

фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та акту приймання-передачі газу 

протягом 10 (десяти) днів з моменту вимоги однієї із Сторін. Вказана звірка оформляється  

відповідним актом.            

4.10. У випадку, якщо обсяг газу вказаний Споживачам на Газову добу (D) у відповідній 

Заявці, з урахуванням змін Заявками на зміну обсягів газу відповідно до умов Договору, не 

дорівнює обсягу фактично відібраного природного газу Споживачем за цю газову добу 

згідно даних Оператора ГТС, то у Споживача  виникає небаланс за цю газову добу, якщо 

показник відхилення перевищує розмір визначений в пп. 3.4.4. цього Договору, Споживач 

повинен компенсувати Постачальнику, здійснену оплату за добовий небаланс. 

4.11. Плата за добовий небаланс нараховується наступним чином: 

4.11.1.Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є позитивним (обсяг 

відібраного газу менше ніж в підтвердженій номінації/реномінації з урахуванням вимог 

п.п. 3.4.4. Договору), то плата за позитивний небаланс розраховується за формулою: 



 

ДПН = Vп/н * (Цдог. – МЦПрод.), де 
ДПН – сума плати за добовий позитивний небаланс, грн. без ПДВ; 

Vп/н – обсяг позитивного небалансу за Газову добу (D), тис.куб.м.; 

Цдог. – ціна по Договору, що діє у відповідну Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну тис.куб.м; 

МЦПрод. – Маржинальна ціна продажу, що діє у відповідну Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну 

тис.куб.м.  

При цьому, якщо (Цдог. – МЦПрод.) ≤ 0, то Плата за добовий небаланс не застосовується. 

На суму плати за добовий позитивний небаланс нараховується податок на додану 

вартість за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України. 

4.11.2.Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є негативним (обсяг 

відібраного газу більше ніж в підтвердженій номінації/реномінації з урахуванням вимог 

п.п. 3.4.4. Договору), то плата за негативний небаланс розраховуєтеся за формулою: 

 

ДНН = Vн/н * (МЦПрид. – Цдог.), де 
ДНН – сума плати за добовий негативний небаланс, грн. без ПДВ; 

Vн/н – обсяг негативного небалансу за Газову добу (D), тис.куб.м.; 

Цдог. – ціна по Договору, що діє у відповідну Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну тис.куб.м; 

МЦПрид. – Маржинальна ціна придбання, що діє у відповідну Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну 

тис.куб.м. 

При цьому, якщо (МЦПрид. – Цдог.) ≤ 0, то Плата за добовий небаланс не 

застосовується. 

На суму плати за добовий  негативний небаланс нараховується податок на додану 

вартість за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України. 

4.12. Остаточний розрахунок відшкодування вартості добового небалансу Споживачем 

проводиться  до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, що йде за місяцем постачання, на підставі 

виставленого Постачальником рахунку. 

4.13.У випадку перевищення Споживачем розміру договірних потужностей  у  точках 

виходу з газотранспортної системи за період газового місяця Споживач сплачує додаткову 

плату за послуги транспортування, яка на кожну точку входу розраховується відповідно до 

умов Кодексу та нормативних актів Регулятора, а саме: 
 

Bd = T*( Cвх факт - Cвих )*2 

 
Bd - вартість додаткової плати за перевищення договірних потужностей за день на точці входу; 

Cвх факт - фактично використана потужність для точки входу, тис. куб. м/добу; 

Cвих - сума договірних потужностей на добу наперед для точки виходу, тис. куб. м/добу; 

T – відповідний тариф, встановлений Регулятором; 

 

4.14.  Підставою для проведення розрахунку додаткової плати за послуги транспортування 

є дані, визначені Оператором ГТС у звіті про використання договірної потужності, який 

надається Постачальнику. На підставі вищезазначеного звіту Постачальник направляє 

Споживачу рахунок, а Споживач зобов'язаний здійснити оплату у строк до  

15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за Газовим місяцем, крім випадків визначення 

обсягів розподіленого/протранспортованого Споживачу газу у судовому порядку. 

 

4.15. Споживач сплачує Постачальнику вартість замовленої потужності  незалежно від того, 

чи була повністю використана замовлена потужність. 

      

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1.  За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони 

несуть відповідальність згідно з Договором  і чинним законодавством України. 

5.2.  У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених договором, Споживач  



сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 

України, що діяла в період, за який сплачується пеня за кожен день прострочки. 

5.3.  У випадку неналежного виконання Постачальником зобов'язань за цим Договором 

щодо обсягів (об’єму) передачі природного газу та строків, встановлених цим Договором 

та законодавством щодо подання номінацій (не подання та/чи несвоєчасне подання), 

Постачальник сплачує на користь Споживача штраф у розмірі 1% від вартості природного 

газу, який мав бути номінований на Споживача/переданий Споживачу. 

5.4.  Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за непостачання 

природного газу, якщо таке непостачання є наслідком  не включення Споживача до 

власного Реєстру споживачів  через дії/бездіяльність Споживача, іншого постачальника 

Споживача. 

5.5.  Сплата штрафних санкцій (штрафу, пені, неустойки) не звільняє Сторони від 

виконання взятих на себе зобов’язань за Договором. 

5.6.  Стягнення штрафних санкцій є правом, а не обов’язком Сторін. 

 

6. ФОРС – МАЖОР 

6.1.  Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання 

своїх зобов'язань за даним Договором, якщо таке невиконання або неналежне виконання є 

наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після 

укладення даного Договору і які Сторони не могли передбачити в момент його укладення. 

Форс-мажорними обставинами є події, які об'єктивно не залежать від волі і дій Сторін і 

роблять неможливим для будь-якої із Сторін виконання зобов'язань за даним Договором, а 

саме, в тому числі, але не виключно: стихійні лиха, вибухи та аварії в тому числі на 

газопроводах, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війна або військові 

дії, блокада, а також суспільні безлади, страйки, інші обставини, що виникли не з вини 

Сторін та перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним Договором. 

6.2.  Строк виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором відкладається на час дії 

форс-мажорних обставин.  

6.3.  Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини за цим Договором, повинна 

протягом трьох робочих днів з дати виникнення таких обставин повідомити про це іншу 

Сторону за цим Договором. 

Невиконання умов, передбачених абзацом першим цього пункту позбавляє Сторону 

посилатись на відповідні форс-мажорні обставини, як на підставу для звільнення від 

відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання умов цього Договору. 

6.4.  Настання обставин форс-мажору підтверджується відповідним документом, 

виданим Торгово-промисловою палатою України.  

6.5.  Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати 

Постачальнику за газ, який був поставлений до їх виникнення.  

 

7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1.  Всі суперечки, які виникають за даним Договором або пов’язані із ним, повинні 

вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо 

вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою 

підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України. 

7.2.  У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством  України. 

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

8.1.  Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими 

представниками Сторін та скріплення печатками Сторін, і діє до «31» грудня 2020 року 

включно, а в частині грошових розрахунків – до повного їх виконання. Продовження, 



припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом 

підписання додаткової угоди до Договору. 

8.2.  Дострокове розірвання (припинення) призупинення виконання умов цього Договору 

можливе лише за взаємною згодою Сторін, або у випадках, передбачених цим Договором 

та чинним законодавством України та Правилами постачання природного газу. 

8.3.  Сторони погоджуються, що у випадку зміни місцезнаходження, банківських 

реквізитів Сторін, Сторона, у якої відбулися такі зміни, письмово повідомляє про таке іншу 

Сторону протягом 3-х (трьох) днів в порядку, передбаченому цим Договором. Укладання 

окремої додаткової угоди щодо зміни місцезнаходження або банківських реквізитів не 

вимагається (така угода вважається укладеною у спрощений спосіб відповідно до ст. ч. 1 ст. 

181 Господарського кодексу України). 

8.4.  Всі повідомлення, зміни і доповнення до цього Договору повинні бути викладені в 

письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін, скріплені печатками 

Сторін. Всі повідомлення за цим Договором, включаючи документи, передані по факсу та 

електронній пошті, мають силу оригіналу якщо вони викладені в письмовій формі, 

підписані уповноваженими представниками Сторін, скріплені печатками Сторін та за умови 

заміни сканованих (факсових) копій оригіналами протягом двох робочих днів з дати 

отримання цих копій. 

8.5.  Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання 

зобов’язань за цим Договором для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні 

дані Сторін захищаються Конституцією України та Законом України «Про захист 

персональних даних». Факт підписання Договору – є фактом отримання згоди і 

повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних даних. 

8.6.  Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання Договору, зокрема 

будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін, є конфіденційною і не 

підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за 

винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних 

органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше, ніж 

протягом 1 (одного) робочого дня з моменту вимушеного розголошення, письмово 

повідомити про це іншу Сторону. 

8.7.  Сторони зобов’язуються при виконанні цього договору та у своїх ділових відносинах 

дотримуватися принципів та вимог чинного законодавства у сфері протидії корупції, а 

також вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання корупційним діям. 

8.8.  Жодна із Сторін не має права передавати будь-які зобов'язання за даним Договором 

третій стороні без письмового погодження іншої Сторони.  

8.9.  Зі всіх питань, які не врегульовані цим Договором Сторони керуються положеннями 

чинного законодавства України. 

8.10.  Під час укладання Договору, Сторони підтверджують, що особи, які підписали 

Договір, діють в межах наданих їм статутом та/або довіреністю повноважень, а також не є 

усуненими від виконання своїх обов'язків. 

8.11.  Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 

одному примірнику для кожної із Сторін. 

8.12.  Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах. 

8.13.  Невід’ємними частинами цього Договору є наступне: 

8.13.1. Додаткова угода №1 – Ціна газу та порядок розрахунків 

8.13.2.  Додаток №1 - Форма щодобової заявки на замовлення потужності та постачання 

природного газу. 



8.13.3. Додаток №2 – Форма Повідомлення про особу, уповноважену Споживачем на 

подання щодобової заявки на постачання газу, повідомлення про 

зменшення/збільшення обсягу споживання природного газу та іншої 

кореспонденції. 

 

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РИТЕЙЛ СЕРВІС» 

 

(ЕІС-код ______________) 

Адреса юридична/поштова: 

м. Київ, вул. Козацька, 120/4, 03680 

код ЄДРПОУ 40845612 

UA923282090000026008010019525 

АБ «Південний” м. Одеса 

МФО 328209 

ІПН 408456126500 

Свідоцтво платника ПДВ  

№1626504505487 

Т/ф: +380 44 495 19 12 
 E-mail: office@svitlogas.com.ua 

 

Директор 

 

 

_________________ /Новіцька І.В./ 

 

 

 

 

СПОЖИВАЧ 

 

_________________________________ 

 

(ЕІС-код __________________________ ) 

Адреса: ____________________________. 

код ЄДРПОУ: _________________, 

р/р ______________,  

в ____________________,  

МФО _____________ 

ІПН: _________________ 

Свідоцтво платника ПДВ №__________  

Телефон: ___________________________ 

E-mail: _____________________________ 

 

 

__________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаткова угода № 1 

до Договору постачання природного газу 

від «___» ______________ 20__ р. 

Ціна газу та порядок розрахунків 

 
м. Київ                                         «___» _________  20___ року 

 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ритейл Сервіс», EIC-код 

_______________ в особі директора Новіцької Ірини Володимирівни, який діє на підставі 

статуту, надалі іменується «Постачальник», та  

 

___________________________________________, ЕІС-код ___________________, в 

особі ___________________________, який (яка) діє на підставі 

_________________________________, надалі іменується «Споживач», з іншого боку в 

подальшому разом іменовані «Сторони», а кожне окремо – «Сторона», уклали цю 

Додаткову угоду про наступне: 

 

1. Плановий обсяг (об’єм) споживання природного газу Споживачем в період місяця 

поставки газу _____________ складає ___________ тис. метрів кубічних.  

  

2. Ціна газу, що постачається на умовах цього Договору, становить _______________ за 

1000 куб. м ____________________, крім того податок на додану вартість за ставкою 20%, 

що складає ___________ грн., разом з ПДВ 20% - __________________ 

(_________________). 

Вартість планового обсягу газу, який постачається згідно п.1 цієї Додаткової Угоди, складає 

______________________ грн., крім того податок на додану вартість за ставкою 20%, що 

складає ___________ грн., разом з ПДВ 20% - __________________ (_________________). 

 

3. Споживач здійснює оплату вартості планового обсягу газу згідно п.1 цієї 

Додаткової Угоди у сумі, зазначеній у п. 4.1. цього Договору наступним 

чином:___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ . 

4. Споживач здійснює оплату вартості планового обсягу послуг транспортування 

наступним чином: 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________ . 

 

5. Всі інші умови Договору залишаються незмінними, Сторони підтверджують за ними 

свої зобов’язання. 

6. Ця Додаткова угода є укладеною з моменту підписання її уповноваженими 

представниками Сторін та є невід’ємною частиною Договору. 

7. Ця додаткова угода складена українською мовою у двох примірниках, які мають 

однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної зі Сторін. 

8. Підписи сторін: 

 

 



ПОСТАЧАЛЬНИК 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РИТЕЙЛ СЕРВІС» 

 

(ЕІС-код ______________) 

Адреса юридична/поштова: 

м. Київ, вул. Козацька, 120/4, 03680 

код ЄДРПОУ 40845612 

UA923282090000026008010019525 

АБ «Південний” м. Одеса 

МФО 328209 

ІПН 408456126500 

Свідоцтво платника ПДВ  

№1626504505487 

Т/ф: +380 44 495 19 12 

 E-mail: office@svitlogas.com.ua 
 

Директор 

 

 

_________________ /Новіцька І.В./ 

 

 

 

 

СПОЖИВАЧ 

 

_________________________________ 

 

(ЕІС-код __________________________ ) 

Адреса: ____________________________. 

код ЄДРПОУ: _________________, 

р/р ______________,  

в ____________________,  

МФО _____________ 

ІПН: _________________ 

Свідоцтво платника ПДВ №__________  

Телефон: ___________________________ 

E-mail: _____________________________ 

 

 

__________________/_________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №1 до Договору постачання 

природного газу від __.__.2020 р. 

№________  

 Щодобова заявка на замовлення потужності та постачання природного газу  

 

EIC-код споживача 
Місяць споживання 

природного газу 
День споживання (D) 

Час оформлення 

заявки 

EIC ___________ 201_р. 
«___» __________ 

201__р. 
___:___ 

Загальний договірний обсяг (партія) природного 

газу на добу споживання (дорівнює обсягу 

замовленої потужності), м.куб 

 

 в т.ч.: 

№ з/п 

ЕІС-код 

(віртуальної) 

точки виходу 

Власна назва 

споживача 
EIC-код споживача 

обсяг замовленої 

потужності/ обсяг 

споживання газу на 

день, м.куб 

1     

…     

n     

П.І.Б. особи, що сформувала заявку № телефону e-mail 

   

Інші умови 

місцезнаходження та реквізити сторін 

відповідають таким, що зазначені у Розділі 9 

Договору 

 

Уповноважена особа Споживача __________________ / ________________(ПІБ) 

                                                                                    (Підпис) 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК                                                                          СПОЖИВАЧ 

ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС»                                                           

 

Директор                                                                              ________ 

 

_________________ /Новіцька І.В./                                ___________ /_____________/  

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток №2 до Договору постачання    

 природного газу від __.__.2020 р. 

№________  

  

ПОВІДОМЛЕННЯ  

про особу, уповноважену Споживачем на подання щодобової заявки на 

постачання газу, повідомлення про зменшення / збільшення обсягу 

споживання природного газу та іншої кореспонденції 

 

 

1. Споживач за договором постачання природного газу від __.__.2020 р. № ________ 

(далі - Договір) 

Повне найменування 

Споживача згідно з 

установчими 

документами 

 

Місцезнаходження, 

тел./факс 

 

EIC-код 
 

Керівник 
 

 

2. Уповноважені особи Споживача: 

Прізвище, ім'я, по батькові 
 

Посада  

Телефон (служб./моб./факс) 
 

E-mail 
 

Серійний номер 

електронного цифрового 

підпису уповноваженої 

особи 

(за наявності) 

 

3. Цим повідомленням (далі – Повідомлення) Споживач підтверджує, що визначені в 

ньому уповноважені особи, що мають право направляти Постачальнику заявки на 

замовлення потужності та постачання газу, повідомлення про зменшення / збільшення 

обсягу споживання природного газу, та будь-які інші заявки та інформацію відповідно 

до умов Договору, несуть повну відповідальність за достовірність інформації, 

зазначеної у відповідних заявках (повідомленнях, кореспонденції) направлених 

Постачальнику та ознайомлені з вимогами Кодексу газотранспортної системи та 

умовами Договору і зобов’язуються їх дотримуватися. 

4. Споживач безумовно визнає всі та будь-які заявки, повідомлення, листи та іншу 

інформацію, оформленні та підписані уповноваженою особою(-ами), визначеною(-ими) 

у п. 2 цього Повідомлення та направлені з електронної адреси, визначеної у п. 2 цього 

Повідомлення, такими, що були оформленні, підписані та направленні Постачальнику 

безпосередньо Споживачем. 

5. Споживач зобов’язується терміново повідомити Постачальника про зміну 

уповноваженої особи (її контактних даних), направивши відповідне повідомлення, 

підписане керівником Споживача (або іншою уповноваженою особою) та скріпленою 

печаткою, на електронну адресу Постачальника, визначену в розділі 9 Договору, 

одночасно направивши оригінал такого повідомлення на поштову адресу Постачальника 

протягом  2  робочих днів з дня відповідних змін. Таке повідомлення вважаться 



належним чином отриманим Постачальником з моменту направлення Постачальником 

відповідного підтвердження про отримання повідомлення на електронну адресу 

Споживача, визначену у п. 1 цього Повідомлення.  

6. Разом із цим Повідомленням Споживач направляє Постачальнику довіреність 

уповноваженого представника Споживача. 

7. Це Повідомлення є невід’ємною частиною Договору. 

 

 

____________  ________________ /_______________________/_________________/ 
           (дата)        (підпис)                     (посада)      (П.І.Б.) 

 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК                                                                          СПОЖИВАЧ 

ТОВ «РИТЕЙЛ СЕРВІС»                                                           

 

Директор                                                                                ____________ 

 

_________________ /Новіцька І.В./                                   ____________ /_____________/  

   

 


