ДОГОВІР № ____
постачання природного газу
м. Київ

__ _________ 20__ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АВАНТ ТРЕЙДІНГ», надалі
Постачальник, в особі директора Січевого Дениса Валерійовича, який діє на підставі Статуту підприємства, з
однієї сторони та
__________________ «_______________», надалі Споживач, в особі директора _________________,
яка діє на підставі _________________, з іншої сторони, в подальшому разом іменовані Сторони, відповідно до
Закону України «Про ринок природного газу» та Правил постачання природного газу, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30
вересня 2015 року № 2496 (далі – Правила постачання),
уклали даний договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.
1.1. За цим Договором Постачальник зобов’язується постачати природний газ Споживачу в необхідних
для нього об’ємах (обсягах), а Споживач зобов'язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість
природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.
1.2. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у Споживача
укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу, на підставі якого
Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газорозподільної системи та надання присвоєного EIC-коду
кожному Споживачу Оператором газотранспортної системи, що приєднаний безпосередньо до газотранспортної
системи, та EIC-коди їх відповідним точкам комерційного обліку.
ЕІС-коди, видані уповноваженим органом їх видачі за межами України, місцевим видавничим бюро,
є дійсними на території України та приймаються оператором газотранспортної системи.
EIC-коди: Постачальника 56Х930000007920Q
Споживача
__________________
2. УМОВИ ПОСТАЧАННЯ
ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ ТА КОРИГУВАННЯ ОБСЯГІВ ПОСТАЧАННЯ
ПЛАНОВІ ОБСЯГИ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ
2.1. Постачальник передає Споживачу Газ у 2017 році в обсязі ___________ тис.куб.м. (прописом). Річні,
місячні планові об’єми (обсяги) постачання/споживання природного газу за договором, у тому числі в розрізі
точок комерційного обліку (за необхідності);
Місяць
Січень
Лютий
Березень
І
квартал:

Обсяг,
тис.куб.м

Місяць
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тис.куб.м

Місяць

Обсяг.
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Жовтень
Листопад
Грудень
ІV
квартал:

2.2. Розподіл обсягів газу здійснюється рівномірно, виходячи із середньодобового місячного обсягу.Обсяг газу,
що має бути поставлений Постачальником підтверджується на підставі заявок Споживача (надалі – заявка), які
подаються до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, що передує місяцю поставки. Після затвердження заявки
Постачальник з 15 по 20 число місяця, що передує звітному, надає ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» номінацію для її
підтвердження та транспортування природного газу протягом місяця.
При відсутності заявки від Споживача на відповідний місяць поставки Постачальник ненадає до ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» номінацію на обсяги встановлені в п.2.1. цього Договору обсяги.
Номінація вважається підтвердженою Постачальником з моменту підтвердження місячної номінації ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» на відповідний місяць постачання.
Споживач не має права відмовитись від приймання узгодженого Сторонами згідно з п.2.1. цього Договору
підтверджених номінацій на фізичні точки виходу до прямих споживачів на відповідний місяць постачання.
2.3. У випадку, якщо обсяги споживання газу Споживачем зменшуються (збільшуються) більше ніж на
10% (десять відсотків), порівняно із замовленим обсягом газу, Споживач повинен письмово, шляхом вручення
оригінальної заявки, повідомити про це Постачальника не пізніше 20 (двадцятого) числа місяця споживання. На
підставі такого повідомлення Постачальник додатково передасть або зніме Споживачу замовлений обсяг газу.
Споживач та його постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених
обсягів природного газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.
2.3.1. Коригування (ре-номінація) планових обсягів поставок газу споживачу може проводитись 15 та 25
числа місяця, в якому здійснюється поставка газу.
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Для цього (не пізніше ніж за 3 робочих дні до настання цих дат) постачальник повинен надати до ПАТ
«УКРТРАНСГАЗ» такі документи:
2.3.1.1. У разі збільшення обсягів поставок газу:
- заявку на коригування (ре-номінацію) планових обсягів поставок газу;
- документ, що підтверджує наявність у постачальника додаткових ресурсів газу (оригінал акта
приймання-передачі газу).
2.3.1.2. У разі зменшення обсягів поставок газу:
- заявку на коригування (ре-номінацію) планових обсягів газу;
- перший примірник листа споживача (за підписом керівника та скріплений печаткою) на адресу
постачальника, в якому викладено обґрунтування зменшення обсягів поставок газу на відповідний період;
- лист про погодження коригування від ГП (ГВП, ГТП), (у разі поставок по "прямих трубах") за підписом
керівників цих підприємств та скріплений печаткою (або лист споживача з їх візою).
2.4. Коригування (ре-номінацію) обсягів поставок газу споживачам може здійснюватись і в інші терміни
на підставі листів ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» за підписом керівництва Компанії (або їх резолюції на листах
постачальників чи споживачів).
2.5. Споживач має дотримуватися підтвердженого обсягу природного газу (затвердженої номінації),
визначеного для нього його Постачальником на відповідний розрахунковий період, а у разі наближення
можливого його перевищення за підсумками розрахункового періоду зобов’язаний попередити про це свого
Постачальника та у разі відмови Постачальника від коригування обсягів або неузгодження коригування (реномінації) в установленому законодавством порядку здійснити заходи з обмеження (припинення) власного
споживання природного газу для недопущення перевищення підтверджених обсягів природного газу
(затвердженої номінації).
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ.
3.1. Споживач зобов’язується укласти договори про надання послуг з транспортування (розподілу)
природного газу магістральними газопроводами та газорозподільними мережами з газотранспортними або
газорозподільними підприємствами (надалі - газотранспортне підприємство) в пунктах приймання-передачі газу,
зазначених у п.3.2. цього Договору. Про укладення цієї угоди Споживач повідомляє Постачальника протягом 3
(трьох) днів з дати її укладення. Порядок обліку спожитого газу визначається умовами цих договорів.
3.2. Підтверджені обсяги природного газу визначаються за правилами, встановленими Кодексом
газотранспортної системи, та доводяться споживачу на умовах укладеного між постачальником та споживачем
договору постачання природного газу. Право власності на газ переходить від Постачальника до Споживачадо
ГРМ (у тому числі по об’єктах споживача) у точках комерційного обліку (на межі балансової належності). Після
переходу права власності на газ Споживача несе всі ризики і бере на себе всю відповідальність, пов’язану з
правом власності на газ.
3.3. Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється рівномірно з припустимим відхиленням
добових об`ємів від середньодобового не більше ± 5,0% (п`ять відсотків). У разі відхилення обсягу споживання
газу від узгодженого Сторонами згідно з п.2.1. цього Договору планового обсягу постачання більше ніж на 5%
(п’ять відсотків), Споживач зобов’язується оплатити Постачальнику обсяг постачання газу відповідно до п.5.2.
цього Договору.
При необхідності відступу від середньодобової норми Постачальником і Споживачем встановлюється
нерівномірна подача газу за взаємно узгодженими графіками.
3.4. Газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених
Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних
систем, Правилами безпеки систем газопостачання.
3.5. Приймання-передача газу, поставленого Постачальником Споживачу у звітному місяці,
оформлюється щомісячними Актами приймання-передачі газу, які є невід`ємними частинами цього договору.
3.6. Уповноважені представники Сторін складають та підписують акт приймання-передачі газу із
зазначенням ціни і загальної вартості газу, який передається Споживачу Постачальником підписаний зі сторони
останнього, та який має бути підписаний Споживачем та повернутий Постачальнику у п’ятиденний строк. Цей
акт є належним підтвердженням фактичного споживання (алокації)кількості газу, що був переданий згідно цього
Договору з ресурсу відповідного місяця 2016 р.
3.7. У випадку не підписання Споживачем Акту приймання-передачі газу у порядку передбаченому п.3.6.
даного договору без поважних причин, цей Акт вважається узгодженим та підписаним Сторонами на підставі
документів, що підтверджують передачу та транспортування визначених обсягів газу від Постачальника до
Споживача, які складаються газотранспортними організаціями. Такими документами є: Реєстр постачання газу
споживачам, або Акт прийняття послуг з транспортування газу розподільними газопроводами, або Акт
Директор
ТОВ «АВАНТ ТРЕЙДІНГ»
___________ Д.В. Січевий

Директор
____ «______________________________»
_______________ ________
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приймання-передачі газу і послуг з його транспортування.
На Акті приймання-передачі газу Постачальник має зазначити на підставі якого з вищезазначених
документів підтверджується обсяг поставленого газу.
Сторони домовились, що такий Акт приймання-передачі газу буде підтверджувати перехід права
власності та мати всі юридичні і фактичні наслідки такого переходу.
3.8. Споживач зобов`язаний:
3.8.1. своєчасно оплачувати вартість газу та дотримуватись передбаченого Договором режиму його
використання;
3.8.2. своєчасно підписувати акти приймання-передачі газу та інші документи, необхідні для виконання
цього Договору;
3.8.3. забезпечити відповідність комерційного вузла обліку газу до вимог Кодексу газотранспортної
системи.
3.8.4. без перешкод у будь-який час допускати представників Постачальника, повноважних представників
Державної інспекції з енергозбереження та газотранспортного підприємства:
3.8.4.1. для зчитувань показів засобів вимірювальної техніки та для перевірки приладів обліку витрат газу,
встановлених на комерційному вузлі обліку газу Споживача, та правильності експлуатації цих приладів;
3.8.4.2. для огляду газопроводів та газоспоживаючого устаткування Споживача;
3.8.4.3. для обмеження та припинення постачання газу в разі відбору природного газу завідсутності у
Споживача підтвердженого Постачальником у порядку, встановленому цим Договором, планового обсягу
постачання на поточний місяць постачання;
3.8.4.4. негайно повідомляти Постачальника та транспортну організацію про неполадки приладів обліку
газу, заміру температури та тиску газу.
3.9. Споживач має право:
на отримання природного газу в обсягах, визначених договором постачання природного газу, за умови
дотримання його умов;
на одночасне укладення декількох договорів постачання природного газу, якщо його річний обсяг
споживання природного газу перевищує 30 млн куб. метрів;
на безкоштовне отримання інформації щодо цін постачальника на природний газ та порядку оплати;
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;
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 постачання природного газу;
інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством.
3.10. Постачальник має право зменшити або припинити постачання газу в разі зменшення або припинення
передачі газу Постачальнику з боку власника газу за договорами між Постачальником та власником газу. Про
зменшення або припинення постачання Постачальник письмово повідомляє Споживача протягом місяця
постачання.
3.11. У разі відмови Споживача від постачання обумовленого п.2.1. цього Договору обсягу газу (в
повному обсязі або в окремому місяці), Споживач зобов‘язаний повідомити про це Постачальника за 15
(п’ятнадцять) банківських днів до дня припинення такого постачання. Споживач має право призупинити відбір
газу повністю або частково при виконанні планового ремонту газопостачального або газоспоживаючого
устаткування, повідомивши про це Постачальника за 24 ( двадцять чотири ) години до зменшення або
припинення споживання газу, а при аварійних ситуаціях – терміново.
4. ЦІНА ПРИРОДНОГО ГАЗУ.
Загальна вартість 1000,0 куб.м газу встановлюється у гривнях України і складає на момент укладання
цього Договору, без урахування вартості транспортування газу _______________грн. (прописом), у тому числі:
- вартість 1000,0 куб.м – ____________ грн. (прописом),
- крім того ПДВ 20% – _____________ грн. (прописом).
4.2. Загальна сума Договору складається із місячних сум вартості планового об’єму постачання газу
Споживачеві за даним Договором.
4.3. Розмір покупної ціни на газ, що вказана в цьому Договорі, може змінюватись у зв’язку із:
4.3.1. зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;
4.3.2. коливанням ціни природного газу на ринку;
4.3.3. встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу інфляції;
Директор
ТОВ «АВАНТ ТРЕЙДІНГ»
___________ Д.В. Січевий

Директор
____ «______________________________»
_______________ ________
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4.3.4. курсу іноземної валюти;
4.3.5. біржових котирувань або показників Platts;
4.3.6. регульованих цін (тарифів) і нормативів, якщо ціна на газ, включаючи витрати, пов'язані з його
постачанням, змінюється внаслідок набрання чинності нормативних документів Кабінету Міністрів України,
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики України (НКРЕКП), Міністерства
енергетики та вугільної промисловості України, НАК «Нафтогаз України», вартість газу буде коригуватись
відповідно до цих документів та змін, що є обов'язковим для Постачальника і Споживача з моменту введення їх в
дію.
В разі настання одного з передбачених випадків, вартість газу буде коригуватись відповідно до таких
змін, що є обов'язковим для Постачальника і Споживача, про що буде укладено відповідну додаткову угоду до
Договору.
4.4. В разі незгоди Покупця з встановленою ціною додаткова угода не підписується, а Покупець
зобов’язується надати Постачальнику листа, погодженого з газотранспортною або газорозподільною
організацією про зняття обсягів газу в даному місяці постачання, проведеного через ЦДД станом на перше число
місяця, в якому змінилася ціна. В такому разі договір вважається призупиненим в частині поставок газу на
період, щодо якого сторонами не досягнуто угоди про нову ціну газу.
4.5. Зміна ціни на газ протягом місяця споживання, що відбувається у зв’язку зі зміною ціни, за якою
Постачальник закуповує газ або із набранням чинності відповідних нормативно-правових актів органів державної
влади України, які впливають на ціну газу, є обов’язковою для розрахунків між Сторонами за цим Договором.
5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ.
5.1. Вартість газу визначається, виходячи з фіксованої ціни, визначеної в п.4.1. Договору або у Додатковій
угоді.
5.2. Порядок оплати встановлюється наступним чином:
Остаточні розрахунки здійснюються на підставі актів прийому-передачі, вказаних у п.3.3. Договору, в
яких зазначається фактично переданий обсяг Газу та його загальну вартість, але не пізніше 05-го числа місяця,
що слідує за звітним.
5.3. Надлишкові кошти, які надійшли від Споживача, будуть зараховані як попередня оплата за умови
відсутності заборгованості за даним Договором.
5.4. У платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково зазначати номер договору, дату його
підписання, призначення платежу. За наявності заборгованості у Споживача за цим договором Постачальник
зараховує кошти, що надійшли від Споживача як погашення заборгованості за газ, поставлений в минулі періоди
за цим договором, незалежно від зазначеного в платіжному дорученні призначення платежу.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.
6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
України. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона, крім
суми заборгованості з врахуванням встановленого індексу інфляції, відшкодовує сумлінній Стороні заподіяні
цим збитки в повному обсязі.
6.2. В разі порушення Споживачем будь-якого грошового зобов’язання (порядку та терміну оплати
поставленого Постачальником природного газу) Споживач крім відшкодування збитків сплачує Постачальнику
пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми простроченого платежу за кожен день прострочення за
весь час прострочення.
6.3.Припинення транспортування природного газу здійснюється у порядку, встановленому договором
транспортування, Правилами постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2496
(далі – Правила постачання природного газу) та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання
припинення транспортування природного газу.
Припинення подачі природного газу в точку входу або припинення споживання природного газу з точки
виходу здійснюється самостійно суб’єктом господарювання, що приєднаний до точки входу або точки виходу, які
обслуговують газопроводи чи газоспоживне обладнання, у присутності посадової особи оператора
газотранспортної системи, яка здійснює опломбування та складає акт про припинення транспортування
природного газу.
За наслідки, пов’язані з обмеженням чи припиненням подачі газу відповідальність несе Споживач, при
цьому останній зобов’язаний відшкодувати Постачальнику витрати, пов’язані із відключенням Споживача від
джерел газопостачання та його підключенням.
6.3.1. Відновлення транспортування природного газу здійснюється за умов:
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 оплати вартості природного газу згідно з пунктом 5.2 глави 5;
 оплати витрат на виконання робіт з припинення та відновлення транспортування природного газу.
6.3.2. Відновлення подачі природного газу в точку виходу або відновлення споживання природного газу з
точки виходу здійснюється самостійно працівниками суб’єкта, якому було припинено транспортування газу, у
дату та час, визначені оператором газотранспортної системи, у присутності його посадової особи, яка складає акт
про відновлення транспортування природного газу.
6.4. У разі, якщо Споживач оформить акти приймання-передачі газу з розбіжністю більш ніж на 5% (п’ять
відсотків) відповідно до зумовленого обсягу газу, при цьому не виконуючи умови п.2.3. Договору, Споживач
відшкодовує у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного
обсягу газу за звітний період у вигляді штрафу.
6.5. В разі не поставки або недопоставки Постачальником газу, відповідно до умов даного Договору,
останній сплачує на користь Споживача пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день
прострочення від суми недопоставленого обсягу газу. У випадку зменшення подачі газу з незалежних від
Постачальника причин, останній відповідальності не несе.
6.6. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов
даного Договору.
6.7. У разі порушення порядку та терміну оплати за газ, Постачальник має право застосувати до
Споживача оперативно-господарські санкції, передбачені Господарським Кодексом України.
6.8. В разі наявності заборгованості Споживача за даним Договором більше одного місяця, Постачальник
має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір. При цьому Споживач здійснює повний
розрахунок за спожитий газ, відшкодовує всі понесені Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції
відповідно до умов даного Договору. Про розірвання даного Договору Постачальник повідомляє Споживача
рекомендованим листом з повідомленням.
6.9. За порушення Споживачем обов’язку щодо надання Постачальнику листа про коригування (реномінацію) (лімітів) газу, згідно п. 2.3. Договору, Постачальник має право вимагати від Споживача штраф у
розмірі 8% (вісім відсотків) від вартості переданого обсягу газу в місяці, в якому змінилась ціна.
6.10. За не підписання акту приймання-передачі газу без поважних причин винна Сторона сплачує
сумлінній Стороні штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) вартості поставленого газу у відповідному місяці, обсяг
якого підтверджений на підставі відповідних документів.
6.11. У разі відмови в односторонньому порядку від придбання газу у Постачальника без поважних
причин або невиконання п.3.10. та п.2.3. цього Договору, Споживач сплачує на користь Постачальника штраф у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за
звітний період.
6.12. За умови виконання Споживачем своїх зобов’язань за договором постачання:
6.12.1. зміна Постачальника за ініціативою Споживача має бути завершена в термін, не більше трьох
тижнів з дня повідомлення таким Споживачем про намір змінити Постачальника за умови дотримання правил
зміни постачальника (в тому числі обов’язку щодо здійснення повного остаточного розрахунку з попереднім
Постачальником);
6.12.2. до припинення договору постачання діючий Постачальник зобов’язаний забезпечити постачання
природного газу Споживачу на умовах чинного договору.
Наявність спору між діючим Постачальником і Споживачем, який заявив про намір змінити
постачальника, не є приводом для затримки у виконанні договору постачання з новим Постачальником.
6.12.3. Споживач, який має намір змінити Постачальника у відповідному розрахунковому періоді,
повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед діючим постачальником та підписати
з ним угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання
природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до
пункту 5 цього розділу.
6.12.4 Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись 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 постачальника в порядку,
визначеному Кодексом газотранспортної системи.
6.13. У разі порушення строків зміни Постачальника, згідно з п. 6.12.1, Споживач компенсує
Постачальнику витрати пов’язані із зберіганням/відбором/закачуванням природного газу в ПСГ за номінований
Постачальником на користь Споживача обсяг природного газу згідно п.2.1., але не спожитий та/або поставлений.
7. ФОРС – МАЖОР.
7.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін
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зобов‘язань по цьому договору, як-то: пожежа, повінь, різке похолодання, землетрус та інші стихійні лиха,
сезонні природні явища, аварія та/або пошкодження на газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки,
ембарго, зміна законодавства України, видання органами виконавчої влади України нормативних актів, що
роблять неможливим виконання зобов‘язань по цьому договору, чи інших, що не залежать від Сторін, обставин,
жодна зі Сторін не несе відповідальності. Дані обставини повинні бути підтверджені Торгово-Промисловою
Палатою України чи іншим компетентним органом.
7.2. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона, для якої вони
наступили, сповіщає іншу Сторону протягом 3 (трьох) днів з моменту настання таких обставин. Неповідомлення
або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на такі
обставини.
7.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку оплати фактично
поставленого газу.
7.4. При припиненні обставин, зазначених у п.7.1., Сторона повинна без зволікання, будь-якими
доступними засобами сповістити про них іншу Сторону в письмовому виді. У повідомленні вказується термін, у
який передбачається виконати зобов'язання за даним договором.
7.5. Настання форс-мажорних обставин у момент невиконання або неналежного виконання Стороною
своїх обов’язків за цим Договором позбавляє таку Сторону права посилатися на форс-мажорну обставину як на
підставу звільнення від відповідальності.
7.6. У випадках, передбачених у п.7.1. даного договору, термін виконання Стороною своїх зобов'язань за
даним договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їхні наслідки.
8. ПОРЯДОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.
8.1. Відшкодування збитків споживачем, що не є побутовим, постачальнику здійснюється таким чином та
в таких випадках:
1) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання природного газу, що
закуплений постачальником за договором постачання природного газу, буде менший від підтвердженого обсягу
природного газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), постачальник має
право вимагати від споживача відшкодування збитків у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку
України від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період;
2) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу
споживачу його постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період (за
умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), постачальник має право вимагати від
споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, що розраховується за
формулою
В = (Vф – Vп) x Ц х K,
де: Vф – об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений постачальником споживачу протягом
розрахункового періоду за договором на постачання природного газу;
Vп – підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період;
Ц – вартість природного газу за договором постачання природного газу;
K – коефіцієнт, який визначається постачальником та не може перевищувати 0,5.
При цьому, якщо перевищення об’єму (обсягу) природного газу стало наслідком відмови в доступі до
об’єкта споживача, у результаті чого постачальник не здійснив пломбування запірних пристроїв на газових
приладах споживача, або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження (припинення) розподілу/транспортування
природного газу споживачу, або коли споживач не обмежив (припинив) споживання природного газу на
письмову вимогу постачальника, коефіцієнт може бути збільшений постачальником до 1;
3) у разі відмови в доступі до об’єкта споживача, в результаті чого представник постачальника не
здійснив звіряння фактичних об’ємів (обсягів) споживання природного газу, що завдало постачальнику шкоди,
споживач відшкодовує її за власної згоди або на підставі рішення суду.
8.2. Відшкодування збитків споживачем, що не є побутовим, постачальнику не здійснюється, якщо
фактичний обсяг споживання в розрахунковому періоді відрізняється від підтвердженого обсягу природного газу
не більше ніж на ±5 %.
8.3. Всі суперечки та розбіжності, що виникли між Сторонами в процесі виконання Договору,
розв`язуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спір підлягає розгляду в
Господарському суді у відповідн ості з чинним законодавством України і умовами даного договору.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ.
9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та діє до 31 грудня 20___ року, а в частині
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розрахунків – до повного їх завершення. Договір може бути пролонговано за взаємною згодою Сторін.
9.2. За всіма видами зобов’язань і відповідальності Сторін встановлюється загальний строк позовної
давності тривалістю три роки (за винятком строків позовної давності, що перевищують трирічний період
відповідно до чинного законодавства України).
9.3. Всі доповнення та додаткові угоди набирають чинності та мають перевагу над раніше укладеними та
над положеннями даного Договору в разі, коли вони укладені в письмовій формі, мають дату, номер, посилання
на даний Договір, підписи уповноважених представників Сторін та оригінальні печатки підприємств.
9.4. Кожна Сторона має право припинити дію Договору достроково, якщо не має невиконаних зобов‘язань
перед іншою Стороною та попередить про це останню письмово за 30 (тридцять) календарних днів.
9.5. Зміст Договору та його додатків є комерційною таємницею і не підлягає розголошенню без згоди
іншої Сторони.
9.6. Споживач гарантує відсутність у нього заборгованості перед іншими постачальниками за поставлений
газ. Всю відповідальність за це несе Споживач.
9.7. З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього предмету укладені
Сторонами раніше.
9.8. Сторони зобов’язуються протягом 5-ти календарних днів письмово повідомити одна одну про
наступне: зміни адреси (юридичної, фактичної), банківських реквізитів, реквізитів платника ПДВ, телефонів,
керівників; змін форм власності, впровадження справи про банкрутство та реорганізацію.
9.9. Договір та додатки до нього, підписані по факсу мають юридичну силу до моменту підтвердження
оригіналом.
9.10. Договір складено українською мовою у двох екземплярах – по одному для кожної з Сторін.
Екземпляри мають однакову юридичну силу.
9.11. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх
осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
9.12. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно Податкового кодексу
України, Споживач є платником податку на прибуток на загальних умовах згідно Податкового кодексу України.
9.13. Своїм підписом Споживач підтверджує згоду на автоматизовану обробку його персональних даних
згідно з чинним законодавством та можливу їх передачу третім особам, які мають право на отримання цих даних
згідно з чинним законодавством, у тому числі щодо кількісних та/або вартісних обсягів наданих послуг за
Договором.
10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.
Постачальник:
Споживач:
ТОВ «АВАНТ ТРЕЙДІНГ»

_____ __________________________

Юридична адреса: 04119, м. Київ, Юридична адреса_________________
вул. Дегтярівська, 21 –А офіс 201.
Поштова адреса: _________________
Поштова адреса: 04119, м. Київ, п/р ______________________________
вул. Дегтярівська, 21-А, офіс 201.
МФО: ___________________________
п/р 26008300675345 ТВБВ № 10026/0167 Ідентифікаційний код:_____________
філії-ГУ по м. Києву та Київській області ІПН: _____________________________
Тел. ______________________________
АТ «Ощадбанк»,
E-mail:
__________________________
МФО: 322669
https:_______________________________
Ідентифікаційний код: 39472499
ІПН: 394724926591
Тел. (044)3777651, (063)1373009
E-mail: office@avant-trading.com
https://avant-trading.com
Директор
______________ Д.В. Січевий

Директор
ТОВ «АВАНТ ТРЕЙДІНГ»
___________ Д.В. Січевий

Директор
______________ __________

Директор
____ «______________________________»
_______________ ________

