ДОГОВІР №_______
постачання природного газу
м. Київ

«_____» __________ 20___ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАРТІН ТРЕЙДІНГ», як
суб’єкт ринку природного газу має ЕІС-код 56X930000117280N, далі - Постачальник, в особі
директора Шахмаєвої Валерії Іллівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і
, ЕІС код _________________________, який діє на підставі
_________________________, далі - Споживач, в особі ___________________________________, з
другої сторони, керуючись Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 №329-VIII,
Кодексом газотранспортної системи (надалі - Кодекс), затвердженим постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі НКРЕКП) від 30 вересня 2015 року за № 2493, Кодексом газорозподільних систем (ГРМ),
затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2494, Правилами постачання
природного газу, затвердженими Постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року за № 2496, надалі
разом по тексту - Сторони, а кожна окремо - Сторона, уклали даний Договір поставки природного
газу № від _______ про нижченаведене:
Терміни та визначення
Об’єкт Споживача - технологічний комплекс, що складається з газопроводів та споруд на них,
призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать
Споживачеві;
Природний газ - природний газ, якість якого відповідає технічним вимогам ТУ У 320.001.58764-00795 «Гази горючі природні, що подаються в магістральні газопроводи» та ТУ У 320.001.58764-008-95
«Гази горючі природні, що подаються з родовищ в промислові газопроводи та окремим споживачам» та
Кодексу.
Договір - означає даний Договір а також усі додатки до нього, на які є посилання в цьому Договорі,
включно з усіма змінами та доповненнями, що внесені до цих документів згідно положень викладених
в даному Договорі.
Розрахункова одиниця Газу - обсяг газу, що міститься в одній тисячі кубічних метрів при
температурі плюс 20 градусів Цельсія та тиску 760 мм ртутного стовпчику.
Кубічний метр, «куб.м» або «м3» означає таку кількість сухого газу, яка займає об’єм одного
кубічного метру при 20° Цельсія та абсолютному тиску 101,325 кПа.
Звітний місяць - календарний місяць, в якому здійснюється поставка Газу Споживачу, і перебіг
якого починається з 1 числа місяця і закінчується останнього числа місяця, в якому передається Газ.
День/Газова доба (D) означає період протяжністю двадцять чотири (24) години, який починається о
08:00 за київським часом та закінчується о 08:00 за київським часом наступного календарного дня.
Середньодобова Норма Поставки означає об’єм природного газу, яка визначається шляхом ділення
Місячного об’єму Поставки на кількість днів у відповідному місяці.
Місячний об’єм Поставки означає об’єм газу, визначений Сторонами у відповідній Специфікації.
Обсяг Газу за договором - обсяг Газу, який Постачальник постачає Споживачу на умовах Договору.
Постачальник _______________

Споживач _______________
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Небаланс – різниця між обсягами природного газу, поданими згідно повідомлення Споживача
Постачальником для постачання природного газу на точці входу, та відібраними Споживачем з
газотранспортної системи на точці виходу, що визначається відповідно до алокації.
Негативний небаланс – перевищення обсягів відібраного природного газу з газотранспортної
системи над обсягами переданого природного газу.
Період балансування – газова доба (D).
Пункт Поставки означає місце, де право власності, відповідальність, а також усі витрати та
ризики пов’язані з доставкою Природного газу переходять від Постачальника до Покупця. Пункт
Поставки природного газу узгоджується Сторонами у відповідній Специфікації.
Маржинальна ціна придбання – ціна природного газу, яка розраховується Оператором ГТС
відповідно до Кодексу для кожної Газової доби (D) і яка застосовується при розрахунку вартості
небалансу Споживача за цю Газову добу (D) для Постачальника, розраховується відповідно до вимог
Кодексу.
Маржинальна ціна продажу – ціна природного газу, яка розраховується Оператором ГТС відповідно
до Кодексу ГТС для кожної Газової доби (D) і яка застосовується при розрахунку вартості позитивного
небалансу Споживача за цю Газову добу (D).
Специфікація - окремий документ, підписаний Постачальником та Споживачем, який визначає
обсяги поставки Газу за відповідний період, його ціну, умови поставки та оплати та інші умови,
які Сторони можуть передбачити згідно умов цього Договору. Всі підписані Сторонами Специфікації
становлять невід’ємну частину цього Договору.
Газовимірювальна станція ГВС означає об’єкт де вимірюється кількість газу та його якісні
параметри.
Оператор Єдиної Газотранспортної Системи України - особа, на яку відповідно до вимог
законодавства України покладено виконання функцій оператора Єдиної газотранспортної системи
України.
Оператор ГРМ - оператор газорозподільної системи, до газових мереж якого підключений об’єкт
Споживача.
Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі України «Про ринок
природного газу» та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актах.
I.
Предмет Договору
1.1. За цим Договором Постачальник зобов’язується постачати природний газ Споживачу в
необхідних для нього об’ємах (обсягах), а Споживач зобов'язується своєчасно сплачувати
Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.
1.2. Якість газу повинна відповідати Кодексу ГТС. Одиниця виміру: одна тисяча стандартних метрів
кубічних.
1.3. Параметри газу повинні відповідати параметрам загального потоку в газотранспортній системі
України.
1.4. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у Споживача
укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу, на
підставі якого Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газорозподільної системи.
1.5. Постачальник передає Споживачу природний газ в обсязі __________ м.куб,
(_________________ метрів) в період _______________2020 року до _________________ 2020 року.
Постачальник _______________

Споживач _______________
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Місячні обсяги постачання газу визначаються окремо Додатком №3, що є невід’ємною частиною
Договору.
1.6. Передача газу за цим Договором здійснюється на межах балансової належності об’єктів
Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі – пункти призначення).
1.7. Перелік ЕІС-код точок комерційного обліку, в яких буде здійснюватися постачання газу
Постачальником наведено в Додатку № 2, що є невід'ємною частиною Договору.
1.8. Добові обсяги постачання газу визначаються в розрізі кожного місяця окремо Додатком №1, що
є невід'ємною частиною Договору.
II.
Якість, обсяг природного газу та умови його постачання
2.1. Якість газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати вимогам,
установленим державними стандартами та технічним умовами щодо його якості.
2.2. Постачання газу здійснюється за умови наявності діючого між Споживачем та Оператором ГТС
договору транспортування газу.
2.3. Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період (пункт 4.1. Договору), що підлягає
оплаті Споживачем, визначається на межі балансової належності між Оператором ГРМ та Споживачем
на підставі даних комерційних вузлів обліку (лічильників газу), визначених з урахуванням Кодексу
газорозподільної системи.
2.4. Місячний обсяг відбору (споживання) газу Споживачем не повинен перевищувати
підтверджений обсяг газу більш ніж на ±5%.
2.5. Свої пропозиції по місячних обсягах постачання газу на наступний місяць поставки Споживач
надає Постачальнику не пізніше, ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до початку місяця, в якому здійснюється
поставка газу.
2.5.1. Постачання та споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється згідно
узгодженого сторонами графіку.
Щоденно до 11.00 годин поточної газової доби інформувати Постачальника (шляхом надіслання
повідомлення засобами електронної пошти) щодо планових обсягів постачання природного газу
поточної газової доби, у випадку необхідності відхилення обсягів споживання від добової норми.
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 розділом ІІ та розділом VI Правил постачання природного
газу, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.
2.6. Добове балансування природного газу здійснюється за заявками Споживача із зазначенням
обсягів постачання газу в розрізі кожної доби місяця в терміни визначені п. 2.5. цього Договору або в
інші терміни, які обов’язково повинні бути попередньо погодженні з Постачальником в письмовій
формі (шляхом укладення додаткової угоди). У випадку відсутності такого погодження, терміни
надання таких заявок застосовуються відповідно до п. 2.5 даного договору.
2.7. Споживач та Постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду
підтверджених обсягів природного газу відповідно до умов цього Договору.
2.8. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 01 число
розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо
Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 15 календарних
днів до початку розрахункового місяця.
2.9. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 15 число
розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо
Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість)
робочих днів відповідно до 15 числа розрахункового місяця.
2.10. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів природного газу на 25 число
розрахункового місяця здійснюється за письмовою заявою Споживача Постачальником у разі, якщо
Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість)
робочих днів відповідно до 25 числа розрахункового місяця.
2.11. Постачання та споживання підтверджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як
правило, в рівномірному режимі, виходячи із середньодобової норми (далі - добова норма), яка
Постачальник _______________

Споживач _______________
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визначається шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу газу на кількість днів протягом цього
місяця, або згідно узгодженого сторонами графіку у випадку, якщо споживання здійснюється протягом
місяця нерівномірно.
2.12. Визначення (звіряння) фактичного обсягу поставленого (спожитого) природного газу між
Сторонами здійснюється в наступному порядку:
2.12.1. За підсумками розрахункового періоду до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим,
Споживач зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акту про фактичний обсяг
розподіленого (протранспортованого) природного газу, що складений між Оператором ГТС/ГРМ та
Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГТС/ГРМ.
2.12.2. На підставі отриманих від Споживача даних та\або даних Оператора ГТС/ГРМ Постачальник
протягом трьох робочих днів готує два примірники акту приймання-передачі природного газу за
розрахунковий період, підписаних уповноваженим представником Постачальника.
2.12.3. Споживач протягом двох днів з дати одержання акту приймання-передачі газу зобов'язується
повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту приймання-передачі газу, підписаний
уповноваженим представником Споживача та скріплений печаткою Споживача, або надати в
письмовій формі мотивовану та обґрунтовану відмову від підписання акту приймання-передачі газу.
III.
Ціна постачання природного газу
3.1. Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюються за цінами, встановленими цьому
Договорі, що можуть коригуватися Додатковими угодами до нього.
3.2. Ціна природного газу (без урахування тарифів на послуги транспортування природного газу для
внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи та розподіл природного газу), який підлягає
передачі у відповідному місяці постачання за цим Договором, узгоджується Сторонами шляхом
укладання Додаткової угоди, не пізніше 5 днів до початку відповідного місяця постачання.
Ціна природного газу за 1 000 м. куб., що підлягає поставці у період _________________ 2020 року,
становить _________ грн, крім того податок на додану вартість (далі - ПДВ) за ставкою 20%, що
складає _______грн, разом з ПДВ – _______ грн. (________________ гривень 00 коп.).
До ціни на природний газ додається тариф на послуги транспортування природного газу для
внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи (розподіл потужності), встановлений
постановою НКРЕКП від _____________ – _______ грн. за 1000 куб. м на добу без ПДВ, крім того
ПДВ – 20% що складає ________ грн., всього з ПДВ – _____ грн.
3.3. Сторони домовились, що ціна газу, встановлена в цьому Договорі та у Додаткових угодах до
нього, застосовується Сторонами при складанні актів приймання-передачі газу та розрахунках за цим
Договором.
3.4. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу та загального обсягу фактично
поставленого (спожитого) газу, визначеного згідно з розділом цього Договору.
3.5. Загальна сума Договору складається із місячних сум вартості газу, поставленого Споживачеві
за даним Договором.
3.7. Ціна і обсяги газу на кожний звітний місяць можуть коригуватися додатковими угодами, що є
невід’ємною частиною даного договору. Постачальник повідомляє Споживача про намір змінити ціну
на природний газ, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до запланованого набрання чинності такими
змінами.
3.8. В разі відмови Споживача від запропонованої Постачальником нової ціни, Постачальник має
право не виконувати зобов’язання, передбачене п. 5.2.1. даного Договору.
IV.
Порядок та строки проведення розрахунків
4.1. Розрахунковий період за Договором становить один календарний місяць - з 07.00 години
першого дня місяця до 07.00 години першого дня наступного місяця включно.
4.2. Оплата газу, що передається у ____________ 2020-2021 року, здійснюється Споживачем
шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника у такому порядку:
4.2.1. До 20 числа місяця, що передує розрахунковому, здійснити Постачальнику оплату у розмірі
50% (п’ятдесят відсотків) вартості замовленого у розрахунковому місяці обсягу природного газу;
Постачальник _______________

Споживач _______________
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4.2.2. До 20 числа місяця наступного за розрахунковим, здійснити Постачальнику оплату у розмірі
вартості фактично спожитого у розрахунковому місяці обсягу природного газу;
4.4. Замовник сплачує Постачальнику вартість замовленої потужності за звітний місяць в повному
обсязі, як зазначено в розділі III, незалежно від того, чи була повністю використана замовлена
потужність.
Підставою для плати за перевищення замовленої потужності є рахунок на оплату за перевищення
замовленої потужності сформований на підставі звіту Оператора ГТС України про використання
замовленої потужності Замовником, що містить розрахунок перевищення розміру договірних
потужностей, які надаються Замовнику до п`ятнадцятого числа місяця, наступного за газовим місяцем,
на його електронну адресу.
Споживач зобов’язаний здійснити оплату вартості перевищення договірної потужності у строк до
двадцятого числа місяця, наступного за газовим місяцем.
Розбіжності щодо вартості додаткової плати підлягають урегулюванню відповідно до умов цього
Договору або в суді. До прийняття рішення суду вартість додаткової плати за перевищення договірних
потужностей, яку Замовник зобов'язаний сплатити в строк, визначений у цьому пункті, визначається
за даними Оператора ГТС України.
4.5 У випадку, якщо обсяг газу вказаний Споживачам на Газову добу (D) у відповідній Додатковій
угоді, з урахуванням змін Заявками на зміну обсягів газу відповідно до умов Договору, не дорівнює
обсягу фактично відібраного природного газу Споживачем за цю газову добу згідно даних Оператора
ГТС, то у Споживача виникає небаланс за цю газову добу і до нього застосовується плата за добовий
небаланс.
4.6.Плата за добовий небаланс застосовується наступним чином:
4.6.1 Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є позитивним, то плата за позитивний
небаланс розраховується за формулою:
ДПН = Vп/н * (Цдог. – МЦПрод.), де
ДПН – сума плати за добовий позитивний небаланс, грн. без ПДВ;
Vп/н – обсяг позитивного небалансу за Газову добу (D), тис.куб.м.;
Цдог. – ціна по Договору, що діє у відповідну Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну тис.куб.м;
МЦПрод. – Маржинальна ціна продажу, що діє у відповідну Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну
тис.куб.м.
При цьому, якщо (Цдог. – МЦПрод.) ≤ 0, то Плата за добовий небаланс не застосовується.
На суму плати за добовий позитивний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою,
передбаченою Податковим кодексом України.
4.6.2. Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу (D) є негативним, то плата за негативний
небаланс розраховуєтеся за формулою:
ДНН = Vн/н * (МЦПрид. – Цдог.), де
ДНН – сума плати за добовий негативний небаланс, грн. без ПДВ;
Vн/н – обсяг негативного небалансу за Газову добу (D), тис.куб.м.;
Цдог. – ціна по Договору, що діє у відповідну Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну тис.куб.м;
МЦПрид. – Маржинальна ціна придбання, що діє у відповідну Газову добу (D), грн. без ПДВ за одну
тис.куб.м.
При цьому, якщо (МЦПрид. – Цдог.) ≤ 0, то Плата за добовий небаланс не застосовується.
На суму плати за добовий негативний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою,
передбаченою Податковим кодексом України.
4.7. Остаточний розрахунок відшкодування вартості добового небалансу Споживачем проводиться
до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, що йде за місяцем постачання, на підставі виставленого
Постачальником рахунку.
4.8.
У випадку перевищення Споживачем розміру договірних потужностей у точках виходу з
газотранспортної системи за період газового місяця Споживач сплачує додаткову плату за послуги
транспортування, яка на кожну точку входу розраховується відповідно до умов Кодексу та
нормативних актів Регулятора, а саме:
Bd = T*( Cвх факт - Cвих )*2
Постачальник _______________
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Bd - вартість додаткової плати за перевищення договірних потужностей за день на точці входу;
C вх факт - фактично використана потужність для точки входу, тис. куб. м/добу;
C вих - сума договірних потужностей на добу наперед для точки виходу, тис. куб. м/добу;
T – відповідний тариф, встановлений Регулятором;
4.9. Споживач сплачує Постачальнику вартість замовленої потужності незалежно від того, чи була
повністю використана замовлена потужність.
4.10. Підставою для проведення розрахунку додаткової плати за послуги транспортування є дані,
визначені Оператором ГТС у звіті про використання договірної потужності, який надається
Постачальнику. На підставі вищезазначеного звіту Постачальник направляє Споживачу рахунок, а
Постачальник зобов'язаний здійснити оплату у строк до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного
за Газовим місяцем
4.11. Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський рахунок
Постачальника.
4.12. У разі переплати вартості газу сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати
газу на наступний розрахунковий період або за письмовою вимогою Споживача повертається на
поточний рахунок Споживача на його письмову вимогу.
4.13. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом десяти днів з дати пред'явлення вимоги
про це однієї із Сторін на підставі відомостей про фактичну оплату вартості газу Споживачем та актів
приймання-передачі газу. Податкові накладні та додатки до них оформлюються Сторонами в
електронній формі, згідно з вимогами норм Податкового кодексу України та прийнятих на його
виконання підзаконних нормативно - правових актів.
V.
Права та обов’язки Сторін
5.1. Постачальник має право:
5.1.1. Отримувати від Споживача оплату поставленого газу відповідно до умов цього Договору.
5.1.2. Безперешкодного доступу до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на
об'єктах Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу. Доступ здійснюється
працівниками (представниками) Постачальника за пред'явленням службового посвідчення
(довіреності).
5.1.3. Отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання
природного газу.
5.1.4. Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання газу Споживачу згідно з умовами
цього Договору та Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від
30.09.15 №2496 (далі - Правила постачання газу).
5.1.5. Надавати доручення Оператору ГТС/ГРМ щодо обмеження (припинення) постачання газу
Споживачеві згідно з умовами Договору та відповідно до порядку, встановленого законодавством.
5.2. Постачальник зобов’язується:
5.2.1. Забезпечувати постачання газу до пунктів приймання-передачі на умовах та в обсягах,
визначених Договором.
5.2.2. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС/ГРМ
необхідного Споживачу обсягу природного газу.
5.2.3. В установленому порядку розглядати запити Споживача, які стосуються питань постачання
природного газу за цим Договором.
5.2.4. Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або визнання
банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного газу (крім
випадків змін до законодавства, що виключають необхідність отримання ліцензії на даний вид
господарської діяльності). У разі настання вказаних обставин, обов’язок Постачальника щодо
своєчасного повідомлення вважається виконаним з моменту опублікування (розміщення) відповідних
оголошень (інформації) в засобах масової інформації або в мережі інтернет згідно вимог чинного
законодавства.
5.2.5. Складати та підписувати акт приймання-передачі газу у порядку, визначеному Договором.
5.2.6. Забезпечити Споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому
числі ціни), права та обов’язки Постачальника та Споживача, про акти законодавства, якими
Постачальник _______________

Споживач _______________
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регулюються відносини між Постачальником і Споживачем, наявні способи досудового вирішення
спорів з Постачальником, шляхом її розміщення на офіційному веб-сайті Постачальника за
посиланням: http://mgas.com.ua/
5.2.7. Забезпечити Споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання природного
газу Споживачем, на безоплатній основі, за запитом Споживача;
5.2.8. Повідомити Споживачу про намір внесення змін до Договору, в частині умов постачання, до
початку дії таких змін та гарантувати права Споживача на дострокове розірвання договору постачання,
якщо нові умови постачання є для нього неприйнятними;
5.2.9. Забезпечити Споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;
5.2.10. Забезпечити Споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення
спорів з Постачальником.
5.3. Споживач має право:
5.3.1. Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених цим Договором, зокрема:
належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого відповідають встановленим нормам;
5.3.2. . На безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання
природного газу та самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з
дотриманням вимог чинного законодавства;
5.3.3. На вільний вибір постачальника та на зміну постачальника у порядку передбаченому
нормативно-правовими актами з цього питання;
5.3.4. На отримання інформації про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов’язки
Постачальника та Споживача, про акти законодавства, якими регулюються відносини між
Постачальником і Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником;
5.3.5. На 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»
5.3.6. На дострокове розірвання договору постачання, якщо Постачальник повідомив Споживача про
намір внесення змін до Договору в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для
нього неприйнятними.
5.4. Споживач зобов’язується:
5.4.1. Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної цим Договором, а також Правилами
постачання природного газу.
5.4.2. Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах, визначених Договором.
5.4.3. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або
травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в разі
отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання газу.
5.4.4. Забезпечити допуск працівників (представників) Постачальника за пред'явленням службового
посвідчення (довіреності) до комерційних вузлів обліку природного газу, що встановлені на об'єктах
Споживача, для звірки даних фактичного споживання природного газу.
5.4.5. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;
припинення або розірвання Договору;
в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу, іншими актами законодавства.
5.4.6. У разі настання обставин, внаслідок чого Споживач повністю припинятиме споживання
природного газу:
повідомити Постачальника не пізніше ніж за 5 робочих днів до дня такого припинення
споживання природного газу, шляхом подання письмової заяви про розірвання договору;
5.4.7. здійснити розрахунки, що передбачені цим Договором, до вказаного споживачем дня
остаточного споживання газу включно. Повідомляти Оператора ГТС/ГРМ, а також Постачальника про
недоліки в роботі комерційних вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність,
пошкодження, у тому числі, пошкодження пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.
Постачальник _______________
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5.4.8. У разі необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більше ніж на 50 % від
середньодобового обсягу) Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника та Оператора
ГТС/ГРМ не пізніше ніж за три доби до такої зміни.
5.5. Сторони мають також інші права та обов’язки, що імперативно встановлені чинними нормативноправовими актами.
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. При невиконанні чи неналежному виконанні умов даного Договору, винна сторона сплачує на
користь іншої пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який
нараховується пеня, від суми невиконаних зобов'язань за кожний день прострочення.
6.3. У разі несплати або несвоєчасної оплати за спожитий газ у строки, визначені в п. 4.2, 4.3 даного
Договору, Споживач сплачує на користь Постачальника суму заборгованості з урахуванням
встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення.
6.4. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику здійснюється у відповідності до розділу VІ
Правил постачання природного газу.
6.5. У разі, якщо підтверджений обсяг газу буде менше планового обсягу, визначеного Договором,
або несвоєчасно погоджений Постачальником з Оператором ГТС/ГРМ на відповідний період (за
умови, що Споживачем не порушувались зобов'язання за Договором), що призвело до припинення
транспортування природного газу Оператором ГТС/ГРМ, Споживач має право вимагати від
Постачальника відшкодування вартості або об'єму недовідпущеного природного газу, який
обчислюється, виходячи з планового обсягу постачання газу, визначеного Договором на відповідний
період, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з припинення і повторного
відновлення подачі газу після його безпідставного припинення.
6.6. У разі несвоєчасного перерахування Споживачем оплати за отриманий природний газ за даним
Договором, Постачальник або уповноважений на це законодавством орган (на підставі доручення
Постачальника на припинення (обмеження) газопостачання) припиняє подачу газу Споживачу згідно
вимог «Порядку по об’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім
населення», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2006 року № 1687
та Кодексу ГТС.
6.7. За наслідки, пов'язані з обмеженням чи припиненням подачі газу, відповідальність несе винна
Сторона, при цьому остання зобов'язана відшкодувати іншій Стороні витрати, пов’язані із
відключенням Споживача від джерел газопостачання та його підключенням, а також здійснити
погашення заборгованості.
VII. Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання
7.1. Споживач зобов'язаний самостійно припинити (обмежити) власне споживання газу у випадках
та порядку, передбачених чинним законодавством та Договором.
7.2. Оператор ГТС/ГРМ, у тому числі за дорученням Постачальника, припиняє або обмежує
постачання газу Споживачеві (на об'єкти Споживача) з дотриманням норм безпеки та нормативних
документів, що визначають порядок обмеження (припинення) газу, у випадках:
розірвання договору постачання природного газу;
настання випадків, передбачених Правилами безпеки систем газопостачання.
Газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених
Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання газу, Кодексом ГТС/ГРМ,
Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України від 15.05.15 № 285.
7.3. Припинення (обмеження) газопостачання Споживачеві здійснюється Постачальником в
порядку, визначеному Правилами постачання газу, Порядком по об’єктового припинення (обмеження)
газопостачання споживачам, крім населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 08.12.06 №1687, а також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють дані
правовідносини.
7.4. Після усунення обставин, які стали підставою для припинення газопостачання, Постачальник
Постачальник _______________

Споживач _______________
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зобов’язаний вжити заходів для відновлення газопостачання Споживача.
VIIІ. Порядок зміни постачальника
7.1. Споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору
постачання природного газу відповідно до умов та положень, передбачених Правилами постачання
природного газу.
7.2. Порядок зміни постачальника встановлений розділом ІV Правил постачання природного газу.
7.3. Споживач, який має намір змінити постачальника, повинен виконати свої зобов’язання по
розрахунках за природний газ перед Постачальником (або укласти з ним графік реструктуризації
заборгованості за природний газ, якого має дотримуватись) та підписати з ним угоду про розірвання
Договору його призупинення в частині постачання природного газу з дати, з якої постачання
природного газу буде здійснювати новий постачальник.
ІХ.
Форс-мажор
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за
Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних обставин).
8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що
об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту,
угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: 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, 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, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані
винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, циклон, ураган, торнадо,
буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, землетрус, блискавка, пожежа,
посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, що об’єктивно унеможливлюють виконання
зобов’язань, передбачених умовами цього Договору.
8.3. Строк виконання зобов’язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
8.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку.
8.5. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 5 робочих
днів з дня отримання відповідних підтвердних документів надати належним чином засвідчені копії
таких документів іншій Стороні.
8.6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати
Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення.
X.
Порядок вирішення спорів
9.1. У випадку виникнення спорів щодо даного Договору чи в зв’язку з ним, всі розбіжності між
Сторонами останні будуть намагатися врегулювати шляхом переговорів.
9.2. Спори між Споживачем і Постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання
спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги,
отримані від Споживача, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.
Процедура вирішення спорів Постачальником і контактна інформація публікуються на веб-сайті
Постачальника за посиланням: http://mgas.com.ua/.
9.3. У випадку не врегулювання спорів та розбіжностей в рамках даного Договору, вони
передаються на розгляд компетентного господарського суду України у відповідності з чинним
законодавством України.
XІ.
Строк дії Договору та інші умови
10.1. Цей Договір вважається укладеним з моменту його підписання уповноваженими
представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками Сторін (за наявності) і набирає чинності з
Постачальник _______________

Споживач _______________
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наступного дня після розірвання (призупинення) договору з діючим постачальником Споживача та діє
в частині постачання газу - виключно з газової доби, з якої Споживач включений до Реєстру
споживачів Постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС, до 30 квітня 2021 року, а в
частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.
10.1.1. Строк дії Договору може бути продовжений за взаємною згодою Сторін шляхом підписання
додаткової угоди до Договору.
10.2. Одностороння відмова від виконання умов Договору не допускається.
10.3. Припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання
додаткової угоди до Договору або за рішенням суду на вимогу однієї із Сторін на підставі та в порядку,
встановлених чинним законодавством України та Договором.
10.4. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими
представниками Сторін та скріплюються їх печатками (за наявності).
10.5. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження,
найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через
десять календарних днів після настання таких змін.
10.6. Постачальник має платника податку на прибуток на загальних умовах, передбачених
Податковим Кодексом України і статус платника податку на додану вартість на загальних умовах,
передбачених Податковим Кодексом України.
10.7. Споживач має статус неприбуткової організації та включений до Реєстру неприбуткових
установ та організацій.
10.8. У разі будь-яких змін в статусі платника податків, Сторони зобов’язані повідомити про це одна
одну не пізніше п’яти календарних днів з дати такої зміни.
10.9. При вирішенні питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися
Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання газу, Кодексом ГТС, іншими
діючими нормативно-правовими актами, що регулюють правовідносини на ринку природного газу.
10.10. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них
зберігається у Постачальника, другий - у Споживача.
XIІ.

Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК

СПОЖИВАЧ

ТОВ «МАРТІН ТРЕЙДІНГ»
Місцезнаходження: 58023, м. Чернівці,
вул. Винниченка, 119А
Ідентифікаційний код 41088432
Рахунок: UA543563340000026037300842865
в АТ «ОЩАДБАНК», МФО 356334
IПН: 410884324129
Телефон: (067) 829 27 22
E-mail: info@martingrade.com.ua
ЕІС-код: 56X930000117280N
Директор
_________________________ П.П. Мудрей

Постачальник _______________

Споживач _______________
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Додаток № 1
до Договору №____
постачання природного газу
від «__» _____ 20__ року
Добові обсяги споживання природного газу
на ________________ місяць 20__ року
Число місяця постачання Добовий обсяг споживання природного газу
(м. куб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ПОСТАЧАЛЬНИК
ТОВ «МАРТІН ТРЕЙДІНГ»
Місцезнаходження: 58023, м. Чернівці,
вул. Винниченка, 119А
Ідентифікаційний код 41088432
ЕІС-код: 56X930000117280N
Директор
_________________________ П.П. Мудрей

СПОЖИВАЧ

Додаток № 2
до Договору №____
постачання природного газу
від «__» _____ 20__ року
Перелік EIC-код точок комерційного обліку Споживача
Точка комерційного обліку

EIC-код

№1
№2
№3

ПОСТАЧАЛЬНИК
ТОВ «МАРТІН ТРЕЙДІНГ»
Місцезнаходження: 58023, м. Чернівці,
вул. Винниченка, 119А
Ідентифікаційний код 41088432
ЕІС-код: 56X930000117280N
Директор
_________________________ П.П. Мудрей

СПОЖИВАЧ

Додаток № 3
до Договору №____
постачання природного газу
від «__» _____ 20__ року
Місячні обсяги споживання природного газу
4 квартал
2020 року
Жовтень
Листопад
Грудень

1 квартал
2021 року
Січень
Лютий
Березень.

ПОСТАЧАЛЬНИК
ТОВ «МАРТІН ТРЕЙДІНГ»
Місцезнаходження: 58023, м. Чернівці,
вул. Винниченка, 119А
Ідентифікаційний код 41088432
ЕІС-код: 56X930000117280N
Директор
_________________________ П.П. Мудрей

2 квартал
2021 року
Квітень
Травень
Червень
СПОЖИВАЧ

