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Д О Г О В І Р № ______ 

на постачання природного газу  

 

м. Київ                                                                                                    «__» _________ 20__ року 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ»( EIС-

код 56X930000001550Q), ПОСТАЧАЛЬНИК, в особі директора Бурова С.В., який діє на підставі Статуту,  

та має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах з однієї сторони, з однієї 

сторони та ____________________________________________________________, що іменується в 

подальшому «Покупець», в особі ________________________________, який діє на підставі 

_______________________________, з другої сторони та керуючись Законом України «Про ринок 

природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII, Постановами НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2496 «Про 

затвердження Правил постачання природного газу» та від 30.09.2015 року № 2493 «Про затвердження 

Кодексу газотранспортної системи», Податковим кодексом України та іншими нормативними 

документами, які регламентують поставки та розподіл природного газу, уклали даний договір про 

наступне:  

ТЕРМІНИ, що використовуються в даному Договорі: 

ЕІС коди – персональні коди ідентифікації Споживача та Постачальника як суб’єктів ринку 

природного газу. 

Оператор газорозподільних систем – (далі – Оператор ГРМ) – суб’єкт господарювання, який на 

підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до 

якої 

підключений об’єкт споживача. 

Оператор газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС) - суб'єкт господарювання, який на 

підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною 

системою. 

Місячна номінація - заявка замовника послуг транспортування, надана оператору 

газотранспортної системи стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником послуг 

транспортування протягом місяця в розрізі кожної доби до газотранспортної системи в точках 

входу та 

відібрані з газотранспортної системи в точках виходу, у тому числі у розрізі контрагентів 

(споживачів) 

замовника та їх точок комерційного обліку (за необхідності); 

Реномінація - зміна підтвердженої місячної номінації. 

1. Предмет договору 

1.1. Постачальник зобов’язується передати Споживачу природний газ власного видобутку( надалі – 

газ) в 20__ році, а Споживач зобов’язується прийняти та оплатити газ на умовах даного договору. 

2. Кількість та якість газу 

2.1. Постачальник передає Споживачу в 20__ році газ в об’ємі _____ тис.куб.м. 

(________________________ м.куб.), в тому числі по кварталах: 
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2.2. Коригування планових обсягів газу та постачання газу здійснюється на підставі заявок 

Споживача, які подаються Постачальнику за 15 днів до початку місяця поставки. Коригування та заявка 

на постачання газу вважається прийнятим. 

2.3. Фактичний обсяг поставки газу за даним Договором буде визначений  на підставі актів які 
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будуть підписуватись представниками обох Сторін по закінченню місяця поставки, але не пізніше 5-го 

числа місяця наступного за звітним. 

2.4. У разі необхідності зміни планового обсягу поставки газу на протязі поточного місяця, 

Споживач надає Постачальнику не пізніше 22-го числа місяця поставки належним чином 

оформлену заявку на збільшення або зменшення обсягу газу. Перегляд та коригування планових обсягів 

постачання/споживання природного газу за даним Договором здійснюється в порядку процедури надання 

реномінації, передбаченої Кодексом газотранспортної системи. 

2.5. Сторони домовились відповідно до встановленого порядку оперативно змінювати обсяги 

постачання газу в зв’язку з непередбаченими обставинами (аварії трубопроводів, стихійні лиха тощо). 

2.6. За розрахункову одиницю поданого газу приймається один кубічний метр, приведений до 

стандартних умов (Т-20 град. С. Р = 101,325 КПа/760 мм. рт. ст./). 

2.7. Якість газу повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87. Параметри газу повинні відповідати 

параметрам основного потоку в газотранспортній системі  України. 

2.8. Постачання газу протягом місяця здійснюється рівномірно, виходячи з середньодобової норми, 

яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього 

місяця, якщо Договором не узгоджено інше. 

3. Умови постачання та приймання газу 

3.1. Постачання газу за цим Договором здійснюється за умови виконання Сторонами зазначених 

нижче зобов’язань. 

3.2. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого підключений 

до газорозподільної системи, є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку Договору на 

транспортування газу з Оператором ГРМ та Оператором ГТС. 

3.3. Постачальник передає природний газ в газотранспортній системі України шляхом надання 

центральному диспетчерському департаменту ПАТ «Укртрансгаз» (ЦДД ПАТ «Укртрансгаз») місячної 

номінації обумовленого обсягу природного газу на Споживача. Споживач не має права відмовитись від 

приймання узгодженого Сторонами планового обсягу поставки після включення заявки до місячної 

номінації газу ЦДД ПАТ «Укртрансгаз» на відповідний місяць поставки. 

          3.4 . Приймання-передача газу, поставленого Постачальником та прийнятим Споживачем в звітному 

місяці, оформляється актом відповідно до п. 2.3. Щомісячні акти реалізації газу є підставою для 

розрахунків. 

           3.5. Оператор ГРМ та Оператор ГТС має право доступу до зчитувань показників засобів 

вимірювальної техніки, що встановлена на комерційних вузлах обліку газу. Кількість поставленого 

Споживачеві природного газу визначається за показниками, встановленого у Споживача комерційного 

вузла обліку, та підтверджується Оператором ГРМ або Оператором ГТС. 

           3.6. Споживач зобов’язується надати дані, в яких буде вказано найменування Оператора ГРМ, з 

яким споживач уклав договір розподілу природного газу, та Оператора ГТС, що належить відповідному 

підрозділу ПАТ «Укртрансгаз», до якої підключений Споживач, як кінцевий споживач природного газу 

по території України. 

            3.7. Постачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в випадках, передбачених Законом 

України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року №329-VIII, Постановами НКРЕКП від 

30.09.2015 року № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу» та від 30.09.2015 року 

№ 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи, а також іншими нормативними 

документами, які регламентують поставку та розподіл природного газу. 

4. Ціна газу 

4.1. Ціна за 1000,0 кубічних метрів, починаючи з «___» ________ року, без врахування вартості 

транспортування газу по території України та ПДВ, складає ____ гривень __ копійок (___ гривень 00 

копійок). Крім того: - податок на додану вартість - 20%. Всього до сплати за 1000,0 куб. м. природного 

газу – ____ гривень 00 копійок (____ гривень 00 копійок), в т.ч. ПДВ – 20%.  

4.2. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу, що визначено у п.4.1. Договору, на 

кількість газу, реалізованого у відповідному місяці. Загальна вартість газу за цим Договором визначається 
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як сума місячних вартостей газу.  

4.3. Ціна на газ, що вказана в даному договорі, визначена на день його підписання і може 

змінюватись лише за домовленістю сторін.  

4.4. Сторони домовились, що ціна на газ, що вказана в даному Договорі, змінюється нормативними 

актами уповноважених державних органів, власниками ресурсу і є обов'язковою для сторін за даним 

Договором з моменту введення її в дію. У разі зміни ціни на газ в сторону зменшення або збільшення, 

Постачальником здійснюється перерахунок за спожитий газ за новими цінами та підписуються з 

Споживачем відповідні Додаткові угоди на зміну ціни з моменту введення її в дію. 

5. Порядок та умови проведення розрахунків 

5.1. Споживач зобов`язаний сплатити вартість замовленого (або спожитого) газу, що передається за 

вищевказаним Договором шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок 

Постачальника.  

5.2. Оплата за газ приймається Постачальником на наступних умовах:  

  -30% оплати вартості необхідного обсягу газу до 10 числа місяця поставки газу 

      - 30% оплати вартості необхідного обсягу газу до 20 числа місяця поставки газу; 

           - 30% оплати вартості необхідного обсягу газу до 28  числа місяця поставки газ;. 

           - 10%  оплати вартості необхідного обсягу газу до 5  числа місяця, що йде після місяця поставки 

газу. 
 

Коригування умов проведення розрахунків визначається та узгоджується шляхом підписання 

додаткової угоди. 

5.3. Датою оплати Споживачем природного газу є дата надходження грошових коштів на рахунок 

Постачальника.  

5.4. При невиконанні Споживачем вимог, передбачених у п. 5.2. цього Договору, Постачальник має 

право обмежити постачання газу Споживачу,  або припинити у встановленому законодавством порядку.  

5.5. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково вказувати призначення платежу: 

оплата за природний газ згідно номеру та дати Договору. За наявності заборгованості у Споживача за 

даним договором Постачальник зараховує кошти, що надійшли від Споживача, як погашення 

заборгованості за газ, поставлений в минулі періоди по даному договору, незалежно від вказаного в 

платіжному дорученні  призначення платежу. 

5.6. Кошти, які надійшли від Споживача, будуть зараховані як передоплата на наступні періоди 

поставки, за умови відсутності заборгованості по даному договору. 

5.7. Звірка розрахунків здійснюється сторонами протягом 10 днів з моменту вимоги однієї із сторін. 

6. Відповідальність сторін 

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по даному Договору Сторони несуть 

відповідальність у відповідності з чинним законодавством України. 

6.2. В разі необґрунтованої відмови Споживача від підписання акту відповідно до п. 2.3., 3.4., газ 

вважається Поставленим, незалежно від підписання акту Споживачем, якщо це підтверджено даними 

газотранспортної організації про фактично поставлений Споживачу газ з зазначенням його належності.  

6.3. В разі, якщо Споживач не здійснить оплату відповідно до п. 5.2. Постачальник має право 

припинити передачу газу, та надати доручення на відключення Споживача газорозподільному 

підприємству відповідно до Порядку пооб’єктного припинення газопостачання споживачам, крім 

населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року № 1687. 

Відповідальність за наслідки, пов’язані з припиненням подачі газу, несе Споживач.  

6.4. В разі неоплати фактично-спожитого газу, відповідно до акту, та наявності заборгованості у 

Споживача перед Постачальником більш ніж 10 календарних днів, Постачальник має право стягнути 

штраф в розмірі 5% від суми заборгованості, а також пеню в розмірі подвійної облікової ставки 

Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня від суми простроченого 

платежу за кожний день просрочки платежу. При цьому Постачальник вправі зарахувати перераховані 

Споживачем грошові кошти, які надходитимуть в якості оплати поставленого природного газу в першу 

чергу для погашення штрафних санкцій та пені, а вже потім як оплату основного боргу. 

6.5. В разі, неоплати фактично-спожитого газу, відповідно до акту, та наявності заборгованості у 

Споживача перед Постачальником більш ніж 10 календарних днів, Постачальник має право стягнути пеню 
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в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується 

пеня від суми простроченого платежу за кожний день прос рочки платежу.  
6.6. У разі неналежного виконання Постачальником зобов'язань за даним Договором щодо 

обсягів та термінів поставки природного газу,  Постачальник сплачує на користь Покупця  неустойку у 
розмірі 0,05% від вартості непоставленого (недопоставленого) обсягу природного газу, за кожен день 
прострочення.  

6.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє сторони від виконання своїх обов’язків.  

7. Форс - мажор 

7.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по 

даному договору, якщо це невиконання є наслідком форс-мажорних обставин. 

7.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли після підписання 

договору внаслідок непередбачених сторонами подій надзвичайного характеру, включаючи пожежі, 

землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, вибухи, війну або військові дії, а також рішення органів 

влади, які роблять неможливим виконання умов даного договору. Строк виконання зобов’язань 

продовжується на строк дії форс-мажорних обставин. 

7.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою 

палатою України. 

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

Постачальнику за газ, який поставлений до їх виникнення.  

8. Порядок вирішення спорів 

8.1. Сторони прийшли до згоди, що всі спори (розбіжності), які можуть виникнути при виконанні 

умов цього Договору, повинні вирішуватися шляхом переговорів. 

8.2. У випадках неможливості досягнення згоди шляхом переговорів спір передається на вирішення 

в господарські суди України і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством 

України і умовами цього Договору. 

9. Інші умови договору 

9.1. Даний договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із сторін, які мають 

однакову юридичну силу. 

9.2. З укладенням даного договору попереднє листування та документація щодо предмету даного 

договору втрачають юридичну силу. 

9.3. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одній про зміни своїх платіжних реквізитів, 

юридичних адресів, номерів телефонів, телефаксів у 5-ти денний термін з дня виникнення відповідних 

змін. 

9.4. Зміна умов цього договору відбувається за погодженням сторін з обов’язковим письмовим 

оформленням додаткових угод до цього Договору підписаними уповноваженими представниками сторін.  

9.5. Всі зміни і доповнення до цього Договору є невід’ємною частиною цього Договору в разі якщо 

вони викладені в письмовій формі, підписані повноважними представниками Сторін та скріплені 

печатками Сторін.  

9.6. На письмовий запит Постачальника Споживач зобов’язується письмово повідомити 

Постачальника про укладення з іншими особами договору/договорів на постачання/купівлю-продаж 

природного газу із зазначенням обсягів постачання/продажу газу за таким договором/договорами. 

9.7. В разі, якщо Сторони підписали договір без зазначення «З протоколом розбіжностей», 

вважається, що договір укладений без розбіжностей. 

9.7. Договір та додатки до нього, підписані по факсу мають юридичну силу до моменту 

підтвердження оригіналом. 

9.9. Споживач має право змінити Постачальника за умови надання діючому Постачальнику 

повідомлення про його намір змінити Постачальника. Зміна постачальника відбувається за умови 

дотримання правил зміни постачальника встановлені в Розділі IV «Правил постачання природного газу», 

у тому числі обов’язку щодо здійснення повного остаточного розрахунку з Постачальником. 

10. Термін дії договору 

10.1. Даний договір набирає чинності з моменту підписання і діє до «__» ______ 20___ року, а в 

частині проведення розрахунків за газ - до їх повного здійснення.  
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11. Адреси та реквізити Сторін 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Арабський Енергетичний Альянс ЮЕЙ» 

 

Адреса: 04655, м. Київ, Оболонський р-н, 

вул. Полярна, буд. 20 

код ЄДРПОУ 31511844 

р/р260076746 в ПАТ «ПУМБ» МФО 334851 

ІПН  315118426551 

Тел: (044) 490 60 20 

Факс(044)490 60 21 

e-mail: ofice@arabenrgyalliance.com 

 

 

Директор  

 

____________________  С.В. Буров 

СПОЖИВАЧ 

 

 

 

 

 

 

 


