
 

 

ДОГОВІР № _____________ 

на постачання природного газу для споживачів, що не є побутовими 

(промислові споживачі та інші суб’єкти господарювання) 

 

м.Одеса                                                                                                                                                     «__»__________201__ року 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»,  ЕІС-код 56X9300000001801 (далі – 

Постачальник), в особі  директора  Малейчика Івана Трохимовича, що діє на підставі Статуту з однієї Сторони, та 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

ЕІС-код ____________________________________, (далі – Споживач),  в особі ______________________________________________ 

який (-а) діє на підставі _________________________________________________________________з другої Сторони, (далі за текстом 

– Сторони), керуючись Законом України № 329-VIII від 09.04.2015 р «Про ринок природного газу», Постановами НКРЕКП № 2496 

від 30.09.2015 р. «Про затвердження Правил постачання природного газу» та  № 2493 від 30.09.2015 р.«Про затвердження кодексу 

газотранспортної системи» та іншими нормативно-правовими актами діючого законодавства України, уклали цей договір (далі  – 

Договір) про таке: 

I. Терміни та визначення. 

У Договорі терміни мають таке значення:  

- Діючий постачальник - постачальник природного газу, з яким укладено договір постачання природного газу і який постачає 

природний газ споживачу; 

                - ЕІС-код (Energy Identification Code) – персональний код ідентифікації споживача як суб’єкта ринку природного газу або його вузла 

обліку (за необхідності), присвоєний в установленому порядку Оператором ГРМ (по споживачах, які підключені до газорозподільної 

системи) або Оператором ГТС (по споживачах, які підключені до газотранспортної системи); 

- Новий постачальник - постачальник природного газу, з яким споживач, що має діючого постачальника, уклав договір постачання 

природного газу та який буде здійснювати постачання природного газу у періоді, наступному після періоду постачання природного 

газу діючим постачальником; 

- Оператор газорозподільної системи (далі – Оператор ГРМ) – суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність 

із розподілу природного газу газорозподільною системою, до якої підключений об’єкт споживача; для даного Договору оператор 

ГРМ, з яким Споживач уклав договір на розподіл природного газу – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСАГАЗ»; 

- Оператор газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) – суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність 

із транспортування природного газу газотранспортною системою; для даного Договору - ПАТ «Укртрансгаз». 

- Підтверджений обсяг природного газу – об’єм (обсяг) природного газу, виділений постачальником для потреб свого споживача на 

відповідний період, який підтверджений Оператором ГТС (включений до підтвердженої номінації) у порядку, визначеному Кодексом 

газотранспортної системи; 

- Номінація – плановий розподіл газу для Споживачів, а саме заявка замовника послуг транспортування надана оператору 

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

до газотранспортної системи в точках входу та відібрані з газотранспортної системи в точках виходу, у тому числі у розрізі 

контрагантів (Споживачів) замовника та їх точок комерційного обліку (за необхідності);  

- Підтверджена номінація – підтверджений оператором газотранспортної системи обсяг природного газу замовника послуг 

транспортування, який буде прийнятий від замовника в точках входу до газотранспортної системи та/або переданий замовнику в 

точках виходу з газотранспортної системи у відповідний період, у тому числі у розрізі контрагентів (споживачів) замовника та їх 

точок комерційного обліку (за необхідності); 

- Реномінація – зміна підтвердженої номінації; 

- Постачальник природного газу (далі - постачальник) - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із 

постачання природного газу 

- Споживач – юридична або фізична особа або фізична особа – підприємець, яка отримує природний газ на підставі договору 

постачання природного газу з метою використання для власних (не побутових) потреб або використання в якості сировини, а не для 

перепродажу; 

- Природний газ – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та не вуглеводних компонентів, перебуває у газоподібному стані за 

стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпчика і температура - 20° С) і є товарною продукцією. 

Інші терміни та визначення вживаються в цих Правилах у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного газу", 

Кодексі газотранспортної системи, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс 

газотранспортної системи), Кодексі газорозподільних систем, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 

(далі – Кодекс газорозподільних систем). 

ІІ. Предмет Договору. 

 

2.1. Постачальник постачає Споживачеві природний газ (далі – газ) в обсягах і порядку, передбачених Договором для забезпечення 

потреб Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість газу і наданих послуг з транспортування природного газу 

магістральними трубопроводами у розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором. 

2.2. Передача газу за цим Договором здійснюється на межах балансової належності об'єктів  Споживача відповідно до актів 

розмежування ділянок обслуговування (далі – пункти призначення). Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживного 

обладнання визначається у акті приймання комерційного вузла обліку газу 

2.3. Газ, що передається за Договором, використовується виключно для потреб, що не є побутовими. Використання газу Споживачем 

для інших потреб не є предметом даного Договору. 

2.4. Поштові адреси точок комерційного (-их) вузла (-ів) обліку Cпоживача з коректором: 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

. 

III. Обсяги та умови постачання природного газу. 

 

3.1. Підставами для постачання природного газу є:  



 

 

- наявність у Споживача, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, договору розподілу природного газу, укладеного в 

установленому порядку між споживачем та Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як 

суб’єкту ринку природного газу; 

- наявність у споживача укладеного з Постачальником договору постачання природного газу та дотримання його умов; 

- наявність підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період для потреб Споживача; 

                - відсутність простроченої заборгованості споживача за поставлений природний газ перед діючим постачальником (за його 

наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою діючого постачальника або складеним з ним актом звірки 

взаєморозрахунків. 

3.2. Місячний обсяг постачання природного газу до пунктів призначення не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного 

газу. Фактичний обсяг споживання в розрахунковому періоді може відрізнятися від підтвердженого обсягу природного газу не 

більше ніж на ±5 % (п. 2 Розділу VI  Правил постачання природного газу, затверджених Постановою НКРЕКП № 2496 від 

30.09.2015р.) 

3.3. Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, ураховуючи 

середньодобову норму (далі – добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого Оператором обсягу 

природного газу на кількість днів протягом цього місяця. 

3.4. Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу споживачем, використовуючи базу даних 

Оператора ГТС або інформацію споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті 

споживача. 

3.5.При перевитратах добової норми відбору природного газу без узгодження з Постачальником, Споживач повинен самостійно 

обмежити (припинити) споживання газу власними об’єктами до приведення споживання газу у відповідність до встановлених 

Договором норм.  

При невиконанні такої вимоги, Постачальник має право в установленому порядку здійснити примусове обмеження постачання 

природного газу до відновлення встановленої норми.  

3.6. Обсяг спожитого природного газу підтверджується підписаним Сторонами актом прийому-передачі природного газу (далі – акт), 

що оформлюється на підставі даних кожного комерційного вузла обліку, вказаного в п. 2.4. даного Договору.  

3.7. Постачальник до 5-го (п'ятого) числа місяця, наступного за звітним, надає Споживачу два примірники оригіналу акта наданих 

послуг за звітний місяць, які підписані уповноваженим представником Газорозподільного підприємства, погоджені Постачальником 

та скріплені печатками.  

3.8. Споживач протягом двох днів з дня одержання акта наданих послуг зобов'язується повернути Постачальнику один примірник 

оригіналу акта, підписаний уповноваженим представником та скріплений печаткою Споживача (при наявності), або надати в 

письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта наданих послуг.  

У випадку відмови від підписання акта наданих послуг розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до законодавства.  

До вирішення спірних питань обсяг спожитого природного газу та сума для оплати наданих послуг з постачання природного газу 

установлюються відповідно до даних Газорозподільного підприємства.  

3.9. Акти прийому-передачі природного газу є підставою для остаточних розрахунків Споживача з Постачальником.  

3.10. Постачальник  здійснює постачання природного газу на протязі року, у тому числі по місяцях:    

                                                                                                                                                                                           тис. м.куб.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг 

січень  квітень  липень  жовтень  

лютий  травень  серпень  листопад  

березень  червень  вересень  грудень  

 

3.11. Споживач та його Постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених обсягів 

природного газу добової номінації та/або місячної номінації шляхом подання реномінації обсягів транспортування газу для окремої 

газової доби та/або газового місяця в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи.Всі зміни замовлених обсягів 

повинні бути оформлені у письмовій формі, шляхом подання заяви на зміну (збільшення/зменшення) запланованого обсягу 

природного газу на відповідний розрахунковий період (реномінація), підписані Споживачем і надані Постачальнику до 20 числа 

розрахункового періоду включно. 

Всі зміни замовлених обсягів повинні бути оформлені у письмовій формі. 

Споживач подає заяву на зміну (збільшення/зменшення) запланованого обсягу природного газу на відповідний розрахунковий період 

(реномінація), підписану Споживачем, Постачальнику з першого по двадцяте  число газової доби розрахункового періоду включно, 

але не менше ніж за дві доби до початку зміни місячних обсягів постачання , які були визначені місячною номінацією, шляхом 

надання відповідної заяви до газопостачальної організації та її реєстрації та/або направленням такої заяви на електронну адресу 

Постачальника postavka_dogovor@odgaz.odessa.ua. 

Реномінації обсягів постачання газу для газової доби надаються до 14.00 (за київським часом) газової доби, що передує  газовій добі, 

коли повинна бути виконана реномінація, шляхом  направленням такої заяви на електронну адресу Постачальника postavka_ 

dogovor@odgaz.odessa.ua. 

 

IV. Порядок обліку природного газу та його якість. 

 

4.1. За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу, приведений до 

стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях. 

Зведення об’єму газу до стандартних умов здійснюється відповідно до Методики приведення об’єму природного газу  

до стандартних  умов за показаннями побутових лічильників у разі відсутності приладів для вимірювання температури та тиску газу, 

затвердженої наказом  Міністерства палива та енергетики від 26.02.2004р. №116 і зареєстрованої у Міністерстві юстиції України від 

19.03.2004 за № 346/8945. 

              Нарахування за газ проводяться із застосуванням коефіцієнта корегування побутових лічильників газу. Коефіцієнт корегування 

              залежить  від місяця року, місця знаходження лічильника та відстані від місця входу газопроводу до вхідного штуцера лічильника 

   за формулою: 

             Vп=Vл*Ккр,куб.м, де 

          Vл – різниця між попередніми та діючими показаннями побутового лічильника в робочих умовах, куб. м; 



 

 

     Ккр -   чисельне  значення  коефіцієнта  корегування  показань лічильника згідно з додатками до Методики  

4.2. Облік (у тому числі приладовий) природного газу, що передається Оператором ГРМ та споживається Споживачем на межі 

балансової належності об'єкта Споживача, здійснюється відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем. 

4.3. Об’єм (обсяг) постачання та споживання природного газу Споживачем за розрахунковий період визначається за даними 

Оператора ГРМ за підсумками розрахункового періоду, що містяться в базі даних Оператора ГТС та доведені Споживачу 

Оператором ГРМ відповідно до умов договору розподілу природного газу. 

4.4. Порядок обліку, порядок обмеження (припинення) постачання природного газу, а також доступу представників Постачальника 

до газового обладнання і комерційних вузлів обліку природного газу регулюється цим Договором.  

4.5. Обсяг спожитого природного газу визначається за допомогою комерційних вузлів обліку.  

4.6. На підставі результатів вимірювання комерційних вузлів обліку складаються місячні акти прийому-передачі природного газу  

4.7. Якість природного газу, який передається в пунктах призначення, має відповідати вимогам, установленим державними 

стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості. 

Якість природного газу та його фізико-хімічний склад визначаються за методами, передбаченими державними стандартами та 

іншими нормативними актами з цих питань.  

4.8. Прийом - передача газу протягом місяця поставки здійснюється рівномірно з припустимим відхиленням добових обсягів від 

середньодобового не більше +/- 5,0% (п’ять відсотків) 

 

V. Тариф та порядок розрахунків. 

 

5.1. Постачання природного газу здійснюється за ціною, що встановлюється Постачальником та оприлюднюється ним на своєму 

сайті. 

5.1.1. У  випадку необхідності,  до  ціни на природний газ додається тариф на транспортування газу магістральними трубопроводами.  

Ціна на природний газ може змінюватись і є обов’язковою для Сторін з дати вступу її в дію і оприлюднення Постачальником на 

власному сайті та в офіційних друкованих виданнях. 

5.2.Ціна природного газу підлягає зміні з наступних підстав: 

5.2.1. Зміни кон’юнктури ринку (зміна закупівельної ціни природного газу  у власників ресурсу (газодобувних підприємств, оптових 

продавців, власників імпортованого ресурсу газу); 

             5.2.2. Набрання чинності нормативно-правових актів, що безпосередньо впливають на Ціну природного газу, включаючи але не 

обмежуючись, введенням в дію актів законодавства, що покладають на Постачальника обов’язок укладання договорів 

транспортування та/або розподіл природного газу або договорів, що унеможливлюють постачання природного газу Споживачу, без 

укладання Постачальником такого роду договорів; прийняття нормативно-правових актів, що створюють для Постачальника 

додаткові фінансові витрати пов’язані із постачанням природного газу Споживачу (будь-які види фінансових забезпечень, гарантій 

(без відкладної, безумовної банківської гарантії)); вимоги щодо збільшення страхового запасу природного газу; збільшення тарифів 

на транспортування та/або розподіл природного газу, тощо; 

5.2.3. З будь-яких інших підстав, що випливають із відповідної письмової домовленості Сторін, оформлених відповідною додатковою 

угодою до Договору. 

5.2.4. Датою оплати (здійснення розрахунку) визначається дата, на яку були зараховані кошти на поточний рахунок Постачальника 

5.3. Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до  пункту 5.1 Договору,  є обов'язковою для Сторін з дати   набрання 

нею чинності.  Визначена на її основі вартість газу  буде застосовуватись  Сторонами  при складанні актів приймання- передачі газу 

та у розрахунках за газ згідно з умовами Договору.  

 5.4. Розрахунковий  період  за   Договором   становить   один місяць -  з 10-00 години першого дня місяця до 10-00 години першого 

дня  наступного місяця включно. 

Контрактна година може змінюватись у разі її зміни на території України. 

Місячна вартість  газу  визначається як добуток ціни газу на загальну кількість реалізованого газу, визначену згідно з розділом ІІІ 

Договору.    Вартість послуг по Договору складається  з  місячних  сум  вартості договірних обсягів постачання газу Споживачу. 

5.5 . Оплата за постачання  природного газу здійснюється грошовими коштами шляхом перерахування на рахунок Постачальника 

100% вартості газу, який запланований для поставки у наступному місяці, не пізніше ніж за 7(сім) банківських днів до початку місяця 

поставки газу. 

 Споживач самостійно розраховує суму платежу,  виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий  період  та  відповідної  величини    

договірного  обсягу  газу,  заявленого  на наступний розрахунковий період.  У разі відсутності інформації про ціну газу на  наступний  

розрахунковий період до дати здійснення оплати Споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у попередньому  місяці. 

У випадку  недоплати  вартості  послуг  за спожитий у розрахунковому періоді природний газ, Споживач проводить остаточний 

розрахунок  не    пізніше 10-го числа місяця, наступного за розрахунковимна підставі рахунка-фактури . 

У випадку переплати за  фактично  спожитий  газ,  сума  переплати зараховується  Постачальником в рахунок оплати поставленого 

газу в   наступному розрахунковому періоді  або  повертається  на  поточний рахунок Споживача за його письмовою вимогою. 

У випадку  збільшення  підтвердженого   обсягу   газу   протягом розрахункового   періоду   Споживач   здійснює   оплату  додатково   

заявлених обсягів газу в п'ятиденний строк після збільшення  цього обсягу в установленому Договором порядку.  

У випадку  збільшення  підтвердженого   обсягу   газу   протягом розрахункового   періоду  Споживач здійснює   оплату  додатково   

заявлених обсягів газу в п'ятиденний строк після збільшення  цього обсягу в установленому Договором порядку. Датою оплати 

(здійснення розрахунку) визначається дата, на яку були зараховані кошти на поточний рахунок Постачальника. 

5.6. Звірка  розрахунків  здійснюється  Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу  

Споживачем  та   акта  приймання-передачі  газу  1 раз на квартал, або протягом  10-ти  днів  з  дати пред'явлення вимоги однієї із 

Сторін.  Акт звірки є підставою для остаточних розрахунків.  

5.7. У разі, якщо на протязі дії даного договору, в установленому чинним законодавством України порядку, будуть  внесені зміни 

щодо   ставки податку на додану вартість або порядку його нарахувань, обчислення або сплати, сторони самостійно нараховують 

ПДВ  за новою  ставкою, згідно діючого законодавства України.   

5.8. У разі, якщо на протязі дії даного договору, в установленому чинним законодавством України порядку, будуть  внесені зміни 

щодо   ставки податку на додану вартість або порядку його нарахувань, обчислення або сплати, сторони самостійно нараховують 

ПДВ  за новою  ставкою, згідно діючого законодавства України.   

  

VI. Права та обов'язки Сторін. 



 

 

6.1. Постачальник зобов'язується:  

6.1.1. Виконувати умови Договору.  

6.1.2. Забезпечувати постачання природного газу до пунктів призначення на умовах та в обсягах, визначених Договором та 

погоджених Оператором, за умови дотримання дисципліни відбору природного газу та розрахунків Споживача за надані 

Постачальником послуги.  

6.1.3. Розміщувати інформацію про ціну на природний газ, на своєму офіційному веб-сайті postach.odgaz.odessa.ua  та в регіональних 

засобах масової інформації.  

6.1.4. Складати та погоджувати акт наданих послуг.  

6.2. Постачальник має право:  

6.2.1. Отримувати від Споживач плату за надані послуги за тарифами відповідно до розділу V Договору.  

6.2.2. Вільного доступу до газового обладнання та комерційних вузлів обліку на території об'єктів Споживача.  

6.2.3. Обмежувати або припиняти постачання природного газу на об'єкти Споживача згідно з умовами розділу IХ Договору 

відповідно до порядку, встановленого законодавством.  

6.2.4. Визначати в порядку, передбаченому розділом IV Договору, обсяг споживання газу. 

6.2.5. У разі невиконання Споживачем своїх зобов'язань, достроково розірвати договір, повідомивши про це Споживача за 20 

календарних днів до дати розірвання. 

6.3. Споживач зобов'язується:  

6.3.1. Виконувати умови Договору.  

6.3.2. Оплачувати Постачальнику вартість послуг згідно з умовами Договору.  

6.3.3. Дотримуватись дисципліни споживання газу пунктах призначення в обсягах та на умовах, визначених Договором; 

 6.3.4.Забезпечити відповідність системи газопостачання проектній, виконавчій та технічній документації, збереження цієї 

документації, належний технічний стан та безпечну експлуатацію газового господарства, а також протипожежні заходи у газовому 

господарстві Споживача;  

6.3.5.Забезпечити допуск уповноважених представників Постачальника за пред'явленням ними службового посвідчення на територію 

об'єктів Споживача для  

- огляду комерційних вузлів обліку, газопроводів, газоспоживного устаткування, у тому числі:  

- проведення перевірки, зняття показів, зчитування даних із ЗВТ;  

- контрольного огляду газових мереж від пункту призначення до точки встановлення комерційного вузла обліку, а також для 

виконання заходів з відключення/підключення газового обладнання в порядку, визначеному нормативно-правовими актами;  

6.3.6.Забезпечити збереження і цілісність комерційних вузлів обліку та пломб на них і на газовому обладнанні, у тому числі 

відключеному від систем газопостачання, що знаходяться на території об'єктів Споживача. Негайно повідомляти Постачальника про 

недоліки в роботі ЗВТ (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі пломб), що встановлені на його території;  

6.3.7.Самостійно обмежити (припинити) відбір природного газу у випадках:  

- порушення строків оплати за Договором;  

- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу;  

- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Постачальником;  

- припинення або розірвання Договору; 

6.3.8.Вживати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або травматизму, пошкодженню 

обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо, у разі отримання повідомлення про обмеження (припинення) 

постачання природного газу згідно з умовами розділу VIII Договору.  

6.3.9. У разі звільнення Споживачем займаного об'єкта (приміщення), на який поширюються умови Договору, реорганізації, 

ліквідації (у тому числі шляхом банкрутства), відчуження в будь-який спосіб займаного об'єкта Споживач зобов'язаний повідомити 

Постачальника за 20 діб до дати звільнення цього об'єкта і в цей самий строк здійснити сплату всіх видів платежів, передбачених 

Договором, до дати зміни власника об'єкта включно, а Постачальник зобов'язаний припинити постачання газу з дати звільнення 

Споживачем об'єкта, на який поширюються умови Договору. 

6.3.10. Забезпечити надання безперебійного модемного зв’язку з Оператором ГРМ. 

    6.3.11.У разі необхідності різкої зміни обсягів відбору газу (більш ніж на 50% середньодобового) Cпоживач зобов’язаний  
попередити про це Постачальника не пізніше, ніж за 5 днів до зміни відбору газу. 

     6.3.12.  У разі необхідності зміни обсягів відбору газу дотримуватися порядку надання реномінації підтверджених обсягів 

природного газу. 

    6.3.13. У разі зміни електронної адреси, Споживач зобов’язаний повідомляти Постачальника про такі зміни у розумний строк.  

6.4. Споживач має право:  

6.4.1. На отримання природного газу, фізико-хімічні показники якого відповідають установленим нормам, в обсягах, визначених 

Договором, які підтверджені Оператором, крім випадків обмеження (припинення) газопостачання, відповідно до вимог Договору та 

законодавства.  

6.4.2. На коригування планових обсягів природного газу в установленому порядку.  

6.4.3. Вимагати поновлення постачання газу в установленому законодавством порядку після усунення порушень і оплати вартості 

послуг за відключення та підключення, якщо відключення газопостачання відбулось без розірвання Договору. 

6.4.4. На отримання інформації про: 

- ціну на газ; 

- перелік послуг, які надаються Споживачеві і включені до тарифу на постачання газу; 

- порядок оплати; 

- нормативні і фактичні параметри якісних показників природного газу та величини його тиску в мережі. 
 

VІІ. Порядок зміни постачальника. 

 

7.1. Цей розділ Договору встановлює порядок зміни постачальника природного газу Споживачем. 

7.2. 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. 



 

 

7.3. Споживач, який має намір змінити постачальника у відповідному розрахунковому періоді, зобовязаний письмово повідомити 

діючого постачальника за 30 календарних днів до початку місяця поставки природного газу.  

7.4. За умови дотримання Споживачем вищезазначених умов та отриманні постачальником письмового повідомлення Споживача про 
намір зміни постачальника (п. 7.3. Договору), діючий постачальник підписує зі Споживачем угоду про розірвання договору 

постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу. 

 

VІII. Відповідальність Сторін. 

     

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з Договором і 

чинним законодавством України.  

8.2. Відповідальність Споживача. 

                8.2.1. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом V Договору, Споживач зобовязується сплатити пеню в 

розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми 

простроченого платежу за кожен день прострочення платежу. Нарахування пені,відповідно до норм чинного законодавства України, 

за прострочення виконання  зобов’язання припиняється через дванадцять місяців від дня ,коли зобов’язання мало бути виконано. 

8.3. 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 газу, Споживач має 

компенсувати Постачальнику збитки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості 

недовикористаного обсягу газу за звітний період (п. 1 Розділу VI Правил постачання природного газу, затверджених Постановою 

НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015р.).  

2) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) споживання природного газу, що закуплений 

постачальником за договором постачання природного газу, 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, які розраховуються відповідно до пункту 1 розділу VI 

Правил постачання природного газу за наступною 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. 

8.4. 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 %. 

8.5. За результатами виявлених порушень представником постачальника складається акт-претензія, який оформлюється з 

урахуванням таких вимог: 

1) форма акта-претензії є довільною; 

2) при порушенні, зазначеному в підпункті 3 пункту 8.3 розділу VІII Договору, акт-претензія складається представниками, у якому 

зазначаються підстави та розмір нарахованих збитків, складається в двох примірниках, один з яких надсилається (надається) 

Споживачу (з позначкою про вручення), а Споживач зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів з моменту його отримання 

відшкодувати постачальнику завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування. 

У випадку нереагування у встановлений строк на акт-претензію або невідшкодування завданих збитків постачальник має право 

звернутись до суду. 

8.6. Відповідальність Постачальника.  

8.6.1. У разі невиконання своїх зобов’язань щодо обсягів постачання природного газу, Постачальник зобов'язаний виплатити 

Споживачу суму у розмірі вартості проплаченого, та недопоставленого з вини Постачальника природного газу.  

8.6.2. Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачу або третім особам унаслідок обмеження 

(припинення) надходження природного газу в пунктах споживання, у встановленому законодавством порядку. 

8.7. Відшкодування збитків постачальником Споживачу, що не є побутовим, здійснюється в такому випадку: 

1) у разі якщо постачання газу споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на виконання неправомірного доручення 

постачальника про припинення постачання газу споживачу, постачальник відшкодовує споживачу вартість або об’єм 

недовідпущеного природного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період з 

урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та вартість робіт з припинення і повторного відновлення подачі 

газу після його безпідставного припинення. Крім того, якщо внаслідок цього споживачу або його майну завдано шкоди, постачальник 

відшкодовує її в повному обсязі; 

2) для ініціювання процедури відшкодування збитків споживач складає в довільній формі акт-претензію, в якому зазначає підстави та 

розмір нарахованих збитків, та надсилає його постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення, а постачальник 

зобов’язаний не пізніше двадцяти робочих днів з моменту його отримання відшкодувати завдані збитки або написати мотивовану 

відмову від їх повного або часткового відшкодування. 

У випадку нереагування у встановлений строк на звернення або невідшкодування завданих збитків споживач має право звернутись 

до суду. 

IX. Порядок обмеження та припинення  постачання  природного газу. 

 



 

 

Порядок обмеження та припинення газопостачання регулюється положеннями Постанови КМУ № 1687 від 08.12.2006 р «Про 

затвердження порядку пооб’єктного припинення та обмеження газопостачання споживачам  (крім населення) із змінами, 

внесеними згідно з Поcтановами КМУ № 480 від 21.05.08 р., № 459 від 13.05.09 р. та № 268 від 05.04.12 р. 

9.1. Газорозподільне підприємство за дорученням Постачальника має право обмежити або припинити транспортування природного 

газу ГРМ на об'єкти Споживача з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок обмеження 

(припинення) природного газу, у випадках:  

-непроведення розрахунків за спожитий природний газ згідно з умовами Договору; 

-несанкціонованого відбору природного газу або втручання у комерційні вузли обліку;  

-відсутності або недостатності для забезпечення об'єктів Споживача підтвердженого обсягу природного газу; 

-перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з Постачальником; 

-письмової заявки Споживача з обґрунтуванням таких заходів;  

-припинення або розірвання Договору;  

-визнання в установленому порядку аварійним стану системи газопостачання;  

-необґрунтованої відмови від підписання акта наданих послуг;  

-в інших випадках, не обумовлених Договором, але передбачених законодавством.  

9.2. Пломбування та розпломбування газового обладнання на об'єктах Споживача, що пов'язані з обмеженням (припиненням) 

постачання та розподілу природного газу, виконуються Газорозподільним підприємством згідно з порядком пооб'єктного 

припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення.  

9.3.Підключення газового обладнання на об'єктах Споживача здійснюється за письмовим дозволом Постачальника після оплати 

послуг з відключення та підключення.  

У разі самовільного відновлення відбору природного газу без дозволу Постачальника, Споживач несе відповідальність в 

установленому законодавством порядку. Надалі припинення постачання природного газу здійснюється шляхом механічного 

(зварного) від'єднання газопроводу з наданням копії акта до відповідного органу внутрішніх справ.  

9.4. У випадку запланованих капітальних ремонтів ГРМ (крім аварійних) Постачальник має повідомити Споживача про припинення 

транспортування природного газу ГРМ не пізніше ніж за 7 днів до дати припинення транспортування природного газу ГРМ.  

 

X. Форс-мажор. 

 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це   невиконання 

є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин). 

10.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок не передбачених Сторонами подій 

надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні 

лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин. 

10.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дня їх виникнення 

надати підтвердні документи відповідно до законодавства. 

10.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку. 

10.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, які були надані 

до їх виникнення.             

XІ. Порядок вирішення спорів. 

 

11.1. Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються в порядку, встановленому законодавством. 

 

XІI. Строк дії Договору та інші умови. 

 

12.1. Договір набирає чинності з дня його підписання та укладається у частині постачання природного газу на строк до 31 грудня 

2017 року, а у частині оплати за надані послуги – до їх повного здійснення. 

12.2. Сторони домовились, що Договір розповсюджує свою дію на відносини, що фактично склалися між Сторонами з «______» 

_____________________ 201___ року, згідно п. 3 ст. 631 Цивільного кодексу України.  

12.3. Сторони домовились, що Договір вважається продовженим до 31 грудня кожного наступного року, якщо за місяць до 

закінчення строку дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. 

12.4. Кожна Сторона має право припинити дію Договору достроково, якщо вона виконала перед іншою Стороною свої зобовязання за 

договором та при умові отримання іншою Стороною письмового повідомлення про припинення дії Договору за 30 календарних днів 
до початку місяця поставки природного газу. 

12.5. Одностороння відмова Сторін від виконання умов договору або одностороння зміна його умов не допускається. 

12.6. Зміна або розірвання Договору допускається лише за згодою Сторін. У разі зміни або розірвання договору зобов'язання 

змінюється або припиняється з моменту досягнення Сторонами домовленості про зміну або розірвання договору. Усі зміни та 

доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими особами та скріплюються печатками обох Сторін. 

Сторони дійшли згоди, що використання факсимільних підписів на Договорі та додаткових угодах до нього є можливим. 

                12.7.Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-правової 

форми (банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 10 днів після настання таких змін.   

12.8. Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких зберігається у Постачальника, другий – у 

Споживача. 

12.9. Після підписання цього Договору всі договори, які раніше укладені Сторонами та стосуються предмету зазначеного Договору, 

втрачають свою юридичну силу.   

12.10. Умови Договору можуть бути змінені на підставі номативно-правових актів Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 

України, НКРЕКП або іншого органу, що регулює відносини з поставок газу та правил роботи на ринку газу України, шляхом 

підписання відповідних додаткових угод. 

 

XІII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 

 

Постачальник                                                                                  Споживач 



 

 

                                            
ТОВ «ОДЕСАГАЗ-ПОСТАЧАННЯ»                                                          ___________________________________________ 

Юр.адреса  65003 м.Одеса, вул. Одарія, 1                                                  ___________________________________________             

Пошт.65026 м.Одеса, вул.Приморська, 47/1                                                 ___________________________________________            

р/р 26005178251                                                                                            ___________________________________________     

в ПАТ «МТБ БАНК»                                                                            ___________________________________________ 

МФО 328168                                                                                                 ___________________________________________           

Код ЄДРПОУ 39525257                                                                               ___________________________________________           

ІПН  395252515543                                                                                       ___________________________________________ 

Тел. 048 705-36-31,  048  705-39-79                                                             ___________________________________________                                 

Факс 048 705-39-72                                                                                       ___________________________________________           

e-mail  postavka@odgaz.odessa.ua                                                                ___________________________________________ 

 

 

Директор      _____________________ 
     (посада) 

 

_________________________ І.Т.Малейчик                                           __________________   ____________________ 

            (підпис)                                     (ПІБ) 


