ДОГОВІР № _____________________
постачання природного газу для потреб споживача, що не є побутовим
м. Ужгород

«____» ______________ 201__ року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ», ЕІС код 56X930000001460R, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу на території України, виданої згідно
постанови НКРЕКП № 527 від 21.04.2017 року, далі – Постачальник, в особі ____________________________________________, яка діє на
підставі _________________________________________________________________, з однієї сторони, і
______________________________________________________________________________________________________________, ЕІС
код _____________________________, в особі ___________________________________________________________________________, який діє на
підставі __________________________________________, далі - Споживач, з другої сторони, а разом поіменовані Сторони,
уклали цей договір на постачання природного газу (далі – Договір) на наведених нижче умовах.
Перелік EIC-кодів точок комерційного обліку Споживача
Місцезнаходження точки комерційного обліку

EIC-код точки
комерційного обліку

Найменування
Оператора ГТС
ПАТ «Укртрансгаз»

Філія оператора газотранспортної системи

Найменування
Оператора ГРМ

Філія ПАТ «Укртрансгаз»
«УМГ Прикарпаттрансгаз»

ПАТ «Закарпатгаз»

I.
Предмет Договору
1.1. Постачальник зобов’язується передати у власність Споживачу у 20___ році природний газ (далі – газ), а Споживач зобов’язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строки та порядку, що визначені Договором.
1.2. Річний плановий обсяг постачання газу – до _______________ тис. куб. м.
3
1.3. Планові обсяги постачання газу по місяцях, тис. м .:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
4 квартал
січень

квітень

липень

жовтень

лютий

травень

серпень

листопад

березень

червень

вересень

грудень

1.4. Добові планові обсяги постачання газу визначаються шляхом ділення місячного планового обсягу газу на кількість днів протягом цього
місяця.
1.5. Передача газу за цим Договором здійснюється на межах балансової належності об'єктів Споживача і Оператора ГРМ/оператора газотранспортної системи (далі – Оператор ГТС) відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі – пункти призначення).
1.6. Договір укладається на весь очікуваний плановий обсяг споживання природного газу в розрахунковому періоді необхідний споживачу, що
визначений в п. 1.3 Договору.
II.
Обсяг природного газу та умови його постачання
2.1. Постачання газу здійснюється за умови дотримання Споживачем вимог Правил постачання природного газу, затверджених постановою
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2496
(далі – Правила постачання).
2.2. Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період (пункт 4.1. Договору), що підлягає оплаті Споживачем, визначається на межі
балансової належності між Оператором ГРМ/Оператором ГТС та Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку, зокрема, лічильників
газу, визначених в заяві-приєднанні до договору розподілу/транспортування природного газу, укладеного між Оператором ГРМ/Оператором ГТС
та Споживачем, а також з урахуванням процедур, передбачених кодексом газорозподільних систем, затвердженим постановою НКРЕКП від
30.09.2015 № 2494 (далі – Кодекс ГРМ).
2.3. Коригування (перегляд) планових місячних обсягів постачання природного газу, у тому числі протягом розрахункового періоду (місяця),
здійснюється за письмовою заявкою Споживача Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів
газу не менше ніж за 3 календарні дні до дати коригування.
Заявки надаються Споживачем на електронну адресу Постачальника: _______________________, з наступним направленням заявок у письмовому
вигляді на адресу Постачальника. Не підлягають зміні обсяги газу, що вже фактично поставлені Споживачу.
2.4. Постачання та споживання планових обсягів газу протягом розрахункового періоду (місяця) здійснюється, як правило, в рівномірному
режимі, виходячи із середньодобової норми (далі – добова норма), яка 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.
2.5. Обсяг споживання природного газу Споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати плановий обсяг постачання/споживання природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу від планового: протягом періоду (доби) - в розмірі не більше ± 10 % від добового планового обсягу природного газу; за розрахунковий період (місяць) - в розмірі не більше ± 5% від планового
обсягу постачання.
2.6. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення планового обсягу природного газу (міся-ця/доби)
має завчасно обмежити (припинити) споживання газу. В іншому разі, до споживача можуть бути застосовані як фінансові заходи, так і заходи
примусового обмеження (припинення) відповідно до діючого законодавства.
2.7. Визначення (звіряння) фактичного обсягу поставленого (спожитого) природного газу між Сторонами здійснюється в наступному порядку:
2.7.1. 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 та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу ГРМ/Кодексу ГТС.
2.7.2. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником Постачальника.
2.7.3. 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.
2.7.4. У випадку ненадання Споживачем до 10 числа місяця, наступного за звітним, підписаного Споживачем акта приймання-передачі газу, обсяг
постачання (споживання) газу встановлюється Постачальником в односторонньому порядку, на підставі даних Оператора ГРМ. Споживач в

такому разі не позбавлений права звернутись до суду за вирішенням спору з приводу обсягів спожитого газу. До прийняття рішення судом та
набрання таким рішенням законної сили, обсяг спожитого газу та вартість послуг з його постачання встановлюється відповідно до даних Постачальника.
2.8. Сторони погодили , що для контролю за дотриманням добових планових обсягів споживання газу, Постачальник використовує дані розміщені на інформаційній платформі Оператора ГТС, яка діє у відповідності до Кодексу ГТС.
III. Ціна постачання природного газу
3.1. Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між Постачальником та Споживачем.
Підписуючи цей договір, Споживач підтверджує, що ознайомлений з тим, що протягом дії договору ціна на газ може змінюватись. Підписуючи
цей договір, Споживач підтверджує що йому надане належне повідомлення про порядок зміни ціни газу протягом дії Договору і ніяких інших
повідомлень про зміну ціни газу не вимагається.
3.2. Ціна газу на момент укладення договору становить 7541,67 грн. за 1000 куб.м., крім того компенсація вартості послуги замовленої
потужності становить 157,19 грн.
Ціна за 1000 куб.метрів природного газу з урахуванням компенсації вартості послуги доступу до потужності становить 7698,86 грн., крім
того ПДВ 1539,77 грн., всього з ПДВ – 9238,63грн.
3.3. Ціна на газ підлягає обов’язковому оприлюдненню Постачальником на його офіційному веб-сайті до початку введення її в дію та повинна
зазначатись у платіжних документах (рахунках) про сплату послуг за цим Договором.
3.4. Сторони домовились, що ціна газу, розрахована відповідно до пунктів 3.1.- 3.3 цього Договору, застосовується Сторонами при складанні
актів приймання-передачі газу та розрахунках за цим Договором.
3.5. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу та загального обсягу фактично поставленого (спожитого) газу, визначеного згідно з
розділом ІІ цього Договору.
3.6. Загальна сума Договору складається із місячних сум вартості газу поставленого Споживачеві за даним Договором.
IV. Порядок та строки проведення розрахунків
4.1. Розрахунковий період для оплати за Договором становить один газовий місяць.
4.2. Оплата газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами у національній валюті України – гривні в наступному
порядку:
4.2.1. 100% місячної вартості запланованого обсягу газу сплачується до 25 числа місяця, що передує місяцю постачання. Споживач самостійно
розраховує суму платежу, виходячи з ціни газу на наступний розрахунковий період та відповідної величини договірного обсягу газу, заявленого
на наступний розрахунковий період. У разі відсутності інформації про ціну газу на наступний розрахунковий період до дати здійснення оплати
Споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у попередньому місяці.
4.2.2. У разі збільшення в установленому порядку та цим договором планового обсягу газу протягом розрахункового періоду Споживач здійснює
оплату вартості додатково заявлених обсягів газу в п'ятиденний строк після збільшення цього обсягу. У разі не оплати попередньо замовленого
обсягу – наступне збільшення планових обсягів за заявкою Споживача не здійснюється.
4.2.3. Остаточний розрахунок за фактично переданий Постачальником газ здійснюється Споживачем до 10 (десятого) числа, наступного за звітним місяця.
4.3. Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський рахунок Постачальника.
4.4. В платіжних дорученнях Покупець повинен обов’язково зазначати номер договору, дату його підписання.
4.5. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості газу, Сторони за взаємною згодою можуть укласти графік погашення
заборгованості, який оформлюється додатком до цього Договору. Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не звільняє Споживача від виконання поточних зобов'язань за Договором.
4.6. У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному
розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача відповідно до черговості її виникнення.
4.7. У разі переплати вартості газу сума переплати зараховується Постачальником в рахунок оплати газу на наступний розрахунковий період або
повертається на поточний рахунок Споживача на його письмову вимогу.
4.8. 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.
4.9. Податкові накладні та додатки до них оформлюються Сторонами в електронній формі, згідно з вимогами норм Податкового кодексу Украї-ни
та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-правових актів.
V.
Права та обов'язки Сторін
5.1. Сторони підтверджують, що ознайомлені з правами та обов'язками для Постачальника та Споживача, визначеними Законами України «Про
ринок природного газу», «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання,
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення», Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ та
Правилами постачання, а також гарантують їх безумовне дотримання.
5.2. Постачальник природного газу на безоплатній основі забезпечує доступ Споживача до інформації про фактичні нарахування (обсяг та
вартість) за послуги з газопостачання, права та обов'язки постачальника та споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, а також здійснює заходи щодо надання інформації для споживача, передбаченої Законом України «Про
особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання
гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».
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. Споживач несе відповідальність перед Постачальником в обсязі та на умовах, визначених Розділом VI Правил постачання.
6.2.1. У разі порушення Споживачем строків оплати, передбачених розділом IV Договору, Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу, за кожен
день прострочення платежу.
6.2.2. У випадку недотримання Споживачем щодобового споживання планового обсягу газу у місяці постачання, тобто у разі виникнення добового небалансу, Споживач зобов’язаний не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем постачання, на підставі відповідного рахунку відшкодувати Постачальнику:
- у разі позитивного небалансу – суму різниці між вартістю природного газу визначеною за ціною згідно з пунктом 3.2. цього Договору та вартістю природного газу за маржинальною ціною продажу природного газу, зазначеною на сайті Оператора ГТС за посиланням:
http://utg.ua/utg/business-info/price-tariffs.html;
- у разі негативного небалансу – суму різниці між вартістю природного газу визначеною за ціною згідно з пунктом 3.2. цього Договору та вартістю природного газу за маржинальною ціною придбання природного газу, зазначеною на сайті Оператора ГТС за посиланням:
http://utg.ua/utg/business-info/price-tariffs.html.
6.2.3. У разі відхилення в сторону збільшення/зменшення добового обсягу споживання газу у порівнянні з підтвердженим обсягом споживання,
Споживач зобов'язаний не пізніше 20 числа місяця, наступного за місяцем постачання, на підставі відповідного рахунку сплатити Постачальнику
компенсацію вартості послуги доступу до потужності, яка розраховується:
щодобово за формулою, без урахування податку на додану вартість:
Кп = [Оп – Оф] х Цп, де:

Кп – це розмір компенсації вартості послуги доступу до потужності за
3
добу; Оп – це добовий підтверджений обсяг споживання газу тис. м ; Оф –
3
це добовий фактичний обсяг споживання газу тис. м ;
[Оп – Оф] – це абсолютне відхилення у щодобових обсягах, яке завжди є позитивним;
Цп – це вартість послуги доступу до потужності у відповідності до п. 3.2 цього Договору.
та щомісячно за формулою із врахуванням податку на додану вартість:
Кпм = (Кп1 + Кп2 + … + КпN) х 120%, де:
Кпм – це розмір компенсації вартості послуги доступу до потужності за
місяць; Кп1 – це перша доба споживання природного газу; Кп2 – це друга доба
споживання природного газу;
КпN – це кожна наступна доба споживання природного газу протягом
місяця; 120% - податок на додану вартість.
6.3. Постачальник несе відповідальність перед Споживачем в обсязі та на умовах, визначених Розділом VI Правил постачання.
6.4. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком
непереборної сили (форс-мажорних обставин).
6.5. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку.
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.
7.2. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу
споживачу за наявності однієї або декількох з таких підстав:
- проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;
- перевищення споживання підтвердженого обсягу природного газу в одному розрахунковому періоді понад допустиму величину відхилення,
встановлену пунктом 2.5. Договору;
- розірвання договору постачання природного газу;
- відмови від підписання акту 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".
7.3. Оператор 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, передбачених Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання, Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ, Правилами безпеки систем газопостачання,
затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.15 № 285.
7.4. У разі одержання Споживачем повідомлення про припинення газопостачання або копії доручення Оператору ГРМ, Споживач зобов'язаний
самостійно припинити споживання газу та підготувати газоспоживне обладнання до опломбування.
7.5. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування споживачем витрат на припинення та
відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або Оператором ГРМ.
VIII. Порядок зміни постачальника
8.1. Зміна Постачальника здійснюється в порядку, передбаченому розділом IV Правил постачання.
8.2. У разі зміни Постачальника за ініціативою Споживача до закінчення дії цього Договору в частині постачання газу, Споживач зо-бов’язується
сплатити Постачальнику за цим Договором фінансову компенсацію у розмірі 1% від вартості недопоставленого планового обсягу газу за цим
Договором.
8.3. Споживач, що повідомив про намір змінити постачальника, зобов'язаний здійснити розрахунки згідно п.п. 4.2.1 та 8.2 Договору станом на
дату, що передує даті постачання газу новим постачальником.
IX. Строк дії Договору та інші умови
9.1. Цей Договір набуває чинності з дати його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх підписів печатками (за
наявності) Сторін і діє в частині постачання газу з ______________________ року до ______________________ року, а в частині проведення розрахунків – до їх повного здійснення.
9.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення строку дії Договору жодною із Сторін
не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.
9.3. 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.
9.4. Сторона, яка ініціює дострокове розірвання Договору, повинна повідомити про це іншу Сторону письмово не пізніше ніж за 30 (тридцять)
календарних днів до дати розірвання.
9.5. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово, підписуються уповноваженими представниками Сторін та скріплюються їх
печатками (за наявності).
9.6. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх керівників, банківських реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів,
факсів у 5-денний строк з дня виникнення відповідних змін. Інформацію про виникнення відповідних змін Сторони направляють рекомендованим
листом з повідомленням за підписом керівника та скріплюють печаткою.
9.7. Спірні питання між Сторонами щодо виконання умов Договору мають вирішуватися шляхом досудового вирішення спорів з постачальни-ком
у порядку, передбаченому пунктом 9 розділу VI Правил постачання, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку. Процедура вирішення
спорів Постачальником опублікована на сайті: https://zkgaszbut.104.ua.
9.8. Сторони домовились, що строк позовної давності, у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, компенсацій встановлюється тривалістю у 3 (три) роки.
9.9. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них зберігається у Постачальника, другий – у Споживача.
X.
Контактні дані і режим роботи контактних точок Постачальника
№

Регіон
(район)

Поштова адреса
регіонального відділення

1

м. Ужгород

м. Ужгород, 88015
вул. Погорєлова, 2

2

м. Перечин

м. Перечин, 89200
вул. Червоноармійська, 75

Номер телефону для звернень
споживачів

Режим роботи

(03122) 2-39-17
(0312) 61-94-26
Приймальня: (312) 61 94 49
(03122) 2-39-17
(0312) 61-94-26

Понеділок - п`ятниця
з 8:00 до 17:00 (Обідня перерва 12:00 - 13:00)
Понеділок - п`ятниця
з 8:00 до 17:00 (Обідня перерва 12:00 - 13:00)

3

м. Мукачево

м. Мукачево, 89600
вул. Свалявська, 77

067-370-72-54
(0312) 61-94-26

Понеділок - п`ятниця
з 8:00 до 17:00 (Обідня перерва 12:00 - 13:00)

4

м. Виноградів

м. Виноградів, 90300
вул. Маяковського, 70

067-370-73-45
(0312) 61-94-26

Понеділок - п`ятниця
з 8:00 до 17:00 (Обідня перерва 12:00 - 13:00)

5

м. Берегово

м. Берегово, 90200
вул. Легоцького, 75

067-370-73-74
(0312) 61-94-26

Понеділок - п`ятниця
з 8:00 до 17:00 (Обідня перерва 12:00 - 13:00)

6

м. Іршава

м. Іршава, 90100
вул. Гагаріна, 108

067-370-72-58
(0312) 61-94-26

Понеділок - п`ятниця
з 8:00 до 17:00 (Обідня перерва 12:00 - 13:00)

7

м. Свалява

м. Свалява, 89300
вул. Достоєвського, 20

067-370-72-98
(0312) 61-94-26

Понеділок - п`ятниця
з 8:00 до 17:00 (Обідня перерва 12:00 - 13:00)

8

м. Хуст

м. Хуст, 90400
вул. Львівська, 13а

067-370-74-12
(0312) 61-94-26

Понеділок - п`ятниця
з 8:00 до 17:00 (Обідня перерва 12:00 - 13:00)

9

м. Тячів

м. Тячів, 90500
вул. Лазівська, 48а

067-370-71-99
(0312) 61-94-26

Понеділок - п`ятниця
з 8:00 до 17:00 (Обідня перерва 12:00 - 13:00)

10

смт. Міжгір’я

смт Міжгір’я, 90000
вул. Комунальна, 1

067-370-74-14
(0312) 61-94-26

Понеділок - п`ятниця
з 8:00 до 17:00 (Обідня перерва 12:00 - 13:00)

XI. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
Постачальник
ТОВ «ЗАКАРПАТГАЗ ЗБУТ»
Адреса: 88015 м. Ужгород, вул. Погорєлова, 2
Поточний рахунок: 26005010039
в АБ Кліринговий Дім м. Київ,
МФО: 300647
Код ЄДРПОУ 39582749
ІПН: 395827407015
Телефон: (0312) 61-94-26, 61-94-49
E-mail: office@zkgaszbut.104.ua
Веб-сайт: https://zkgaszbut.104.ua
___________________
___________________
М.П.

Споживач
___________________________________________________
___________________________________________________
Адреса:
__________________________________
Рахунок: __________________________________
МФО: _____________________________________
Код ЄДРПОУ: ______________________________
Телефон: ___________________________________

_______________________
/____________________/

_______________________
М.П

/ _____________________/

