
 
ДОГОВІР 

на постачання природного газу№ _________ 

 

м.Тернопіль                              ___  ___________ 2022 року 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія "Газпостач", що здійснює діяльність на підставі ліцензії на 

постачання природного газу, ЕІС-код як суб’єкта ринку природного газу 56X9300001181009 (далі – Постачальник), в особі 

директора Кирдель Ірини Михайлівни,що діє на підставі Статуту, з однієї сторони 

та ______________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________, ЕІС-код як 

суб’єкта ринку природного газу_______________________________,(далі – Споживач), в особі 

_________________________________________________________________________________________________,  що діє на  

підставі________________________________________________________, з другої сторони ПрАТ «Тернопільміськгаз» 

(найменування Оператора ГРМ, з яким Споживач уклав договір розподілуприродного газу)   уклали цей Договір на 
постачання природного газу (далі – Договір) на наведених нижче умовах. 

При вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов’язуються керуватися Законом України 

“Про ринок природного газу”, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 

року № 2493 (далі - Кодекс газотранспортної системи), Кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою 

НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494 (далі - Кодекс газорозподільних систем), Правилами постачання природного газу, 

затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних 

послуг від 30 вересня 2015 року № 2496, (далі – Правила постачання),Правилами обліку природного газу під час його 

транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженими наказом Міністерства палива та 

енергетики України від 27 грудня 2005 року № 618, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 26 січня 2006 року за № 

67/11941, (далі – Правила обліку природного газу),Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування 

споживачів та постачання природного газу, затвердженими постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг 21 вересня 2017 року № 1156 (далі – Мінімальні стандарти та вимоги 

до якості обслуговування), Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу, постановою НКРЕКП від 

24.12.2019 № 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування 

природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки». 

I. Предмет Договору 
 

1.1. Постачальник постачає природний газ власного та/або імпортного походження (далі – газ)Споживачеві в обсягах і 

порядку, передбачених Договором для забезпечення потреб Споживача, а Споживач зобов’язується прийняти та оплатити 
Постачальнику вартість газу і наданих послуг із замовлення (бронювання) потужності у розмірах, строках, порядку та на 

умовах, передбачених Договором. Споживач підтверджує, що він ознайомлений з тим, що передача газу неможлива без 

замовлення відповідної потужності на відповідний обсяг, який належить до передачі та підписанням даного Договору надає 

згоду Постачальнику на замовлення (бронювання) потужності для Споживача.  

Природний газ, що постачається за цим договором, використовується виключно для використання промисловими 

споживачами та іншими суб’єктами господарювання, які є кінцевими споживачами газу. 

Найменування (номенклатура, асортимент): Код ДК 021-2015 (CPV): 09120000-6 – Газове паливо. 

1.2. Передача газу за Договором здійснюється на межах балансової належності об’єктів Споживача відповідно до актів 

розмежування ділянок обслуговування (далі – пункти призначення).  

Перелік комерційних вузлів обліку газу та газоспоживаючого обладнання Споживача:  

 

№ 

п/

п 

Найменування 

споживача/ об’єкта 

споживача  

Місце знаходження Номер 

вузла 

обліку газу  

ЕІС – код комерційного обліку 
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1.3. Взаємовідносини між Постачальником та оператором ГТС у частині транспортування газу (бронювання 

потужності) до пунктів призначення регулюються окремим договором на транспортування природного газу, укладеним між 
Постачальником та оператором ГТС. 

1.4. Газорозподільне підприємство, через газові мережі якого Постачальник постачає газ Споживачеві, забезпечує 

розподіл природного газу до комерційного вузла обліку газу на підставі укладеного зі Споживачем договору розподілу 

природного газу.Розподіл природного газу здійснюється виключно за кошти споживача Оператору ГРМ за наявності 

укладеного між Споживачем та Оператором ГРМ договору. 

Уразі коли протягом дії договору у споживача в окремих точках комерційного обліку з’являється інший постачальник 

природного газу, споживач зобов’язаний не менше ніж за 20 днів письмово повідомити про це постачальника, зазначивши в 

листі ЕІС –коди точок комерційного обліку споживача, по яких буде здійснюватися постачання природного газу за цим 

договором та внести зміни в пункт 3.1. Розділу ІІІ шляхом підписання додаткової угоди.  

1.5. Дані контактної точки Постачальника:  46008 м. Тернопіль, вул. Г. Коллонтая,2 приміщення А. 

 

II. Порядок обліку газу та його якість 

 
2.1. За одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м.), приведений до 

стандартних умов: температура газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325 кПа). 
Якість газу, який поставляється Постачальником в пунктах призначення, має відповідати вимогам діючих на цю 

Продукцію Державних стандартів (Технічним умовам) та сертифікатам відповідності. Якість Товару, що передається 

Споживачу на межі балансової належності, має відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 “Газы горючие природные для 

промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия” та іншим вимогам, встановленим державними 

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

2.2. Облік обсягів газу, що постачається на умовах Договору, здійснюється згідно з Законом України «Про ринок 

природного газу», Правилами постачання природного газу, Правилами обліку природного газу,Кодексом газотранспортної 

системи, Кодексом газорозподільних систем. 

2.3. Обсяг спожитого (протранспортованого) газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті Споживачем, 

визначається за підсумками розрахункового періоду на межі балансової належності об’єктів Споживача за даними ЕІС-коду 

точки/точок комерційного обліку. 

 

III. Обсяги та умови постачання газу 
3.1. Договірні обсяги постачання газу Споживачеві: 

Постачальник  здійснює протягом 2022-2023 років постачання природного газу Споживачеві в обсязі до _____________ 

куб.м., у тому числі: 

 

Місяць 

 

Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг 

Липень  Жовтень  Січень  Квітень  

 

Серпень  Листопада  Лютий  Травень  

 

Вересень  Грудень  Березень  Червень  

 

 

 
3.1.1. Добові планові обсяги постачання газу відповідного газового місяця визначається шляхом ділення обсягу газу на 

кількість днів протягом цього місяця. За домовленістю Сторін, добові планові обсяги постачання відповідного Газового місяця 

можуть бути визначені іншим чином та не бути ідентичними (рівними) один одному, 

про що Споживач письмово повідомляє Постачальника. 

3.1.2. Бронювання потужності відбувається на підставі замовлених обсягів, які визначені в пункті 3.1. та в пункті 3.4 

цього Договору. 

3.2. Постачання газу здійснюється у разі: 

3.2.1. Підтвердження в установленому порядку оператором ТОВ «Оператор Газотранспортної  системи України»  

(далі – Оператор ГТС) добового обсягу постачання газу, виділеного для забезпечення об’єктів Споживача (далі – підтверджені 

обсяги). 
3.2.2. Відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди (або оплати відповідно до графіка погашення 

заборгованості) та оплати поточних платежів. 

3.3. Постачальник забезпечує постачання газу в пункти призначення в обсягах, підтверджених Оператором ГТС, де 

передає газ Споживачу. 

3.4. Місячний обсяг відбору газу в пунктах призначення не повинен перевищувати підтверджений обсяг газу. Уразі 

необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більш ніж на 3%) Споживач зобов’язаний повідомити про це 

Постачальника та Оператора ГРМ не пізніше ніж за три доби до такої зміни. 

Збільшення/зменшення планового обсягу газу у поточному місяці здійснюються Споживачем до 25-го числа місяця 

постачання. У випадку відмови від виділення планового обсягу газу, або припинення договірних відносин, Споживач погашає 

заборгованість та попереджає письмово Постачальника за 20 (двадцять) днів. 

Всі зміни замовлених обсягів повинні бути оформлені у письмовій формі, шляхом подання заяви та її реєстрації та/або 
направленням такої заяви на електронну адресу Постачальника:zbyt@gazpostach.com.ua 

 



3.4.1 Споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи із 

середньодобової норми (далі – добова норма), яка визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на 

кількість днів протягом цього місяця. 

Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу 

природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В 

іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні заходи з боку постачальника, передбачені Правилами 

постачання, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання. 

3.5. Обсяг споживання природного газу споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати 

підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом 
розрахункового періоду в розмірі ± 3 % від підтвердженого обсягу природного газу. 

3.5.1 Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання природного газу, що 

закуплений Постачальником за цим договором, буде менший від підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що 

підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), Постачальник має право вимагати від споживача відшкодування 

збитків, що розраховуються відповідно до вимог Правил постачання. 

 3.5.2 Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу Споживачу 

Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, Постачальник має право вимагати 

від Споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, що розраховуються відповідно до 

вимог Правил постачання. 

3.5.3 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, Постачальник має право вимагати 

від споживача відшкодування збитків, що розраховуються відповідно до вимог Правил постачання. 

3.5.4 Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу споживачем, 

використовуючи інформаційну платформу Оператора ГТС або інформацію споживача, а також шляхом самостійного 

контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті споживача. 

3.5.5 Споживач та Постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду обсягів природного 

газу в порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи. 

3.6. Постачання газу підтверджуються підписаним Постачальником та Споживачем актом приймання-передачі газу. 

3.7. За підсумками розрахункового періоду Споживач, до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим, 

зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого 
(протранспортованого) природного газу Cпоживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ/ГТС та 

Cпоживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи та Кодексу газорозподільних систем. 

На підставі отриманих від Cпоживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС Постачальник протягом трьох 

робочих днів готує танадає споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу з урахуванням замовлення 

(бронювання) потужностіза розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника. 

Взаємовідносини між постачальником і Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги 

споживання природного газу споживачем регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором 

транспортування природного газу, укладеним між Постачальником та Оператором ГТС. 

3.8. Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов’язується 

повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим 

представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі 

природного газу. 
У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають урегулюванню 

відповідно до договору або в судовому порядку. 

У випадку ненадходження від Споживача підписаного примірника Акту або письмової вмотивованої відмови від 

підписання такого Акту в строки, визначені п. 3.8., Акт вважається підписаним Споживачем без зауважень. В будь-якому 

випадку, положення даного пункту не звільняє Споживача від обов’язку надати Постачальнику підписаний примірник Акту. 

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних 

Постачальника. 

 

IV. Ціна постачання природного газу та порядок розрахунків 

 
4.1. Сторони погодили, що ціна за 1 тис. куб. м. газу публікується/оприлюднюється на власному офіційному сайті 

Постачальника http://gazpostach.com.ua/в розділі Природний газ/Тарифи не пізніше 25 числа місяця, що передує місяцю 

постачання природного газу Споживачу та є обов’язковою для застосування Сторонами при розрахунках вартості спожитого 

Споживачем природного газу в місяці постачання за цим Договором. 

4.1.1.Сторони домовились, що ціна за 1 тис. куб. м. газу, опублікована/оприлюднена на власному офіційному сайті 

Постачальника, в порядку п. 4.1. цього Договору, є обов’язковою для Сторін за цим Договором та є підставою для визначення 
вартості природного газу, спожитого Споживачем в місяці постачання природного газу за новою (зміненою) ціною з 01 

(першого) числа місяця в якому здійснюється постачання природного газу Постачальником, без оформлення Додаткової угоди 

до цього Договору. 

4.1.2.Ціна газу за цим Договором може змінюватись шляхом опублікування/оприлюднення Постачальником 

зміненої/оновленої ціни за 1 тис.куб.м. газу на офіційному сайті Постачальника без оформлення Додаткової угоди 

доцьогоДоговору. 

У випадку недосягнення Сторонами згоди щодо ціни газу, Споживач зобов’язаний з 01 (першого) числа місяця в 

якому має здійснюється постачання природного газу самостійно припинити (обмежити) відбір природного газу та має право 

змінити Постачальника  відповідно до розділу VIII цього Договору, а Постачальник має право не здійснювати постачання газу 



Споживачу у відповідному розрахунковому періоді. При цьому, призупинення постачання/споживання замовлених обсягів 

газу не є розірваннямцьогоДоговору. 

Сторони погодили, що у випадку нездійсненням Споживачем дій із самостійного припинення (обмеження) відбору 

природного газу та зміною Постачальника, на обсяги газу, що будуть споживатись Споживачем застосовується ціна  

Постачальника, що діє в період такого споживання. 

У випадку зміни тарифів на замовлення (бронювання) потужності (послуги транспортування природного газу для 

внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи) відповідними компетентними органами, нові тарифи є обов’язковими 

для Сторін за даним Договором з моменту вступу в дію відповідних нормативних документів.Замовлення (бронювання) 

потужності за 1000 кубічних метрів за добу(тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу 
з газотранспортної системи), становить  136,576грн. (сто тридцять шість гривень 57,6 копійок) без ПДВ, крім того ПДВ (20%), 

згідно п.3 Постанови НКРЕКП №3013 від 24.12.2019 року. 

4.2. Газовий місяць, який складається із газових діб, є розрахунковим періодом. 

4.3. Оплата вартості постачання природного газу з урахуванням замовлення (бронювання) потужності здійснюється 

Споживачем протягомрозрахункового періоду (газового місяця), в якому здійснюється поставка газу. 

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

величини договірного обсягу газу, заявленого на розрахунковий період.  

У випадку недоплати вартості використаного природного газуза розрахунковий період Споживач здійснює оплату до 10-го 

числа місяця, наступного за розрахунковим, за фактично спожитий природний газ, на підставі акту приймання-передачі 

природного газуз урахуванням замовлення (бронювання) потужності підписаного уповноваженими представниками Сторін. 

У разі переплати за фактично спожитий газ сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати поставленого 
газу в наступному розрахунковому періоді або повертається на поточний рахунок Споживача на його письмову вимогу у 

п’ятиденний строк з дня отримання такої вимоги. 

           4.4.  Сторони домовились про те,  що Споживач може скористатись умовами попередньої оплати, умовиякої, зокрема,  

ціна за 1 тис. куб. м. газу публікується/оприлюднюється на власному офіційному сайті Постачальника 

http://gazpostach.com.ua/в розділі Природний газ/Тарифи попередньої оплатине пізніше 25 числа місяця, що передує місяцю 

постачання природного газу Споживачу. 

4.4.1.  У разі обрання Споживачем умови попередньої оплати, останній самостійно розраховує суму відповідно до 

замовленого на кожен період обсягу природного газу згідно із пунктом 3.1. Договору та ціни, яка публікується згідно пункту 

4.4. цього Договору. 

4.4.2. Споживач  зобов’язується оплатити 100% суми, що розрахована Споживачем відповідно до пункту 4.4.1.до 

останнього дня (включно) календарного місяця, що передує місяцю споживання природного газу. 
4.4.3. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) поставленого Постачальником  

Споживачу природного газу  буде перевищувати обсяг, що замовлений та оплачений Споживачем у порядку п.п. 4.4.1.- 

4.4.2.застосовується ціна Постачальника для усіх не побутових споживачів, яка встановлюється пунктом 4.1. цього 

Договору. 

4.4.4. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) поставленого Постачальником  

Споживачу природного газу буде менший аніж об’єм (обсяг), що замовлений та оплачений Споживачем у порядку п.п. 4.4.1.- 

4.4.2., то пропорційно до неспожитого обсягу природного газу за Споживачем залишається сума коштів, що є переплатою за 

цим Договором, якою Споживач розпоряджається відповідно до пункту 4.3. цього Договору.  

 4.4.5. Сторони погодили про те, що обов’язковою умовою задля того, щоб Споживач скористався умовами 

попередньої оплати є відсутність у такого Споживача непогашеної заборгованості перед Постачальником станом на 01 число 

місяця у якому здійснюватиметься споживання природного газу за умовами попередньої оплати. 

4.5. Оплата вартості природного газу за Договором здійснюється Споживачем в українській національній валюті - гривні, 
шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника в національній валюті. Датою оплати рахунка 

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

Сторони погоджуються, що посилання на призначення платежу та розрахунковий період при перерахуванні коштів 

Споживачем є обов’язковим. 

4.6. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості послуг з постачання природного газу, Сторони за 

взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, укладають графік погашення заборгованості, який 

оформлюється додатком до Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості. 

У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача в 

поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до 

черговості її виникнення. 

Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача 
від виконання поточних зобов’язань за Договором. 

У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи неоплати поточних платежів Постачальник 

має право в порядку, визначеному розділом VII Договору, припинити або обмежити постачання газу Споживачеві до 

повного погашення заборгованості. 

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

Споживачем та акта приймання-передачі природного газуз урахуванням замовлення (бронювання) потужності протягом 

десяти днів з дати пред’явлення вимоги однієї із Сторін. 

 

V. Права та обов’язки Сторін 
5.1. Постачальник має право: 

5.1.1. Отримувати від Споживача своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов договору;  

5.1.2. На безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку природного 

газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу; 
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5.1.3.На повну і достовірну інформацію від Споживача, з яким укладено договір, щодо режимів споживання природного 

газу; 

5.1.4.На ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу згідно з умовами 

договору на постачання природного газу та відповідно до вимог нормативно-правових актів; 

5.1.5. В односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі не виконання Споживачем умов цього Договору в 

частині оплати використаних за Договором обсягів газу та/або їх документального оформлення, в тому числі неповернення 

Актів приймання - передачі природного газу, перешкоджання у реалізації права Постачальника передбаченого п.5.1.2. 

Договору. В такому випадку Постачальник надсилає рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Споживачу 

про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Постачальником у такому 
повідомленні без укладення окремої Додаткової угоди. 

 5.1.6. Інші права, передбачені цим Договором та чинним законодавством. 

5.2. Постачальник зобов’язаний: 

5.2.1. Дотримуватись вимог цього Договору; 

5.2.2. Забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених цим Договором, за умови 

дотримання споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього; 

5.2.3. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного Споживачу 

обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного 

споживачу обсягу природного газу; 

 5.2.4 Забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію Споживача у 

власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови дотримання Споживачем вимог цього 
договору; 

            5.2.5. Забезпечувати дотримання стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів при наданні послуг 

постачання природного газу відповідно до Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування; 

5.2.6. Розміщувати інформацію про ціну на природний газ на своєму веб-сайтіу строк, що встановлений п.4.1. та п. 4.4. 

цього Договору; 

5.2.7. Виконувати інші обов’язки, передбачені Правилами постачання та чинним законодавством. 

5.3. Споживач має право: 

5.3.1. На отримання природного газу в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання його умов; 

5.3.2. 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; 
5.3.3. На отримання інформації, визначеної Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання 

електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного 

водопостачання та водовідведення». 

 5.3.4. Розірвати цей Договір,попередивши Постачальника не менш ніж за 20 діб до розірвання Договору. При цьому 

Споживач зобов’язаний виконати свої обов’язки за цим Договором, зокрема, здійснення повного та остаточного розрахунку 

перед Постачальником за спожитий природний газ. У такому випадку Сторони зобов’язані оформити додаткову угоду про 

розірвання Договору. 

 5.4. Споживач зобов’язується: 

5.4.1. Дотримуватись вимог цього Договору; 

 5.4.2. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах, визначених 

цим Договором; 

 5.4.3. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлений природний газ на умовах, визначених цим Договором; 
 5.4.4. Забезпечувати допуск представників постачальника та/або представників Оператора ГРМ/ГТС за пред’явленням 

службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу;  

5.4.5. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

5.4.6. У разі звільнення займаного об’єкта (приміщення), на якого поширюються умови Договору, реорганізації, ліквідації (у 

тому числі шляхом банкрутства), відчуження в будь-який спосіб займаного об’єкта повідомити Постачальника за двадцять 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. 

 

VI. Відповідальність Сторін 

 
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно 

з Договором і чинним законодавством України. 

6.2. Відповідальність Споживача: 

6.2.1. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених умовами Договору, із Споживача стягується пеня 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. 

6.2.2. У разі перевищення об’єму (обсягу) спожитого природного газу або зменшення об’єму (обсягу) спожитого 
природного Споживач несе відповідальність, передбачену чинним законодавством. 

6.3. Споживач не несе відповідальності перед Постачальником за порушення умов Договору, якщо доведе, що 

порушення виникли з вини Постачальника та/або Газорозподільного/Газотранспортного підприємства та/або внаслідок дії 

обставин непереборної сили. 

6.4. Відповідальність Постачальника: 



6.4.1.Постачальник несе відповідальність за майнову шкоду, заподіяну Споживачеві або третім особам, унаслідок 

обмеження (припинення) надходження газу в пунктах приймання-передачі газу, що здійснене з порушенням установленого 

законодавством порядку. 

     6.4.2 У разі якщо Постачальник не забезпечив своєчасне включення Споживача до власного Реєстру споживачів у 

погодженому зі Споживачем періоді постачання (за умови, що Споживачем не порушувались зобов’язання за цим договором), 

що призвело до припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС. 

6.4.3. Постачальник не несе відповідальності перед Споживачем за порушення умов Договору, якщо доведе, що 

порушення виникли з вини Споживача або внаслідок дії обставин непереборної сили. 

6.5. У разі невиконання чи неналежного виконання умов цього Договору Сторона, яка не виконала умови цього 
Договору, відшкодовує іншій Стороні завдані внаслідок цього збитки у повному обсязі. 

 

 

VII. Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання 

 
7.1. Споживач зобов’язаний припинити (обмежити) споживання газу у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

7.2. Газорозподільне підприємство, у тому числі за дорученням Постачальника, припиняє або обмежує постачання 
газу на об’єкти Споживача з дотриманням норм безпеки та нормативно-правових документів, що визначають порядок 

обмеження (припинення) постачання природного газу, у випадках: 

проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором; 

перевищення підтвердженого обсягу природного газу, якщо інше не передбачено договором постачання природного 

газу; 

розірвання договору постачання природного газу; 

відмови від підписання акта приймання-передачі 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. 

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. 

7.3. У разі необхідності повного або часткового припинення постачання газу (у тому числі при виконанні планового 

ремонту газоспоживаючого обладнання, реконструкції, технічного переоснащення) Споживач зобов’язаний письмово 

повідомити про це Постачальника не пізніше ніж за сім днів до дати припинення відбору газу.  

7.4. Пломбування та розпломбування газоспоживаючого обладнання Споживача, що пов’язані з припиненням 

(обмеженням), відновленням постачання газу, здійснюються Газорозподільним підприємством. 

Якщо припинення (обмеження) газопостачання сталося за заявою Споживача чи Постачальника або внаслідок 

порушення Споживачем умов цього Договору чи Правил постачання, відновлення газопостачання Споживачеві здійснюється 

Газорозподільним підприємством за письмовим зверненням Споживача або Постачальника (якщо припинення газопостачання 

здійснювалося за заявою Постачальника) за умови усунення порушень (за їх наявності) та відшкодування витрат на 

припинення та відновлення газопостачання.  
7.5. У разі самовільного відновлення відбору газу Споживач несе відповідальність в установленому законодавством 

порядку. 

7.6. Відновлення газопостачання на об’єкти Споживача здійснюється за умови усунення причин, що стали підставою 

для його припинення (обмеження) у порядку, визначеному чинним законодавством. 

 

VIII. Порядок зміни постачальника 
 8.1. Якщо Споживач має намір змінити Постачальника у відповідному розрахунковому періоді, він повинен виконати 

свої зобов’язання по розрахунках за природний газ перед Постачальником за цим Договором, 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. 

 8.2. Повідомлення Споживачем Постачальника за цим Договором про намір змінити постачальника є  пропозицією про 

розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині  постачання природного газу і повинно 

містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім 

календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності. 

 8.3. З метою  забезпечення  безперебійного  постачання природного газу Постачальник за цим Договором поставляє  

природний  газ Споживачу до останнього дня терміну дії існуючого договору постачання  природного газу відповідно  до умов 

та  положень, узгоджених у  ньому, а договір постачання природного газу, укладений  з новим  постачальником, набирає 

чинності наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим  постачальником, але за умови, що у споживача  

не буде  простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед Постачальником за цим Договором. 

  8.4. Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником чи протягом цього 

періоду у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед цим постачальником за 
Договором (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного розрахунку після 

початку постачання газу новим постачальником тощо), або Споживач не буде дотримуватись узгодженого графіка погашення 

заборгованості із цим Постачальником за Договором, останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити 

заходи, передбачені Правилами постачання, щодо припинення постачання природного газу Споживачу-боржнику, у тому 

числі через Оператора ГРМ. 



 8.5.  Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатись виключно з газової доби, з якої 

Споживач включений до Реєстру споживачів нового постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у порядку, 

визначеному Кодексом газотранспортної системи. 

 8.6. Зміна постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється в порядку, визначеному Кодексом 

газотранспортної системи, та з дотриманням вимог Закону України “Про ринок природного газу” щодо зміни постачальника 

протягом періоду, який не перевищує 21 день з моменту ініціювання Споживачем (чи за дорученням Споживача його 

Постачальником) зміни постачальника. 

 
IX. Форс-мажор 

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

невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин), які не існували під час укладання Договору, виникли 

поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійні природні явища надзвичайної сили, ембарго, блокади, епідемія, війна тощо), 

якщо ці обставини вплинули на виконання цього Договору. 

9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно 

унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.  

Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин. 

9.3. Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, 

повинна повідомити іншій Стороні про їх настання/припинення і досягти домовленості щодо продовження термінів виконання 

зобов’язань або припинення дії Договору.  

9.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку. 

9.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за послуги, 

які були надані до їх виникнення. 

9.6. Якщо ці обставини будуть продовжуватися більше ніж 30 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має 

право розірвати цей Договір.  

 

X.Порядок вирішення спорів 
10.1. Спірні питання та розбіжності щодо виконання умов Договору вирішуються у порядку, встановленому 

законодавством. 

XI. Строк дії Договору та інші умови 
11.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами Сторін та засвідчення їх підписів 

відтиском печатки (за наявності) Сторін, та поширює свою дію з ____________2022року, та укладається на строк до 

________________.20___ року, а в частині виконання зобов’язань за Договором, у тому числі і насамперед, щодо проведення 

розрахунків – до їх повного виконання.Договір вважається продовженим на кожний наступний рік, якщо за місяць до 
закінчення строку дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.  

11.2. Сторони погодили, що у випадку пролонгації Договору на наступний рік вони мають оформити додаткову угоду 

до цього Договору щодо планових обсягів постачання газу на продовжений строк. 

У випадку  неоформлення  додаткової угоди щодо планових обсягів на наступний рікСторони домовились про те, що на 

продовжений строк застосовуються обсяги, що визначені пунктом 3.1. цього Договору.  

11.3Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмовота підписуються уповноваженими особами Сторін та 

засвідчуються відтиском печатки (за наявності), із врахуванням п.п. 11.9. -11.13. цього Договору.  

Сторони зобов’язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційно-

правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через десять днів після настання таких змін. 

    11.4. Сторони гарантують та підтверджують, що на момент укладення цього Договору вони є належним чином 

зареєстрованими суб’єктами господарювання, отримали всі необхідні дозволи (ліцензії, сертифікати тощо), що вимагаються 
згідно чинного законодавства, а також, що виконання умов цього Договору відповідає меті здійснення господарської 

діяльності, передбаченої установчими документами. 

    11.5. Жодна із сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третій стороні без попередньої 

письмової згоди на це другої Сторони.  

11.6. Сторони даного Договору та уповноважені особи Сторін, які підписали цей Договір підтверджують повне 

розуміння всіх положень цього Договору щодо включення персональних даних про них до бази персональних даних кожної із 

Сторін. 

11.7. Цей Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у 

Постачальника, другий – у Споживача. 

11.8. Сторони дають згоду на збір та обробку своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних» від 01.06.2010 року № 2297-VI. 

11.9.Сторони на підставі ч.3. ст.. 207, ст.. 627, 639 Цивільного кодексу України, Закону України «Про електронні 
документи та електронний документообіг», Закону України  «Про електронні довірчі послуги», Закону  України «Про 

електронну комерцію» домовилися про можливість вчинення, підписання укладання в електронному вигляді із застосуванням  

електронного цифрового підпису даного Договору, додатків  та додаткових угод до нього (далі по тексті – Правочини). 

Сторони домовилися про можливість складання та підписання в електронному вигляді із застосуванням 

кваліфікованого електронного підпису первинної бухгалтерської документації (акти прийому-передачі природного газу, акти 

звірки заборгованості та інших документів, пов’язані із виконанням даного Договору (надалі по тексту – Документи) засобами 

телекомунікаційного зв’язку за допомогою відповідних систем електронного документообігу, таких як: «M.E.Doc» та інші. 

Уразівикористання Сторонами різних систем електронного документообігу або ЕЦП різних Центрів сертифікації ключів – 

зазначені системи або ЕЦП повинні мати можливість взаємної роботи та верифікації  ключів один з одним. Електронні 

документи вважаються одержаними адресатом з моменту надсилання, якщо відправник не отримає автоматичне повідомлення 

про те, що електронний документ не надіслано. 
11.10.Сторони домовилися про те, що: 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/329-19


11.10.1.Будь-який Правочин, який буде вчинений (укладений) та підписаний відповідно до умов даного Договору із 

застосуванням Сторонами (однією із Сторін) кваліфікованого електронного підпису вважається вчиненим (укладеним) з 

додержанням письмової форми правочину в розумінні ст. 207, 639 Цивільного кодексу України, ст. 181 Господарського 

кодексу України 

11.10.2. Будь-який Документ, який буде складений та підписаний відповідно до умов даного Договору із 

застосуванням Сторонами (однією із сторін) кваліфікованого електронного підпису вважається складеним та підписаним в 

розумінні Податкового кодексу України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 

11.10.3.Правочини та Документи, які укладені (складені) та підписані Сторонами в електронному вигляді з 

використанням кваліфікованого електронного підпису, мають повну юридичну силу, породжують права та обов’язки  для 
Сторін, можуть бути представлені до суду в якості належних доказів та визнаються  рівнозначними документами, що 

складаються на паперовому носії. Підтвердження передачі електронних документів (відправлення, отримання, тощо) 

вважається легітимним  підтвердженням фактичного прийому-передачі та документів уповноваженими особами Сторін і не 

вимагає додаткового доказування. 

11.11. Кожна із сторін зобов’язується забезпечити схоронність засобів кваліфікованого  електронного підпису, 

неможливість несанкціонованого їх використання. 

11.12. Сторони погоджують, що у випадку складання Документів в електронному вигляді із застосуванням  

Сторонами кваліфікованого електронного підпису Документи (видаткові накладні, акти приймання-передачі, коригування до 

них) складаються Сторонами датою фактичного приймання-передачі виконаного зобов’язання та надсилаються  для 

підписання  не пізніше 10 календарних днів з моменту здійснення господарської операції. Датою Правочину також датою 

Документа є дата їх складання незалежно від того, коли фактично підписані Сторонами. 
11.13. Положення Договору щодо використання електронної печатки застосовується до Додаткових угод, Додатків до 

нього Документів (первинні бухгалтерські документи, документи складені на виконання умов Договору) і діють відповідно до 

чинного  законодавства за умови її наявності у сторін. Наявність або відсутність електронної печатки не впливає на чинність 

Договору та його невід’ємних частин, а також первинних бухгалтерських та інших складених на виконання Договору 

документів. 

 

 

XII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін 

 

 

 

Постачальник:  

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Компанія «Газпостач» 
Код ЄДРПОУ 43747741 

Місцезнаходження:  46008, м.Тернопіль, вул. 
Г.Коллонтая,2 приміщення А 

IBAN: UA983204780000026001924921125 

в АБ «Укргазбанк» 
Інд. податковий № 437477419187 

 Тел.   067-558-75-38 

 Тел.  067-388-14-00 

zbyt@gazpostach.com.ua 

 
Директор 

 

___________________ Кирдель І.М. 

 
 

Споживач: 

 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 
____________________________________ 

 

 

_______________   /__________________/ 
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