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Договір № ЛПСТ-Сп-__/__/__-__ 

постачання природного газу 

 

м. Київ                                                                                                       «___» ______ 20__ року 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛПС-ТРЕЙД», надалі — 
Постачальник, що має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних підставах згідно 
Податкового кодексу України та є платником податку на додану вартість, в особі Директора Опрі Наталії 

Леонідівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 
_____________________________________________________________________, надалі – 

Споживач, що має статус платника податку на прибуток _______, в особі ____________________, що 
діє на підставі _________________, з другої сторони, надалі разом поіменовані Сторони, 

керуючись Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного 
газу, затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг № 2496 від 30.09.2015 року та іншими нормативними актами, уклали 

цей Договір постачання природного газу (надалі - Договір) про наступне: 
 
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ: 

Наступні терміни мають відповідні значення в Договорі, які зазначені нижче:  
Оператор ГТС – оператор газотранспортної системи. 
Розрахунковий період – газова доба та/або газові доби протягом газового місяця, щодо якого 

між Сторонами визначаються обсяги передачі-прийому природного газу та здійснюються розрахунки. 
Газова доба (D) – газова доба, в якій здійснюється передача-прийом природного газу. Газова 

доба (D) триває з 07:00 дня до 07:00 наступного дня. 
Газова доба (D-1) – газова доба, що передує газовій добі (D). 
Газовий місяць (М) – газовий місяць, в якому здійснюється передача-прийом природного газу. 

Газовий місяць розпочинається з першої газової доби поточного місяця і триває до початку першої 
газової доби наступного місяця. 

Інформаційна платформа – електронна платформа Оператора ГТС, яка використовується 
Сторонами для оформлення передачі-прийому природного газу (подачі торгових сповіщень). 

Віртуальна торгова точка  - точка в газотранспортній системі з невизначеним фізичним 
розташуванням, у якій Постачальник передає, а Споживач приймає природний газ, згідно з вимогами 
Кодексу ГТС. 

 
1. Предмет Договору 

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Споживачу у власність природний газ (надалі – Газ) 
в обсягах і порядку, передбачених даним Договором, а Споживач зобов’язується прийняти і оплатити 

Постачальнику його вартість у розмірах, строки, порядку та на умовах, передбачених даним Договором.  
1.2. Газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем виключно для 

власних потреб, а не для перепродажу. 
Споживач є кінцевим споживачем Газу. 
 

2. Кількість та фізико-хімічні показники газу 

 2.1. Орієнтовний обсяг Газу, що планується поставити (далі – Плановий обсяг поставки) за 
даним договором протягом 2020 року складає: ___________ тисяч кубічних метрів. 

тис.м.куб. 
Щомісячне споживання 

січень лютий березень  квітень  травень червень  липень  серпень  вересень  жовтень  листопад  грудень 

- - - - - - - - - - - - 

І кв.2020 ІІкв.2020 ІІІкв.2020 ІV кв.2020 

- - - - 

Кількість газу, яка передається Споживачу, визначається за показами встановлених у Споживача 
комерційних вузлів обліку газу: 

- EIC – код точки комерційного обліку Споживача: ________________________________ 
- найменування Оператора ГРМ/ГТС:___________________________________________ 
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2.2. Обсяги газу, що планується передати за цим Договором, є плановими та можуть змінюватись 

Сторонами шляхом зменшення або збільшення шляхом підписання додаткових угод до цього Договору. 
2.3. Обсяг газу, що має бути поставлений Постачальником протягом Газового місяця (М) (далі –

Місячний плановий обсяг газу або Загальний узгоджений обсяг), визначається Сторонами в додаткових 
угодах до цього Договору та підтверджується на підставі заявки Споживача, складеної в розрізі Газових 
діб (D) (надалі – заявка). 

Номінації подаються Постачальником на відповідну Газову добу (D) Газового місяця (М) в 
Інформаційній платформі не пізніше 15:00 год. 00 хв. Газової доби (D-1). 

У разі відсутності заявки від Споживача на відповідний Газовий місяць (М) Постачальник не 
надає до Оператора ГТС номінації на відповідні обсяги постачання природного газу. 

2.4. У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем умов Договору щодо 
проведення розрахунків, в тому числі неоплати вартості послуг замовленої потужності, додержання 
обсягів та графіку постачання природного газу для Постачальника не є обов’язковим. 

2.5. Допускається відхилення Загального узгодженого обсягу газу в розмірі +/- 10 % (плюс/мінус 
десять відсотків).  

2.6. У разі якщо впродовж Газового місяця (М) Узгоджений добовий обсяг газу зменшується або 
збільшується більше ніж на +/- 10 % (плюс/мінус десять відсотків), Споживач зобов’язаний до 10-00 год. 
Газової доби (D-1) надати Постачальнику заявку про збільшення/зменшення Узгодженого добового 
обсягу  з зазначенням нових щодобових обсягів споживання на наступний (залишковий) період Газового 
місяця, та сплатити до вказаного часу (у разі відсутності замовленої потужності необхідного 
додаткового обсягу на річний, квартальний або місячний період) вартість потужності необхідного 
додаткового обсягу на добу наперед.   

2.7. Споживач протягом Газової доби (D) має право змінити (збільшити/зменшити) заявлені 

обсяги споживання, що були в підтвердженій Оператором ГТС номінації шляхом направлення на 
електронну пошту  Постачальника заявки на зміну обсягів споживання протягом відповідної Газової 
доби (D) (далі – Заявка). Заявки надаються з 09:00 до 17:00 Газової доби (D).  При цьому, збільшення 
обсягів споживання, що були заявлені в підтвердженій Оператором ГТС номінації протягом відповідної 
Газової доби (D), можливе лише за умови своєчасної сплати Споживачем замовленої потужності 
необхідного додаткового обсягу на річний, квартальний або місячний період.   

Змінам не підлягають обсяги газу, які були спожиті на підставі підтвердженої Оператором ГТС 

номінації. 
2.8. За розрахункову одиницю газу приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до 

стандартних умов: температура (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика 
(101,325 кПа). 

2.9. Фізико-хімічні показники (ФХП) газу, який передається Постачальником Споживачу в 
пунктах приймання-передачі, указаних у п. 3.1 цього Договору, повинні відповідати вимогам ГОСТу 
5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. 

Технические условия". 
2.10. Фактичне постачання Газу здійснюється Постачальником виключно після включення 

Споживача до Реєстру споживачів Постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у 
відповідному розрахунковому періоді. 

2.11. Підписанням додаткової угоди на відповідний розрахунковий період Споживач надає згоду 
Постачальнику на включення його до Реєстру споживачів Постачальника в інформаційній платформі 
Оператора ГТС у відповідному Газовому місяці (М), на який укладено додаткову угоду. 

2.12. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються 

згідно із Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, 
Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем. 

 
3. Порядок та умови передачі газу 

3.1. Обсяг використання газу Споживачем у відповідному Газовому місяці визначається за 
показниками, встановленими у Споживача комерційних вузлів обліку, та підтверджується Оператором 
ГРМ та/або Оператором ГТС. 

3.2. Приймання-передача газу протягом місяця здійснюється рівномірно, крім випадків 
визначених даним Договором або додатковими угодами до нього. 

3.3. Фактичне приймання-передача газу, переданого Постачальником Споживачеві у 
відповідному Газовому місяці, оформлюється актом приймання-передачі газу, який є підставою для 
проведення остаточних розрахунків між Сторонами. Право власності на газ переходить від 
Постачальника до Споживача в останній день місяця постачання газу на підставі підписаного 
уповноваженими представниками Сторін акту приймання-передачі газу. 
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3.3.1. 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 Споживачу за розрахунковий період, що 
складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог  Кодексу газотранспортної 
системи/Кодексу газорозподільних систем.  

3.3.2. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС Постачальник 
протягом 3 (трьох) робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акта приймання-передачі 
природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника.   

3.3.3. Споживач протягом 2 (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.  

3.4. У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності 
підлягають урегулюванню відповідно до договору або в судовому порядку.  

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно 

до даних Постачальника.  

4. Порядок обліку газу 

4.1. Кількість газу, яка передається Споживачу, визначається за показами комерційних вузлів 
обліку газу у відповідності до вимог, встановлених Кодексом газорозподільних систем, який 
затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 №2494 та Кодексом газотранспортної системи, який 
затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493. 

4.2. Вимоги до складових частин комерційного вузла обліку природного газу, правил 
експлуатації приладів обліку, порядку вимірювання обсягів та визначення якості природного газу 
визначаються Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними 

мережами, постачання та споживання, затвердженими Наказом Мінпаливенерго України від 27.12.2005 
№ 618. 

 
5. Ціна газу 

5.1. Ціна на газ, який підлягає постачанню у відповідному Газовому місяці, та порядок її сплати 
визначається Сторонами у додаткових угодах до Договору щомісячно. 

У разі зміни Споживачем загального узгодженого обсягу постачання газу протягом Газового 
місяця на підставі поданої Споживачем заявки більше ніж на 10%, Сторони визначають вартість такого 

додаткового обсягу в окремій додатковій угоді до цього Договору. У разі, якщо Сторони не досягли 
згоди щодо ціни газу на додатковий обсяг до початку постачання такого обсягу (до 14:00 год. 00 хв. 
Газової доби (D-1)), оплата такого обсягу здійснюється Споживачем на умовах, визначених в додатковій 
угоді про постачання газу у поточному Газовому місяці за ціною згідно «Прейскуранту на природний 
газ із ресурсів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» для споживачів, які не 
підпадають під дію Положення про ПСО» (що розміщений на сайт НАК «Нафтогаз Україна»), що 
дійсна у такому календарному (розрахунковому) місяці споживання для обсягів, які співставні з 

місячними обсягами за Договором та для розрахунків, що відповідають оплаті протягом або після 
місяця поставки. 

5.2. Ціна на газ встановлюється в національній валюті України. 
5.3. Загальна вартість газу, який поставляється Постачальником Споживачу за Договором, 

дорівнює сумі вартості газу, поставленого за весь строк дії Договору згідно Актів приймання-передачі 
газу. 

5.4. Ціна на газ може змінюватись протягом дії Договору. Зміна ціни узгоджується шляхом 

підписання додаткової угоди до Договору. 
5.5. Збільшення/зменшення ціни на газ, в тому числі протягом Газового місяця, що відбувається 

у зв’язку зі зміною ціни на підставі набрання чинності відповідних нормативно-правових актів органів 
державної влади України, які впливають на ціну газу, в тому числі  тарифів на транспортування і 
розподіл газу, є встановленою для Споживача, ним погодженою та обов’язковою для розрахунків між 
Сторонами за даним Договором. 

5.6. Ціна на газ не включає витрати Постачальника на сплату послуг замовленої потужності 
фізичної точки виходу до Споживача. 

5.6.1. Вартість послуг замовленої потужності та її обсяг, встановлюється Сторонами в додатковій 
угоді згідно тарифів, затверджених НКРЕКП на відповідний газовий період; 

5.6.2. Вартість послуг замовленої потужності сплачується Споживачем у порядку та в строки, 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n18
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визначені в додатковій угоді на підставі окремого рахунку Постачальника із зазначенням обсягу та 

періоду замовленої потужності (річний, квартальний, місячний, на добу наперед);  
5.6.3. У разі своєчасної оплати Споживачем вартості послуг замовленої потужності 

Постачальник зобов’язаний замовити потужність визначеного обсягу на відповідний період. 
5.6.4. У разі неоплати або несвоєчасної оплати Споживачем вартості послуг замовленої 

потужності, вважається, що Споживач не замовив потужність необхідного обсягу, а Постачальник 
звільняється від обов’язку поставити газ відповідного обсягу на відповідну Газову добу, потужність на 
яку не замовлена.  

 
6. Порядок та умови проведення розрахунків 

6.1. Розрахунок за поставку газу здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами в 
національній валюті України (гривнях) шляхом їх перерахування на поточний рахунок Постачальника, 
вказаний у цьому Договорі. Порядок проведення розрахунків за поставку газу визначається Сторонами у 
додаткових угодах до Договору. 

Якщо останній день оплати газу припадає на вихідний, святковий або інший неробочий день, що 

визначений відповідно до закону, то останнім днем сплати за поставлений газ є перший за ним робочий 
день. 

Якщо кінцевий строк оплати визначається Сторонами днями/годинами/хвилинами, то оплата 
вважається здійсненою Споживачем своєчасно, якщо вона була зарахована на рахунок Постачальника у 
визначені Договором та/або додатковою угодою до цього Договору день/годину/хвилину.  

6.2.  При невиконанні Споживачем порядку проведення розрахунку, передбаченого у п. 6.1 цього 
Договору, Постачальник має право обмежити або припинити постачання газу Споживачу до повного 
погашення заборгованості за переданий газ по цьому Договору або розірвати даний Договір в 

односторонньому порядку. 
6.3. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково зазначати номер Договору, дату 

його підписання та призначення платежу без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. 
За наявності заборгованості у Споживача за цим Договором, Постачальник зараховує кошти, що 

надійшли від Споживача, як погашення заборгованості за газ, поставлений в минулі періоди по цьому 
Договору, в порядку календарної черговості виникнення заборгованості. 

Якщо сума здійсненої Споживачем оплати за газ перевищує вартість обсягу газу вказану в Акті 

приймання-передачі, надлишок перерахованих грошових коштів за згодою Сторін зараховується як 
попередня оплата газу на наступний місяць передачі та/або повертається Споживачеві. 

6.4. Звірка розрахунків та/або фактичного обсягу використання здійснюється Сторонами на 
підставі відомостей про фактичну оплату вартості використаного газу Споживачем та актів приймання-
передачі газу протягом 10-ти днів з моменту письмової вимоги однієї із Сторін, підписаної 
уповноваженою особою. 

 

7. Права та обов’язки Сторін 
7.1. Споживач має право: 

1) на отримання газу в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання його умов;  
2) на безкоштовне отримання інформації щодо цін Постачальника на газ та порядку оплати;  
3) самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з 

дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомляти Постачальника;  
4) розірвати цей Договір у разі вибору іншого Постачальника, але не раніше ніж в останній день 

розрахункового періоду, попередивши  Постачальника не менш ніж за 15 діб до розірвання Договору. 

При цьому Споживач зобов’язаний виконати свої обов’язки за цим Договором в частині оформлення 
використаних обсягів газу та їх оплати відповідно до умов Договору;  

5) право 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»; 

 6) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з 

невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов’язань перед Споживачем, 
відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства; 

7) інші права, передбачені чинним законодавством. 
 
7.2. Споживач зобов'язаний: 

1) забезпечувати дотримання дисципліни споживання газу в обсягах та на умовах, визначених  
цим Договором та не допускати несанкціонованого відбору природного газу; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
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2) своєчасно та в повному обсязі оплачувати вартість послуг замовленої потужності та вартість 

газу, який поставляється Постачальником Споживачу за Договором; 
3) укласти технічну угоду щодо порядку обліку газу з оператором ГРМ/ГТС  в пунктах 

приймання-передачі газу. Про укладення такої угоди Споживач повідомляє Постачальника протягом 3-х 
днів з дати її укладення; 

4) забезпечити відповідність комерційного вузла обліку газу вимогам Закону України «Про 
метрологію та метрологічну діяльність», Правилам обліку природного газу під час його 
транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженим наказом 

Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року № 618, державним стандартам, 
експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять до складу цього вузла, 
Кодексу газорозподільних систем, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2494 та 
Кодексу газотранспортної системи, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 № 2493; 

5) без перешкод у будь-який час допускати представників Постачальника та повноважних 
представників  оператора ГРМ/ГТС: 

- 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; 

-  для огляду газопроводів та газовикористовуючого устаткування Споживача; 
- для обмеження та припинення постачання газу в разі відбору газу за відсутності у Споживача 

підтвердженого Постачальником у порядку, встановленому цим Договором, обсягу поставки на 
поточний місяць поставки; 

6) самостійно припиняти (обмежувати) використання газу у випадках: 
- порушення строків оплати за Договором на постачання природного газу; 

- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу газу, виділеного Споживачу; 
- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу газу без узгодження з 

Постачальником, з врахуванням положень п. 2.5. та 2.6. даного Договору; 
 - інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством; 
7) негайно (того ж дня) письмово та/або факсимільним зв’язком повідомляти оператора 

ГРМ/ГТС про неполадки приладів обліку витрат газу, приладів заміру температури та тиску газу, 
встановлених на комерційному вузлі обліку газу Споживача; 

8) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного 
газу та пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності 
записів у них показанням лічильника газу; 

9) відшкодувати витрати на припинення та відновлення газопостачання, що понесені 
Постачальником та/або оператором ГРМ/ГТС у разі припинення Постачальником газопостачання у 
зв’язку з порушенням Споживачем норм чинного законодавства та/або умов цього Договору; 

10) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або 

неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього 
чинними нормативно-правовими актами та/або цим Договором;  

11) відшкодувати Постачальнику витрати за перевищення розміру договірної потужності, за 

послуги балансування Оператору ГТС та/або Оператору ГРМ у разі щодобового небалансу, що виник у 
зв’язку з невиконання Споживачем свої зобов’язань за даним Договором; 

12) відшкодувати Постачальнику витрати із закачування природного газу до ПСГ, у разі 
зменшення Планового обсягу поставки більше ніж на 10%. 

7.3. Постачальник має право: 

1)  отримувати від споживача своєчасну оплату за газ відповідно до умов Договору; 
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 газу; 

3) на повну і достовірну інформацію від Споживача, з яким укладено Договір, щодо режимів 
споживання природного газу; 

4)  припинити або обмежити постачання  газу Споживачу  у разі: 

    - проведення неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором; 
    - несанкціонованого відбору газу або втручання в роботу комерційних вузлів обліку; 
    - відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного обґрунтування. 
Відновлення газопостачання здійснюється після відшкодування Споживачем витрат на 

припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або оператором ГРМ/ГТС; 
5) отримувати будь-яку інформацію від Споживача стосовно виконання цього Договору; 
6) достроково в односторонньому порядку розірвати Договір, якщо Споживач порушує умови 
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оплати за даним Договором; 

7) отримувати відшкодування збитків від Споживача, що завдані Постачальнику у зв’язку з 
невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, 
відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства; 

8) інші права, передбачені чинним законодавством. 
 
7.4. Постачальник зобов'язаний: 

1) виконувати умови цього Договору;  

2) забезпечити постачання газу відповідно до вимог законодавства та умов Договору;  
3) забезпечувати відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну реєстрацію 

Споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за умови 
дотримання Споживачем умов цього Договору;  

4) своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом 
України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного 
газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного 

водопостачання та водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за 
послуги з газопостачання;   

5) своєчасно повідомляти Споживача, якщо постачальник перебуває у процесі ліквідації, або 
визнання банкрутом, або постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на 
постачання природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу 
анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу;  

6) у випадку ініціювання  виключення Споживача із Реєстру споживачів Постачальника 
своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу 

газотранспортної системи) повідомляти Споживача про вчинення таких дій.  
 

8. Відповідальність Сторін 

8.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань Сторони несуть 
відповідальність у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також цим Договором.  

8.2. За порушення Споживачем умов п. 3.3. Договору, а саме, за ухилення від підписання та 
надання Постачальнику Акту приймання-передачі Газу у передбачений Договором строк, - Споживач 

сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,1% вартості отриманого Споживачем за відповідним 
Актом Газу (або його планового обсягу) за кожний день такого прострочення.  

8.3. У разі виникнення у Постачальника добового небалансу з вини Споживача, Споживач 
зобов’язаний не пізніше 18 числа місяця, наступного за місяцем постачання, на підставі відповідного 
рахунку відшкодувати постачальнику  

8.3.1. у разі позитивного небалансу – суму різниці між вартістю природного газу, визначеною за 
ціною згідно п. 5.1 цього Договору та вартістю природного газу за маржинальною ціною продажу 

природного газу, зазначеною на сайті оператора ГТС. 
8.3.2. у разі негативного небалансу – суму різниці між вартістю природного газу, визначеною за 

ціною згідно п. 5.1. цього Договору та вартістю природного газу за маржинальною ціною придбання 
природного газу, зазначеною на сайті оператора ГТС. 

8.3.3. Розмір компенсації добових небалансів за календарний місяць розраховується як сума всіх 
позитивних добових небалансів у Розрахунковому Місяці плюс сума всіх негативних добових 
небалансів у такому Розрахунковому місяці та підлягає виплаті Споживачем Постачальнику, якщо 
Розмір компенсації добових небалансів за календарний місяць є плюсовим (більше 0). 

8.3.4. Розмір компенсації добових небалансів за календарний місяць оформлюється окремим 
Актом та підтверджується Розрахунком, який надає Постачальник. За погодженням Сторін, розмір 
компенсації за добові небаланси за календарний місяць може бути включений до ціни природного газу в 
Розрахунковому місяці, шляхом коригування ціни в такому Розрахунковому місяці на підставі 
додаткової угоди. 

8.3.5. У випадку відмови від підписання Споживачем акту про компенсацію вартості місячного 
небалансу, розмір компенсації добових небалансів за календарний місяць, встановлюється 

Постачальником в односторонньому порядку на підставі даних Оператора ГТС про розмір споживання 
газу в Розрахунковому періоді. Споживач в такому разі не позбавлений права звернутись до суду за 
вирішенням спору. До прийняття рішення судом та набрання таким рішенням законної сили, розмір 
компенсації встановлюється згідно Розрахунку, наданого Постачальником та підлягає безумовній 
оплаті у строки, встановлені цим Договором. 

8.4. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного 
газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/887-19
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n18
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1378-15#n18
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газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини 

Оператора ГТС та/ або Оператора ГРМ. 
8.5. За порушення Споживачем грошових зобов’язань (умов та строків розрахунків), Споживач 

сплачує на користь Постачальника пеню за кожний день прострочення у розмірі подвійної облікової 
ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу, та додатково – 
штраф у розмірі 1% (один відсоток) суми простроченого платежу, а у разі прострочення платежу на 
строк понад 10 календарних днів – додатково штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) суми простроченого 
платежу.  

8.6. У випадку порушення Споживачем грошових зобов’язань Постачальник має право 
зменшити обсяг поставки Газу до рівня фактичних платежів, або не передавати/припинити постачання 
Газу Споживачу, або розірвати Договір в односторонньому порядку.  

8.7. У випадку невиконання або несвоєчасного виконання Споживачем грошових зобов’язань, 
Постачальник має право розірвати Договір в односторонньому порядку, з повідомленням про це 
Споживача у письмовій формі за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору. Датою 
розірвання Договору в такому випадку вважається дата, зазначена Постачальником у повідомленні 

Споживачу про розірвання Договору. При цьому, Постачальник не несе відповідальності за розірвання 
Договору в односторонньому порядку. Одностороння відмова Постачальника від Договору не звільняє 
Споживача від відповідальності за порушення зобов’язань за цим Договором та обов’язку в повному 
обсязі оплатити поставлений йому Постачальником Газ.  

8.8. Позовна давність за позовами про стягнення пені встановлюється Сторонами цього 
Договору тривалістю в три роки.  

8.9. Підписанням цього Договору Споживач підтверджує та гарантує, що в нього відсутня 
прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед його діючим постачальником (за його 

наявності).  
8.10. Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних 

станціях.  
8.11. Збитки, завдані одній із Сторін Договору внаслідок невиконання (неналежного виконання) 

іншою Стороною своїх зобов’язань, відшкодовуються винною у невиконанні (неналежному виконанні) 
Стороною в порядку та розмірі, визначених чинним законодавством України.  

8.12. 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 встановлюється в розмірі 0,3. 
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. 
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8.13. 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 ±10 %. 

8.14. У разі перевищення розміру договірної потужності з вини Споживача, Споживач 
зобов’язаний сплатити Постачальнику вартість послуг за перевищення розміру договірної потужності, 
встановлену згідно тарифів регулятора. 

 
9. Форс-мажор 

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків 
щодо Договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили. 

9.2. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин. 
9.3. Під форс-мажором розуміють будь-яку подію або обставину поза розумним контролем 

Сторони, що посилається на форс-мажор, внаслідок або в результаті якої така Сторона не виконує будь-
яке або будь-які зобов’язання за цим Договором, і така Сторона не могла попередити або подолати таке 
невиконання розумними зусиллями зі свого боку. Форс-мажор включає наступні події та обставини, які 

виникли після підписання Договору внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного 
характеру, включаючи, але не обмежуючись: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза 
такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, 
дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії 
суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, 
революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, 
примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, 
аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані  

умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, вибухи, пожежі, аварії, поломки або 
відмови механізмів/переробного обладнання на газотранспортній системі або у видобувній системі, 
подія форс-мажору, за договірними домовленостями будь-якої із Сторін, відносно доступу до 
газотранспортної системи України, що стосується поставки і прийняття Газу за цим Договором, 
закриття морських проток,  ембарго,  заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані 
винятковими погодними умовами і  стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, 
торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, 

портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха 
або інші незалежні від Сторін обставин. 

9.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 
чотирнадцяти днів з дати їх виникнення надати підтверджуючи документи відповідно до чинного 
законодавства. 

9.4. Факт настання обставин форс-мажору повинен підтверджуватися сертифікатом, виданим 
Торгово-промисловою палатою України / уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими 

палатами або рішенням Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною 
надзвичайної екологічної ситуації, затверджені Верховною Радою України. 

9.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача  від сплати 
Постачальнику за газ, який був поставлений до їх виникнення. 

 
10. Порядок вирішення спорів 

10.1. Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.  
10.2.У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із 

заявою про вирішення спору до Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до 
суду у відповідності з чинним законодавством України. 

11. Інші умови 
11.1. Договір складений у 2 (двох) примірниках – по одному для кожної із Сторін, які мають 

однакову юридичну силу. 
11.2. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються письмово шляхом укладання  

Додаткових угод до даного Договору. Всі Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його 

невід’ємною частиною та набувають чинності, якщо вони вчинені письмово та підписані 
уповноваженими представниками Сторін та скріплені печатками Сторін.   

11.3. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну у разі прийняття рішення про ліквідацію, 
реорганізацію або банкрутство однієї зі Сторін, а також про зміни своїх банківських реквізитів, 
місцезнаходження, номерів телефонів, факсів у 5 (п’ятиденний) строк з дня виникнення відповідних 
змін рекомендованим листом з повідомленням. 

11.4. Всі повідомлення, що направляються Сторонами одна одній відповідно до цього Договору, 
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повинні бути здійснені у письмовій формі, скріплені підписом уповноваженої особи і печаткою 

відповідної Сторони, і вважатимуться поданими належним чином, якщо вони відправлені 
рекомендованим листом або  доставлені особисто за зазначеними адресами Сторін. 

11.5. Цей Договір є конфіденційним документом і відомості, що містяться в ньому, не підлягають 
розголошенню, окрім випадків та в обсязі, що вимагається чинним законодавством або за письмовою 
згодою Сторін. 

11.6. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання 
зобов’язань по даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані 

Сторін захищаються Конституцією та Законом України «Про захист персональних даних» №2297-VI від 
01 червня 2010 року. 

Факт підписання даного Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про 
збір та обробку персональних даних. 

11.7. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки згідно з цим Договором 
третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони. 

11.8. Всі інші питання, що неврегульовані цим Договором, підлягають врегулюванню відповідно 

до чинного законодавства України. 
   

12. Строк дії Договору 

12.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його підписання уповноваженими представниками 
Сторін, та скріплення підписів відбитками печаток Сторін і діє до _____ року, але в будь-якому випадку, 
до моменту повного та належного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором, зокрема, в 

частині здійснення взаєморозрахунків. 
12.2. Дія Договору може бути подовжена за згодою Сторін шляхом укладання додаткових угод до 

даного Договору. 
12.3. Договір може бути достроково розірваний будь-якою із Сторін шляхом письмового 

повідомлення про це іншої Сторони не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати розірвання Договору та 
за умови повного виконання Сторонами своїх обов’язків на дату розірвання Договору шляхом 
підписання відповідної додаткової угоди. 

 
13. Адреси та реквізити Сторін 

Постачальник 
 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЛПС-ТРЕЙД» 
Місцезнаходження: 01033, м. Київ,  

вул. Жилянська, 68 оф. 193 

Ідентифікаційний код 39931745 

IBAN  UA203390720000026005054681001  

в АТ «РВС БАНК» м. Київ 

МФО 339072 

ІПН: 399317426557 

Телефон + 380 44 221 90 58 

EIC- код: 56Х930000010170Z 
e-mail:  lpstradeukraine@gmail.com 

 

Директор 

 

___________________ Н.Л. Опря 

Споживач 

 

____ 

 

 
Місцезнаходження: 

Код ЄДРПОУ: 
П/р: 
банк 
МФО: 
ІПН: 
Телефон/факс: 
e-mail: 

EIC код: 
 

 

 

____________________ 

 


