ДОГОВІР № _________/21п
постачання природного газу

м. Київ

«___»____________ 2021 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРДЖІКС», код ЕIC:
62Х703056319016Х надалі Постачальник, в особі директора Бойко Вікторії Григорівни, який діє на підставі
Статуту,
з
однієї
сторони,
та_______________________________________________________________________,
в
особі___________________________________________________, що діє на підставі _________________,
надалі Споживач, з другої сторони, в подальшому разом іменовані Сторони, керуючись Законом України
«Про ринок природного газу» та іншими нормами чинного законодавства України, уклали даний договір, а в
подальшому за тексом Договір про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Постачальник зобов`язується поставити Споживачу у 2022-2022 році природний газ (далі за
текстом - Газ), в обсягах і порядку, передбачених Договором, а Споживач зобов`язується прийняти Газ та
оплатити Постачальнику його вартість у розмірах, порядку та інших умовах, передбачених Договором. Окрім
оплати вартості газу Споживач, зобов‘язаний оплатити Постачальнику вартість добових небалансів (Плата
за добовий небаланс) відповідно до умов Договору.
Споживач в порядку та на умовах визначених Договором компенсації за розподіл потужності, що
укладається з Постачальником додатково, зобов’язується компенсувати Постачальнику майбутні витрати на
оплату вартості договірних потужностей, що необхідні для постачання Газу Споживачу.
1.2. Постачальник передає Споживачу Газ в річному обсягу ____________________ кубічних метрів,
в тому числі по місяцях:
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1.2.1. Обсяги вказані в п 1.2. є плановими та можуть бути змінені відповідно до заявки від
Споживача.
1.3. Споживач підтверджує, що Газ, поставлений за Договором, використовується ним для власних
потреб або в якості сировини, а не для перепродажу.
1.4. За розрахункову одиницю Газу приймається один кубічний метр (куб.м), приведений до
стандартних умов: температура (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (P) = 760 мм ртутного стовпчика (101,325
кПа).

1.5. Фізико - хімічні показники (ФХП) Газу, який передається Постачальником Споживачу в пунктах
приймання-передачі, відповідно до п. 5.1. Договору, повинні відповідати вимогам ГОСТу 5542 -87 «Газы
горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».
1.6. Обов’язковою умовою для постачання Газу Споживачу, об’єкт якого підключений до
газорозподільної системи, є наявність у Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ
договору розподілу природного газу, про що Споживач письмово повідомляє Постачальника протягом 3
(трьох) робочих днів з дати їх укладення.
1.7. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого підключений до
газотранспортної системи, є наявність у Споживача, договору на розподіл потужностей, укладеного в
установленому порядку з Оператором ГТС, про що Споживач письмово повідомляє Постачальника протягом
3 (трьох) робочих днів з дати їх укладення абo договору компенсації плати за розподіл потужностей,
укладений з Постачальником.
1.8. Добовий обсяг необхідного Споживачу Газу постачається на підставі отриманих від Споживача
заявок в порядку визначеному в Розділі 2 цього Договору.
1.9. Найменування Оператора ГРМ:________________________________________
2. ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕНЯ, ПЕРЕГЛЯДУ
ТА КОРИГУВАННЯ ПЛАНОВИХ ОБСЯГІВ ГАЗУ
2.1. . Споживач направляє Постачальнику заявку з визначенням запланованих об’ємів Газу в розрізі
кожною газової доби місяця поставки до 25-го числа місяця, який передує місяцю постачання Газу. Якщо 25те число місяця припадає на вихідний день, то Споживач зобов`язаний подати заявку в останній робочий
день, що передує 25-му числу місяця постачання Газу.
Форма та текст заявки погоджується Сторонами у відповідному Додатку до Договору. Всі
повідомлення, заявки, які стосуються інформації щодобового та місячного балансування, їх коригування,
вважаються наданими Споживачем належним чином, якщо вони підписані уповноваженими особами
Споживача та надіслані уповноваженими особами Споживача електронною поштою на адреси уповноважених
осіб Постачальника.
Запланований об’єм Газу зазначений в заявці відповідає розміру заявленої потужності.
2.2. У разі неотримання Постачальником відповідної заявки від Споживача, постачання здійснюється
рівномірно, виходячи з середньодобового обсягу передачі Газу, який визначається шляхом ділення планового
обсягу продажу Газу, що зазначений в п.1.2 Договору на кількість днів у відповідному місяці.
2.3. Зазначені Договором обсяги Газу є плановими та можуть змінюватись шляхом оформлення
Додаткових угод та/або заявок про коригування заявлених обсягів. Споживач повинен вважати повідомлення
отриманим Постачальником, якщо дані обсяги будуть заведені або скориговані Постачальником.
2.4. Про коригування добових планових обсягів Газу, визначених у заявці, що подається Споживачем
відповідно до 2.1. Договору, Споживач письмово повідомляє Постачальника за 3(три) банківські дні до
очікуваної Споживачем дати проведення коригування.
2.5. У разі необхідності коригування планових обсягів газу у добу споживання, Споживач повідомляє
Постачальника до 20.00 год. вказаної доби.
2.6. Змінам не підлягають обсяги, які будуть протранспортовані (розподілені) на підставі
підтвердженої Оператором ГТС номінації до початку зміни обсягів транспортування, визначених
реномінацією, поданою Оператору ГТС.
2.7. У випадку неподання Споживачем письмової заявки у строк та у порядку, встановлених умовами
Договору, обсяг Газу, що поставлений Постачальником, підтверджується щомісячними актами прийманняпередачі газу, оформленими згідно з розділом 5 Договору, та підлягає оплаті Споживачем в порядку,
встановленому Договором.
3. ЦІНА ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ
3.1. На момент укладання Договору ціна за 1000 (одну тисячу) кубічних метрів Газу, який
постачається за Договором без урахування вартості послуг розподілу потужностей та розподілу по
розподільчих мережах Оператора ГРМ складає __________________ гривень 00 коп з ПДВ.
3.2. У разі необхідності заведення додаткових обсягів Газу протягом місяця постачання, понад
замовлені відповідно до пункту 2.1. цього Договору, ціна на такий обсяг Газу погоджується Сторонами у
відповідній додатковій угоді до цього Договору та визначається відповідно до кон’юнктури ринку природного
газу на момент укладання такої Додаткової угоди.
3.3. Місячна вартість Газу визначається як добуток ціни Газу, що визначено у п.3.1. Договору, на
кількість Газу, реалізованого у відповідному місяці. Загальна вартість Газу за Договором визначається як сума
місячних вартостей Газу.
3.4. Моментом оплати вважається день надходження грошових коштів на поточний рахунок
Постачальника.
3.5. Зміна ціни Газу на кожен окремий місяць постачання природного газу визначається в Додаткових
угодах до Договору. Ціну Газу на додатковий обсяг може бути змінено протягом місяця поставки.

3.6. В разі незгоди Споживача з встановленою ціною, Додаткова угода не підписується, а Споживач
зобов’язується надати Постачальнику письмову оригінальну заявку про коригування заявлених обсягів на
умовах визначених в п.2.5 Договору.
3.7. У разі підтвердження Оператором ГТС реномінації, Договір вважається призупиненим в частині
поставок газу на період, щодо якого Сторонами не досягнуто згоди про зміну ціни Газу.
3.8. Збільшення ціни на Газ, в тому числі протягом місяця поставки, 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 розподіл газу, є встановленою для Споживача,
їм погодженою, та обов’язковою для розрахунків між Сторонами за Договором та може не потребувати
укладення відповідної Додаткової угоди.
3.9. У випадку зміни ціни на Газ, в тому числі протягом місяця поставки, Споживач зобов’язаний
перерахувати на поточний рахунок Постачальника грошові кошти, у розмірі, на який збільшилась вартість
запланованого до поставки обсягу газу в термін до останнього банківського дня місяця, в якому змінено ціну.
3.10. У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем умов Договору щодо
проведення розрахунків, додержання обсягів та графіку постачання природного Газу для Постачальника не є
обов’язковим.
3.11. Оплата розподілу потужності здійснюється Споживачем за власний рахунок на підставі
договору, укладеного з Оператором ГТС або шляхом укладення договору компенсації витрат на оплату за
розподіл потужності з Постачальником.
3.12. Оплата розподілу розподільчими мережами здійснюється Споживачем за власний рахунок на
підставі договорів, укладених останнім з Оператором ГРМ.
4. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
4.1 Розрахунок за постачання Газу здійснюється Споживачем на умовах повної попередньої оплати,
що здійснюється Споживачем за 5 (п’ять )днів до початку місяця поставки Газу.
Остаточний розрахунок за фактично отриманий обсяг Газу у звітному місяці здійснюється до 8 числа
місяця, наступного за місяцем споживання Газу. Сторонами можуть бути погоджені інші умови оплати Газу,
що визначається у відповідній додатковій угоді до цього Договору.
4.2. У разі відсутності письмової заявки Споживача, поданої відповідно до п. 2.1. Договору, вартість
обсягу Газу, що підлягає оплаті, визначається відповідно до п. 3.1. Договору.
4.3. Прострочення Споживачем оплати не є його відмовою від Договору.
4.4. Прострочення Споживачем оплати є підставою для Постачальника припинити поставку Газу та
застосувати для розрахунків між Сторонами п. 10.2. Договору.
4.5. Звірка розрахунків за Газ за Договором здійснюється Сторонами в термін до 10 (десяти)
календарних днів з дати отримання будь-якою із Сторін відповідної письмової вимоги іншої Сторони, на
підставі актів приймання-передачі природного газу та відомостей про фактичну оплату Споживачем вартості
отриманого Газу. Звірка розрахунків оформлюється шляхом підписання Сторонами акту звірки
взаєморозрахунків. Якщо Споживач не відповів та/або не надіслав відмови та/чи заперечення на акт звірки
взаєморозрахунків, останній вважається прийнятим Споживачем у вигляді та у формі, надісланому
Постачальником.

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ
5.1. Кількість поставленого Споживачу Газу визначається за показниками, встановленого у
Споживача комерційного вузла обліку, та підтверджується Оператором ГРМ та/або Оператором ГТС.
5.2. Постачання Газу протягом місяця здійснюється на підставі отриманих від Споживача заявок в
порядку та на умовах визначених цим Договором або Додатковими умовами до нього.
5.3. Приймання-передача Газу, поставленого Постачальником та прийнятого Споживачем у звітному
місяці, оформлюється шляхом підписання та скріплення печаткою щомісячних Актів приймання-передачі
природного газу, які є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.
5.3.1. Для складання Актів приймання-передачі природного газу, Споживач до 05 числа місяця,
наступного за місяцем постачання Газу, зобов’язаний надати Постачальнику копію акту про фактичний об’єм
(обсяг) розподіленого (протранспортованого) Газу Споживачу, складеного між Споживачем та Оператором
ГРМ або Оператором ГТС.
5.3.2. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС Постачальник
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання складає, підписує і скріплює печаткою Акти приймання передачі природного газу та направляє їх Споживачу.

5.4. Споживач протягом 5 (п'яти) днів з дати одержання Актів приймання-передачі природного газу
зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акту приймання-передачі природного
газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану
відмову від підписання акту приймання-передачі природного газу. У випадку, якщо цього не сталося, Акт
приймання – передачі природного газу вважається без заперечень прийнятим Споживачем.
5.5. У разі невиконання обов’язку, передбаченого п. 5.3. Договору, Газ вважається поставленим і
прийнятим Споживачем від Постачальника на підставі даних Постачальника та/або документів та/або
інформації, які складаються та/або надається Оператором ГТС та/або Оператором ГРМ та/або фактично
здійсненої Споживачем оплати за Газ на власний розсуд Постачальника.

6. ПОРЯДОК ОБЛІКУ ТА ОПЛАТИ ЗА ДОБОВИЙ НЕБАЛАНС
П.6.1. У випадку, якщо обсяг Газу, що зазначений Споживачем на Газову добу у відповідній місячній
заявці, наданій згідно з умовами п.2.1. Договору, не дорівнює обсягу фактично спожитого природного газу
Споживачем за цю газову добу, згідно даних Оператора ГТС, то у Споживача є добовий небаланс за цю
газову добу і до нього застосовується плата за добовий небаланс.
П.6.2.Плата за добовий небаланс застосовується таким чином:
6.2.1. Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу є позитивним:
- до 3% (трьох) від обсягів замовленого Споживачем природного газу у відповідну газову добу, то
плата за позитивний небаланс дорівнює:
Сумі, що дорівнює добутку різниці, якщо вона додатна, між ціною продажу Газу визначеною
Постачальником у місяці постачання в якому виник небаланс та маржинальною ціною продажу Газу
Оператором ГТС, що оприлюднюється на сайті Оператора ГТС у відповідну газову добу та на обсяг
надлишково відібраного газу;
- від 3% - до 5% від обсягів замовленого Споживачем природного газу у відповідну газову добу, то
плата за негативний небаланс дорівнює:
Сумі, що дорівнює добутку різниці, якщо вона додатна, між ціною продажу Газу визначеною
Постачальником у місяці постачання в якому виник небаланс та маржинальною ціною продажу (з
урахуванням величини корегування 10%) Газу Оператором ГТС, що оприлюднюється на сайті Оператора ГТС
у відповідну газову добу та на обсяг надлишково відібраного газу;
- понад 5% від обсягів замовленого Споживачем природного газу у відповідну газову добу, то плата
за негативний небаланс дорівнює:
Сумі, що дорівнює добутку різниці, якщо вона додатна, між ціною продажу Газу визначеною
Постачальником у місяці постачання в якому виник небаланс та маржинальною ціною продажу (з
урахуванням величини корегування 10%) Газу Оператором ГТС, що оприлюднюється на сайті Оператора ГТС
у відповідну газову добу та на обсяг надлишково відібраного газу;
На суму плати за добовий позитивний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою,
передбаченою Податковим кодексом України.
6.2.2. Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу є негативним:
- до 3% (до трьох відсотків) від обсягів замовленого Споживачем природного газу у відповідну
газову добу, то плата за негативний небаланс дорівнює:
Сумі, що дорівнює добутку різниці, якщо вона додатна, між маржинальною ціною придбання Газу
Оператором ГТС, що оприлюднюється на сайті Оператора ГТС у відповідну газову добу та ціною продажу
Газу визначеною Постачальником у місяці постачання в якому виник небаланс на обсяг надлишково
відібраного газу;
- від 3% - до 5% від обсягів замовленого Споживачем природного газу у відповідну газову добу, то
плата за негативний небаланс дорівнює:
Сумі, що дорівнює добутку різниці, якщо вона додатна, між маржинальною ціною придбання (з
урахуванням величини корегування 10%) Газу Оператором ГТС, що оприлюднюється на сайті Оператора ГТС
у відповідну газову добу та ціною продажу Газу визначеною Постачальником у місяці постачання в якому
виник небаланс на обсяг надлишково відібраного газу у відповідну газову газу;
- понад 5% від обсягів замовленого Споживачем природного газу у відповідну газову добу, то плата
за негативний небаланс дорівнює:
Сумі, що дорівнює добутку різниці, якщо вона додатна, між маржинальною ціною придбання (з
урахуванням величини корегування 20%) Газу Оператором ГТС, що оприлюднюється на сайті Оператора ГТС
у відповідну газову добу та ціною продажу Газу визначеною Постачальником у місяці постачання в якому
виник небаланс на обсяг надлишково відібраного газу у відповідну газову газу;
На суму плати за добовий негативний небаланс нараховується податок на додану вартість за ставкою,
передбаченою Податковим кодексом України.
6.3. Постачальник до 18 числа місяця наступного за місяцем поставки Газу (Газовий місяць), на
підставі остаточних алокацій Оператора ГТС, здійснює розрахунок остаточного обсягу добового небалансу
Споживача за кожну Газову добу звітного Газового місяця та визначає остаточну плату за добовий небаланс

за кожну Газову добу і сумарно за звітний Газовий місяць.
6.4. Постачальник до 18 числа Газового місяця направляє Споживачеві на його електронну адресу
_________________@___________________ рахунок на оплату за добові небаланси за попередній Газовий
місяць. Споживач зобов’язаний оплатити рахунок до 19 числа Газового місяця.
6.5. Розмір плати за добовий небаланс Споживача оформлюється одностороннім актом за підписом
Постачальника.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1.Право та обов’язки споживача:
7.1.1. Споживач має право:
1) отримувати Газ в обсягах та на умовах, зазначених у Договорі;
2) безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються
Постачальником, та інформацію про ціну Газу, порядок оплати за спожитий Газ, в т.ч про обсяги та інші
показання власного споживання Газу, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством;
3) на отримання інформації, визначеної Законом України «Про особливості доступу до інформації у
сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання
гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення».
3) звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням Договору;
4) вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в
установленому Договором та чинним законодавством порядку;
5) оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують
права Споживача, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинним законодавством та
Договором;
6) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту;
7) отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем у зв’язку з
невиконанням або неналежним виконанням Постачальником умов цього Договору та чинного законодавства;
8) мати інші права, передбачені чинним законодавством і Договором.
7.1.2. Споживач зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого Газу згідно з умовами Договору;
2) направляти Газ на використання для власних потреб або для використання в якості сировини, а не
для перепродажу. Дотримуватись дисципліни споживання газу, визначеної цим Договором, а також
Правилами постачання Газу. Невідкладно повідомити Постачальника про зміну цілей використання Газу.
3) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ, на
підставі якого забезпечується право Споживача на відбір Газу з газорозподільної системи;
4) укласти в установленому порядку договір розподілу потужностей природного газу з Оператором
ГТС або договір компенсації вартості потужностей з Постачальником;
5) не допускати несанкціонованого відбору Газу;
6) змінювати постачальника відповідно до Правил постачання природного газу, в тому числі за умови
повного остаточного розрахунку за Договором;
7) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних;
8) знімати фактичні показання комерційних вузлів обліку газу та приладів обліку газу станом на 07:00
годин кожної газової доби та на 01 число місяця, що настає за місяцем постачання Газу та повідомляти ці дані
Постачальнику;
8) надсилати Постачальнику до 05 (п’ятого) числа місяця, наступного за місяцем постачання, копію
акту про фактичний об’єм природного газу та повертати Постачальнику підписаний один примірник
оригіналу акту приймання-передачі природного газу;
9) безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані вузли обліку газу,
прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника для звіряння показань фактично
використаних обсягів Газу та тощо;
10) проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів Газу та пред’являти
на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показанням
лічильника газу;
11) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним
виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинним
законодавством та/або Договором;
12) відшкодовувати витрати на припинення та/або відновлення газопостачання, що понесені
Постачальником у разі припинення Постачальником газопостачання у зв`язку з порушенням Споживачем
норм чинного законодавства та/або умов Договору;
13) здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю або
травматизму, пошкодженню обладнання та продукції,негативних наслідків тощо в разі отримання
повідомлення про припинення (обмеження)постачання Газу;
14) самостійно контролювати власне споживання для недопущення перевищення підтвердженого
обсягу Газу в поточному періоді постачання Газу;
15) самостійно обмежувати (припиняти) споживання Газу у випадках:

15.1.) порушення строків оплати за Договором;
15.2.)відсутності або недостатності підтвердженого обсягу Газу, виділеного Споживачу;
15.3.) перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу Газу без письмового
узгодження з Постачальником;
15.4.) відсутності Договору та в інших випадках, передбачених чинним законодавством та
Договором;
15.5.) припинення або розірвання договору;
15.6.) в інших випадках, передбачених Правилами постачання газу,іншими актами законодавства;
16) у випадку самостійного обмеження (припинення) відбору, споживання Газу з дотриманням вимог
чинного законодавства та Договору, письмово повідомляти Постачальника;
17) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або Договором.
7.2. Права і обов'язки Постачальника
7.2.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлений Газ відповідно до умов Договору;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
3) ініціювати припинення та/або обмеження постачання Газу Споживачу у разі проведення неповних
розрахунків за Договором; несанкціонованого відбору Газу або втручання в роботу комерційних вузлів
обліку; відмови від підписання відповідного акту приймання-передачі природного газу, а також у порядку та
на умовах, визначених Договором та чинним законодавством;
4) на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на об'єктах
Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу та тощо;
5) проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів Газу;
6) отримувати повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання Газу та будьякої іншої інформації стосовно виконання Договору в строк не більше двох робочих днів з моменту отримання
запиту Постачальника;
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 Договору та чинного законодавства;
8) достроково в односторонньому порядку розірвати Договір у випадку порушення умов оплати
Споживачем за Договором;
9) мати інші права, передбачені чинним законодавством і Договором.
7.2.2. Постачальник зобов’язується:
1) постачати Газ на умовах та в обсягах, визначених Договором, за умови дотримання Споживачем
дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
2) подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу Газу необхідного
Споживачу за умови, що Споживач виконав всі свої обов’язки перед Постачальником, для замовлення
необхідного обсягу Газу;
3) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування Споживачів природного
газу;
4) надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну, порядок оплати за спожитий
природний газ, про право Споживача вільно обирати постачальника та іншу інформацію, що вимагається
чинним законодавством;
5) відшкодовувати збитки, завдані Споживачу у випадку невиконання або неналежного виконання
Постачальником своїх зобов’язань за Договором;
6) складати та підписувати акти приймання - передачі Газу в порядку визначеному цим Договором;
7) забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
8) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України.
8. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ
8.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в
установленому чинним законодавством або Договором порядку постачання Газу Споживачу в разі:
8.1.1. Проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором.
8.1.2. Перевитрат добової норми та/або неузгодженого договором графіка нерівномірної подачі
природного газу та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу.
8.1.3. Розірвання договору постачання природного газу.
8.1.4. Відмови від підписання акту приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування.

8.1.5. Настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють
відповідно до вимог Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на споживачів, що не є
захищеними.
8.2. Постачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених
Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГТС, Кодексом ГРС, Правилами безпеки систем
газопостачання та іншими нормами чинного законодавства.
8.3. Припинення постачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити Постачальнику
заборгованість за Договором.
8.4. Відновлення постачання Споживачу здійснюється у разі усунення підстав, встановлених п.8.1,
п.8.2. Договору.
8.5. Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику вартість послуг з припинення/обмеження
постачання Газу у випадках вказаних в п 8.1.
9. ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
9.1.Споживач може змінити Постачальника за умови відсутності у Споживача простроченої
заборгованості за Газ перед діючим Постачальником.
9.2.Зміна Постачальника у відповідному розрахунковому періоді здійснюється за письмовою
вимогою Споживача про розірвання або призупинення в частині постачання Газу Договору з діючим
Постачальником та за умови дотримання Споживачем п.9.1. Договору.
9.3. Повідомлення Споживачем Постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про
розірвання Договору або його зупинення в частині постачання Газу та має бути направлено Постачальнику
не менше,ніж за 21 день до дати зміни Постачальника.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
10.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно діючого законодавства
України.
10.2. В разі порушення Споживачем порядку та строків оплати поставленого Постачальником Газу:
10.2.1. За ухилення від підписання та надання Постачальнику Актів приймання-передачі Газу у
передбачені Договором строки, Споживач сплачує на користь Постачальника пеню у розмірі 0,1% від вартості
отриманого Споживачем за відповідним Актом Газу (або його планового обсягу) за кожний день такого
прострочення.
10.2.2. За часткову або повну відмову Споживача від прийняття Газу, Споживач сплачує на користь
Постачальника - штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від вартості обсягу Газу, від прийняття якого
відмовився Споживач.
10.2.3. За порушення Споживачем грошових зобов’язань (умов та строків розрахунків) Споживач
сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується
пеня. Пеня нараховується від суми простроченого платежу за кожен день протягом всього періоду
прострочення і не обмежується 6-місячним строком згідно ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України.
10.2.4. Постачальник вправі припинити постачання Газу відповідно до вимог п. 8.1. даного Договору
та вимагати проведення оплати за весь обсяг Газу, що був фактично поставлений до моменту припинення
подачі вже протягом 3 (трьох) банківських днів з дня припинення. Витрати та збитки за всі негативні наслідки
в цьому випадку відшкодовуються відповідними нормами чинного законодавства.
10.3. Сторони встановили позовну давність на стягнення неустойки (пені, штрафу), передбачених
Договором та чинним законодавством України, в тому числі, але не обмежуючись, індексу інфляції та трьох
відсотків річних за весь час прострочення, строком у 2 (два роки).
10.4. Сплата господарських (штрафних) санкцій не звільняє Сторін від взятих на себе зобов’язань,
відповідно до умов Договору.
10.5. У разі порушення умов даного Договору, постраждала Сторона має право застосувати до іншої
Сторони оперативно-господарські санкції, передбачені Господарським Кодексом України, та інші санкції,
передбачені чинним законодавством України, в тому числі в односторонньому порядку припинити
Споживачу постачання Газу.

10.6. У разі виникнення у Постачальника добових небалансів, Споживач безумовно зобов’язаний
сплатити Постачальнику вартість послуг балансування Оператора ГТС.
10.7. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного
газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або
газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося не з вини
Постачальника.
10.8. У випадку несвоєчасного письмового повідомлення про заявлені обсяги, наявності
заборгованості чи непогодження постачання за новою ціною, Постачальник звільняється від відшкодування
збитків Споживачу за несвоєчасне або в неповному обсязі узгодження з Оператором ГТС підтвердженого
обсягу природного газу.
11. ФОРС – МАЖОР
11.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін
зобов‘язань по Договору, як-то: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, аварія на газопроводі, війна
та військові дії, дії неприятельських держав, блокади, страйки, зміна законодавства України, видання
органами виконавчої влади України нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов‘язань по
Договору, чи інших, що не залежать від Сторін, обставин, жодна зі Сторін не несе відповідальності. Дані
обставини повинні бути підтверджені ТПП України чи іншим компетентним органом, який відповідно до
вимог чинного законодавства повинен це підтверджувати.
11.2. Сторони зобов'язані негайно повідомити про форс-мажорні обставини та протягом
чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтверджуючі документи щодо їх настання відповідно до
законодавства.
11.3. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона, для якої вони
наступили, сповіщає іншу Сторону протягом трьох днів з моменту настання таких обставин. Неповідомлення
або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону права посилатися на
такі обставини.
11.4. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку оплати обсягу
фактично поставленого Газу.
11.5. При припиненні обставин, зазначених у пункті 11.1.Договора, Сторона повинна без зволікання,
будь-якими доступними засобами письмово сповістити про них іншу Сторону, але не більше, ніж через 7
календарних днів.
11.6. У випадках, передбачених у п.11.1. Договору, термін виконання Стороною своїх зобов'язань за
Договором відстрочується відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їхні наслідки.

12. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК
12.1. Спори між споживачем і постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів
у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від
споживачів, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.
12.2. Процедура вирішення спорів постачальником і контактна інформація підрозділів
постачальника, відповідальних за розв’язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреси, П.І.Б.
відповідальних працівників тощо), публікуються на його сайті.
12.3. У разі недосягнення між споживачем та постачальником згоди спірні питання вирішуються у
порядку, встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.
12.4. Переговори Сторін, звернення до Регулятора ринку природного газу не є заходами досудового
врегулювання спорів та суперечок, та не позбавляють Сторін права звернутися до суду.
13. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
13.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до 31 грудня 2022 року,
а в частині не виконаних зобов‘язань – до їх повного виконання. Договір може бути пролонгований на
наступний календарний рік шляхом підписання відповідної Додаткової угоди.

13.1.1. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування
природним газом Споживач зобов'язаний повідомити постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж
за 20 робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним
газом та надати заяву про розірвання договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених
відповідними договорами, до вказаного Споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного
припинення користування природним газом включно.
13.2. Всі зміни та доповнення до Договору оформлюються шляхом укладення відповідних
Додаткових угод.
13.3. Всі доповнення та Додаткові угоди набирають чинності та мають перевагу над раніше
укладеними та над положеннями Договору в разі, коли вони укладені в письмовій формі, мають дату, номер,
посилання на даний Договір, підписи уповноважених представників Сторін та оригінальні печатки
підприємств, у випадку їх наявності.
13.4. Кожна Сторона має право припинити дію Договору достроково, якщо не має невиконаних
зобов‘язань перед іншою Стороною та попередить про це останню письмово за 15 календарних днів.
13.5. В разі, якщо Сторони підписали Договір без зазначення «з протоколом розбіжностей»,
вважається, що Договір укладений без розбіжностей. Зазначення у Договорі слів «З протоколом узгодження
розбіжностей» свідчить про направлення Стороні протоколу узгодження розбіжностей.
13.6. Зміст Договору та його додатків є комерційною таємницею і не підлягає розголошенню без згоди
іншої Сторони, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.
13.7. З підписанням Договору втрачають чинність всі інші договори, угоди з цього предмету укладені
Сторонами раніше.
13.8. Договір, додатки та додаткові угоди до нього та інші пов'язані з договором документи, надані
шляхом факсимільного чи електронного зв’язку, мають юридичну силу до надання оригіналів.
13.9. Договір складено українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної з Сторін.
Кожний примірник має однакову юридичну силу.
13.10. До Договору Споживач повинен додати копії наступних документів, завірених першими
керівниками, основними печатками підприємства:
- заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми
(обсяги) споживання природного газу на період дії договору;
- належним чином завірену копію документа, яким визначено право власності чи користування на
об'єкт споживача;
- копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної
особи - підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік
у контролюючих органах; а саме:
- витяг/ виписку з ЄДР на день підписання Договору;
- копія останньої редакції Статуту;
- копію довідки статистики про включення до ЄДРПОУ;
- документ, що підтверджує статус та термін дії повноваження посадової особи одноособово
підписувати господарські договори (протокол, довіреність і т.д.);
- копію довідки платника податків (зборів, платежів);
- довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за
поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим
постачальником (за його наявності).
13.11. До Договору Постачальник повинен додати копії наступних документів, завірених першими
керівниками, основними печатками підприємства:
- копію ліцензії на ведення відповідної господарської діяльності;
- документ, що підтверджує статус та термін дії повноваження посадової особи одноособово
підписувати господарські договори (протокол, довіреність і т.д.);
- копію довідки платника податків (зборів, платежів);

- копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної
особи - підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копію документа про взяття на облік
у контролюючих органах; а саме:
- витяг/ виписку з ЄДР на день підписання Договору.
13.12. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах відповідно до чинного
законодавства України.
13.13. Споживач є платником податку на прибуток на загальних умовах відповідно до чинного
законодавства України.
13.14. ЕІС-код – персональний код ідентифікації Споживача як суб’єкта ринку природного газу
______________________________
13.15. ЕІС-код – персональний код ідентифікації Постачальника як суб’єкта ринку природного газу
62Х703056319016Х
.
13.16. ЕІС-код/ЕІС-коди точки/точок комерційного обліку Споживача, по яких буде здійснюватися
постачання природного газу Постачальником: __________________________.
13.17. Підписавши Договір, Споживач вважається повідомленим і надає свою згоду на те, що
інформація про нього, персональні дані керівників та інших співробітників (прізвище, ім'я, по батькові,
адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, серія номер паспорту, ким та коли виданий), буде внесена
до бази даних Постачальника.
13.18. Споживач надає Постачальнику право використовувати свої персональні дані та погоджується
з тим, що ця інформація може бути передана без письмового повідомлення Споживача для: обліку
Споживачів, наданих їм послуг та поставленого товару, розрахунків зі Споживачами; розсилання Споживачам
повідомлень та іншого використання, якщо зазначена інформація повинна бути надана у відповідності до
чинного законодавства та не обмежуючись цим.
13.19. Кожна сторона має право ініцювати припинення дії Договору достроково, якщо не має
невиконаних зобов’язань перед іншою Стороною та письмово попередить про це іншу Сторону не пізніше
ніж за 30 (тридцять) календарних днів до першого числа місяця, що слідує за звітним місяцем постановки
природного
газу.
Крім цього, Споживач має право на дострокове розірвання Договору, якщо Постачальник повідомив
Споживача про намір внесення змін до Договору в частині умов постачання та нові умови постачання
виявилися для нього неприйнятнмми. При цьому Споживач зобов’язаний попередити Постачальника не менш
ніж за 21 календарний день до розірвання договору, а також виконати свої обов’язки за цим Договором у
частині оформлення використаних обсягів природного газу та їх оплати відповідно до умов Договору.
13.19. Сторони зобов’язуються протягом 5-ти календарних днів письмово повідомити одна одну про
наступне: зміни адреси (юридичної, фактичної), банківських реквізитів, реквізитів платника ПДВ, телефонів,
керівників, змін форм власності, впровадження справи про банкрутство та реорганізацію. У разі
неповідомлення у зазначений вище строк, винна Сторона зобов`язується відшкодувати іншій Стороні всі
втрати, що вона зазнає з цієї підстави.
13.20. Підписанням Договору Споживач підтверджує, що на момент його укладення у нього відсутня
заборгованість перед іншими постачальниками природного газу, Оператором ГРМ та/або Оператором ГТС.
14. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
14.1. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники
або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь яких грошових
коштів або цінностей, прямо або побічно, будь яким особам для здійснення впливу на дії чи рішення цих осіб
з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.
14.2. При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники
або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосовними для цілей цього Договору
законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії , що порушують вимоги чинного
законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

15. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Постачальник:
ТОВ «ЕНЕРДЖІКС»
Ідентифікаційний код юридичної особи
42069164
Місцезнаходження: 01135, м. Київ, проспект
Перемоги, будинок 5А, кімн.302
UA093204780000026002924871768
Банк отримувача 320478 - ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК" Україна, м. Київ вул. Єреванська, 1
Інд. податковий № 1826594502084
Телефон: 0973241505
62Х703056319016Х

Директор

_______________________В.Г.Бойко

Споживач:

