ДОГОВІР
постачання природного газу № _________
м. Київ

«___» _______ 202_р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «ТЕПЛОБУД» (ЕІС-код:
56X930000000730Т), далі Постачальник, що діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з
постачання природного газу, виданої НКРЕКП згідно Постанови № 495 від 11.04.2017р., та має статус платника
податку на прибуток на загальних умовах, в особі директора Шевченко Віри Миколаївни, яка діє на підставі Статуту, з
одного боку, та
_________________________________________________________________________________________________,
(ЕІСкод:________________), далі Споживач, що має статус ____________________________________________
_______________________________________, в особі ____________________________________________________, що діє на
підставі _________________________________________, з іншої сторони, що іменуються Сторонами, уклали цей Договір
на постачання природного газу (далі – Договір) на наведених нижче умовах.
При вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися чинним
законодавством України.
Терміни та визначення
Терміни, що вживаються у Договорі, мають такі значення:
об'єкт Споживача – технологічний комплекс, що складається з внутрішньопромислових газопроводів та
споруд на них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать
Споживачеві;
природний газ (природний газ, нафтовий (попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих
товщ) – корисна копалина, яка є сумішшю вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному
стані за стандартних умов (тиск – 760 мм ртутного стовпчика і температура – 20 градусів за Цельсієм) і є товарною
продукцією;
розрахунковий період – газова доба (D) та/або газовий місяць (М), що складається з газових діб (D), в якій
(якому) буде здійснюватися (здійснено) надання послуги постачання природного газу;
інформаційна платформа – електронна платформа у вигляді веб-додатка в мережі Інтернет, функціонування
та керування якою забезпечується оператором ГТС, яка використовується Постачальником для забезпечення надання
послуг постачання природного газу Споживачу;
Інші терміни використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок природного
газу", Кодексі газотранспортної системи, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2493 (далі Кодекс газотранспортної системи), Кодексі газорозподільних систем, затвердженому постановою НКРЕКП від 30
вересня 2015 року № 2494 (далі - Кодекс газорозподільних систем), Правилах постачання природного газу,
затвердженими Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг від 30.09.2015 № 2496 (надалі – Правила постачання природного газу).
1. Предмет Договору
1.1. Постачальник зобов’язується поставляти Споживачеві природний газ (надалі – газ) належної якості та в
необхідних обсягах у порядку, передбаченому Договором, а Споживач зобов’язується оплачувати вартість прийнятого
природного газу в розмірі, строки та порядку, передбачених цим Договором.
Газ, що постачається за даним Договором, використовується Споживачем виключно для власних виробничих
потреб. Споживач зобов’язується не продавати та не відчужувати будь-яким іншим способом Газ, прийнятий за цим
Договором. Споживач є кінцевим споживачем газу.
1.2. Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються відповідно до кодексу
газорозподільних систем / газотранспортної системи. Порядок та періодичність визначення показників якості газу
обумовлюється в договорах на транспортування газу, які Споживач укладає самостійно.
1.3. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у нього укладеного з
Оператором ГРМ/ГТС в установленому порядку договору транспортування (розподілу) природного газу, на підставі
якого Споживач набуває право правомірно відбирати газ із газорозподільної системи.
1.4. Постачальник передає газ Споживачу на відповідних (віртуальних/фізичних) точках виходу з ГТС (надалі
- «Пункти призначення»), при цьому Споживач компенсує Постачальнику сплачені послуги з викупу потужностей до
цих точок виходу.
1.5. Право власності на газ переходить від Постачальника до Споживача в Пунктах призначення. Після
переходу права власності на газ, Споживач несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов'язану з правом
власності на газ.
1.6. Споживач підтверджує наявність діючих договорів розподілу/транспортування Газу, а саме
___________________________________________________ (надалі – оператор ГРМ/ГТС).
Взаємовідносини між Споживачем та оператором ГРМ/ГТС у частині розподілу газу до пунктів призначення
регулюються окремим договором на розподіл природного газу, укладеним між Споживачем та оператором ГРМ/ГТС
2. Обсяги та умови постачання газу
Від Постачальника:

Від Споживача:

__________________________________________

_____________________________________________
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2.1.
Постачальник
забезпечує
Споживача необхідним підтвердженим обсягом природного газу на
визначений Договором період.
За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного газу,
приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.
Договірний плановий обсяг природного газу, який Постачальник зобов’язується передати, а Споживач
прийняти та оплатити, зазначається в додаткових угодах до даного Договору на кожен розрахунковий період –
газовий місяць(М) (місяць передачі природного газу) .
2.2. Споживач надає Постачальнику письмову заявку з щодобовими обсягами споживання планового
місячного обсягу газу не пізніше 10 робочих днів до початку першого дня місяця споживання газу.
В разі відсутності у заявці інформації відносно щодобових обсягів споживання планового місячного обсягу
газу Постачальник має право здійснювати постачання у відповідності до п. 2.1. Договору з рівномірним щодобовим
розподілом планового обсягу газу протягом звітного місяця.
Споживач надає згоду Постачальнику на включення його до Реєстру споживачів Постачальника в
інформаційній платформі Оператора ГТС у відповідному газовому місяці (на який укладено Додаткову угоду.)
Плановий обсяг постачання вважається попередньо підтвердженим Постачальником з моменту
підтвердження номінації оператором ГТС на відповідну добу/місяць постачання.
Після надання Споживачем заявки з плановими обсягами постачання газу та/або укладення Додаткової
угоди на відповідний газовий місяць, Споживач не має права відмовитись від постачання газу Постачальником у
цьому газовому місяці .
Споживач не має права відмовитись від приймання узгодженого Сторонами планового обсягу постачання
після надання Постачальником номінації/реномінації до Оператора ГТС та/або підтвердження цієї номінації
оператором ГТС на відповідну добу/місяць постачання.
2.3 Споживач та Постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених
обсягів природного газу відповідно до умов цього Договору та Кодексу газотранспортної системи.
Якщо впродовж газового місяця щодобовий плановий обсяг газу зменшується або збільшується, Споживач
подає Постачальнику до 13:00 годин дня, що передує дню, з якого змінюється плановий обсяг газу заявку про
збільшення/зменшення планового обсягу газу, зазначеного у відповідній Додатковій угоді до Договору з
зазначенням щодобових обсягів споживання планового обсягу на наступний (залишковий) період у кожному звітному
періоді (місяці).
У випадку ненадання заявок на збільшення/зменшення обсягу споживання газу, природний газ постачається
відповідно до замовлених обсягів планового споживання та підлягає оплаті на умовах, визначених Договором та/або
Додатковими угодами до Договору.
Не підлягають зміні обсяги газу, що вже фактично протранспортовані Споживачу (спожиті).
Споживач щодобово надає Постачальнику данні про фактичні обсяги споживання газу за попередню газову
добу (добу споживання) – не пізніше ніж до 10:00 години доби, наступної за добою споживання.
Заявки (повідомлення) з місячними, щодобовими обсягами, в тому числі заявки про збільшення/зменшення
планового обсягу газу можуть бути розміщені Споживачем в Особистому кабінеті користувача на офіційному сайті
Постачальника (teplobud-pcf.com) при умові проходження попередньої реєстрації, або надіслані електронною
поштою за реквізитами зазначеними у Договорі з подальшим дублюванням оригіналу заявки поштою.
2.4. Фактичне постачання газу здійснюється Постачальником виключно після включення Споживача до
Реєстру споживачів Постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у відповідному розрахунковому
періоді.
2.5. Звірка фактичного об’єму (обсягу) спожитого за Договором газу на певну дату чи протягом певного
розрахункового періоду здійснюється Сторонами на підставі даних комерційних вузлів обліку газу та інформації про
фактично поставлений Споживачу об’єм газу згідно з даними інформаційної платформи, на підставі яких
оформлюються акти приймання-передачі газу.
2.6. Якщо за підсумками розрахункового періоду (газового місяця) фактичний об'єм (обсяг) постачання
природного газу Споживачу Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг газу на цей період, Споживач
компенсує Постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом газу та фактичним об'ємом (обсягом)
споживання газу за ціною вартості газу, визначеною відповідною Додатковою угодою до Договору. При цьому
постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків/витрат за перевищення об'єму (обсягу)
природного газу.
2.7. За підсумками розрахункового періоду Споживач до 05 числа місяця, наступного за розрахунковим,
зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого природного
газу Споживачу за розрахунковий період, що складений між Оператором ГРМ та Споживачем, відповідно до
вимог Кодексу газорозподільних систем.
На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних інформаційної платформи Оператора ГТС
Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає споживачу два примірники акта приймання-передачі
природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженим представником постачальника.
Споживач протягом двох днів з дати одержання акта приймання-передачі природного газу зобов'язується
повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний
уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта
приймання-передачі природного газу.
У випадку відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають
урегулюванню відповідно до діючого законодавства шляхом переговорів або звернення до суду.
Від Постачальника:

Від Споживача:

__________________________________________

_____________________________________________
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До
прийняття
рішення
судом
вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно
до даних Постачальника.
2.8. Підписані Сторонами Акти приймання-передачі газу є підставою для остаточних розрахунків Споживача
з Постачальником.
2.9. Облік обсягів газу, що постачається, здійснюється згідно вимог діючого законодавства України.
2.10. 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 з вини Оператора ГТС/ГРМ.
3. Ціна газу, порядок розрахунків та оплата потужностей
3.1. Загальна вартість 1000,0 куб.м газу встановлюється у гривнях України і визначається Сторонами у
Додаткових угодах до цього Договору.
Ціна за цим Договором є звичайною.
3.2. Розмір покупної ціни на газ, що вказана в цьому Договорі та/або Додаткових угодах до нього, може
змінюватись за взаємною домовленістю Сторін, про що складається додаткова угода. У випадку внесення відповідних
змін до діючого законодавства України, що може вплинути на формування ціни газу, в тому числі встановлення
додаткових податків, зборів тощо, або суттєвої зміни ціни на ринку газу, вартість газу буде коригуватись відповідно до
цих документів та змін, що є обов'язковим для Постачальника і Споживача з моменту введення їх в дію, про що буде
укладено відповідну додаткову угоду до Договору. Ціну газу може бути змінено протягом місяця споживання.
3.3. Загальна сума вартості природного газу, що буде поставлений по Договору складається з місячних сум
вартості договірних обсягів постачання газу Споживачеві.
3.4. Умови оплата за природний газ, що постачається згідно умов цього Договору, визначаються в Додаткових
угодах до даного Договору.
3.5. З метою розподілу Оператором ГТС потужностей необхідних для постачання Споживачу заявлених ним
обсягів газу, Споживач повинен оплатити вартість потужностей, що буде викуплена Постачальником для Споживача,
протягом двох банківських днів з моменту отримання від Постачальника відповідного рахунку-фактури на електрону
пошту, але не пізніше ніж за один робочий день до початку періоду поставки.
Споживач сплачує Постачальнику вартість замовленої потужності, незалежно від того, чи була повністю
використана замовлена потужність.
За результатами остаточної алокації відборів та подач Споживача Постачальник здійснює розрахунок
вартості плати за перевищення потужності у відповідному розрахунковому місяці. Оплата вартості за перевищення
потужності повинна бути здійснена Споживачем протягом двох банківських днів з моменту отримання від
Постачальника відповідного Акту розрахунку компенсації послуг замовленої потужності та рахунку-фактури на
електрону пошту Споживача.
Розрахунок вартості потужностей, що підлягають викупу та плати за перевищення потужності, здійснюється
Постачальником відповідно до офіційних Тарифів та розрахунків, що застосовуються Оператором ГТС до
Постачальника, згідно норм Кодексу ГТС, інших діючих нормативних актів.
Постачання газу Споживачеві здійснюється в обсягах фактично отриманої оплати за потужності.
3.6. Датою здійснення платежу вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок
Постачальника.
Якщо день здійснення Споживачем будь-якого платежу за цим Договором припадає на вихідний, святковий
або неробочий день, то такий платіж повинен бути здійснений в робочий (банківський) день, що передує вихідному,
святковому або неробочому дню.
Коригування умов проведення розрахунків визначається та узгоджується шляхом підписання додаткової
угоди.
Остаточний розрахунок здійснюється на підставі відповідного Акту до 5 (п’ятого) числа місяця,
наступного за місяцем поставки.
3.7. У разі переплати за фактично спожитий газ сума переплати зараховується Постачальником в рахунок
оплати поставленого газу в наступному розрахунковому періоді або повертається на поточний рахунок Споживача на
його письмову вимогу у п’ятиденний строк з дня отримання такої вимоги.
У разі збільшення в установленому порядку підтвердженого обсягу газу протягом розрахункового періоду
Споживач здійснює оплату додатково заявлених обсягів газу відповідно до умов Договору.
3.8. Оплата вартості газу за Договором здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами, що
перераховуються на поточний рахунок Постачальника.
3.9. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості послуг з постачання газу Сторони за
взаємною згодою та у порядку, передбаченому законодавством, укладають графік погашення заборгованості, який
оформлюється додатком до Договору або окремим договором про реструктуризацію заборгованості.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості Постачальник має право грошові кошти, отримані від
Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості
Споживача відповідно до черговості її виникнення.
Укладення Сторонами та дотримання Споживачем узгодженого графіка погашення заборгованості не
звільняє Споживача від виконання поточних зобов'язань за Договором.
У разі відсутності графіка погашення заборгованості або його недотримання чи не оплати поточних платежів
Постачальник має право у порядку, визначеному цим договором та діючим законодавством України, припинити або
обмежити постачання природного газу на об'єкт споживача до повного погашення заборгованості.
Від Постачальника:

Від Споживача:

__________________________________________

_____________________________________________
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3.10.
За наявності заборгованості за минулі періоди по оплаті за газ або потужності, та/або
заборгованості із сплати пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних та відшкодування збитків та
додаткових витрат Постачальника, сторони погоджуються, що грошова сума, яка надійшла від Споживача, погашає
вимоги Постачальника у такій черговості незалежно від призначення платежу:
- у першу чергу сплачуються пені, штрафи, інфляційні нарахування, відсотки річних та відшкодовуються
збитки та витрати Постачальника, пов'язані з порушенням Споживачем умов Договору;
- у другу чергу погашається основна сума заборгованості по оплаті за газ та потужності.
3.11. Звірка розрахунків здійснюється сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості
спожитого газу Споживачем та акту прийому-передачі природного газу до 25 числа, наступного за звітним місяця.
Указана звірка оформлюється актом звірки.
4. Права та обов'язки Сторін
4.1. Постачальник зобов'язується:
4.1.1. Дотримуватися умов цього Договору та Правил постачання природного газу.
4.1.2. За умови дотримання Споживачем умов Договору забезпечити своєчасну реєстрацію Споживача в
Реєстрі споживачів Постачальника (на інформаційній платформі Оператора ГТС) у відповідному розрахунковому
періоді.
4.1.3. Забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених цим Договором, за умови
дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього.
4.1.4. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС необхідного
Споживачу обсягу природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов’язки перед Постачальником для
замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу.
4.1.5. Забезпечити Споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання (у тому числі
ціни), права та обов'язки постачальника та споживача, обсяги та інші показники споживання газу, зазначення актів
законодавства, якими регулюються відносини між постачальником і споживачем, наявні способи досудового
вирішення спорів, шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті Постачальника teplobud-pcf.com.
4.1.6. Своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання
банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на постачання
природного газу, або його ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу анульовано, або її дію
зупинено та про відсутність ресурсу природного газу.
4.1.7. Складати та погоджувати акт приймання-передачі природного газу у порядку, визначеному Договором.
4.1.8. Складати податкові накладні в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку,
визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, і реєструвати їх в Єдиному
реєстрі податкових накладних.
4.1.9. Виконувати інші обов'язки, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним
законодавством.
4.2. Постачальник має право:
4.2.1. Отримувати від Споживача плату за потужності та поставлений газ.
4.2.2. Призупинити повністю або скоротити постачання природного газу частково у випадках запланованих
капітальних ремонтів газових мереж на час під’єднання газових мереж у встановленому порядку, під час аварій в
газовому господарстві та у інших випадках передбачених цим Договором, та діючим законодавством.
4.2.3. Безперешкодного доступу (за пред'явленням службового посвідчення) до комерційних вузлів обліку
природного газу, що встановлені на об'єктах газоспоживання Споживача, для звірки даних фактичного споживання
природного газу.
4.2.4. Кожного місяця проводити звіряння даних Споживача по фактичним обсягам споживання природного
газу з даними Оператора ГТС/ГРМ (інформаційної платформи) та здійснювати відповідний перерахунок Споживачу.
4.2.5. Ініціювати процедури припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу згідно з
умовами цього Договору та відповідно до вимог діючого законодавства.
4.2.6. Отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником, у зв’язку з
невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до
умов цього Договору та чинного законодавства.
4.2.7. Інші права, передбачені чинним законодавством.
4.3. Споживач зобов'язується:
4.3.1. Дотримуватися вимог Правил постачання природного газу та виконувати умови цього Договору.
4.3.2. Своєчасно підписувати акти приймання-передачі газу та інші документи, необхідні для виконання
цього Договору;
4.3.3. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на умовах,
визначених Договором.
4.3.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за потужності та поставлений природний газ на умовах,
визначених Договором.
4.3.5. Забезпечити відповідність комерційного вузла/вузлів обліку газу вимогам Закону України «Про
метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам ДБН В.2.5-20-2001 «Газопостачання»,
Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та
споживання, затвердженим Наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року № 618 тощо.
Негайно повідомляти Постачальника та транспортну організацію про неполадки приладів обліку газу, заміру
температури та тиску газу.
Від Постачальника:

Від Споживача:

__________________________________________
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4.3.6.
Забезпечувати допуск
представників Постачальника за пред'явленням службового посвідчення
на територію власних об'єктів для звірки даних фактичного споживання природного газу.
4.3.7. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках:
- порушення строків оплати за цим Договором;
- відсутності Споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого Постачальника на інформаційній платформі
Оператора ГТС;
- перевищення підтвердженого обсягу газу без узгодження з Постачальником;
- інших випадках, передбачених Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.
4.3.8. У разі звільнення займаного приміщення та/або остаточного припинення користування природним
газом Споживач зобов'язаний повідомити Постачальника та Оператора ГРМ 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 цим Договором, до вказаного Споживачем
дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно.
4.4. Споживач має право:
4.4.1. На отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого
відповідають встановленим нормам, відповідно до умов цього Договору, крім випадків припинення (обмеження)
постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов цього Договору.
4.4.2. На безкоштовне отримання інформації щодо своїх прав, цін Постачальника на природний газ та
порядку оплати, про обсяги та інші показники власного споживання природного газу, та 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".
4.4.3. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог
чинного законодавства, про що повинен письмово повідомити Постачальника.
4.4.4. Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення порушень і
компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без
розірвання цього Договору.
4.4.5. Безоплатну зміну Постачальника згідно умов діючого законодавства України.
4.4.6. Інші права, передбачені Правилами постачання природного газу та чинним законодавством.
5. Випадки та порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання
5.1.
Споживач зобов'язаний самостійно припинити (обмежити) власне споживання газу у випадках та
порядку, передбачених чинним законодавством та Договором.
5.2.
Постачальник може ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження постачання
природного газу Споживачу у випадках:
- проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;
- перевищення підтвердженого обсягу природного газу, якщо інше не передбачено договором постачання
природного газу;
- розірвання договору постачання природного газу;
- відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;
- настання випадків, передбачених Правилами про безпеку постачання газу.
Газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом
України "Про ринок природного газу", Правилами постачання природного газу, Кодексом ГТС, Кодексом ГРМ,
Правилами безпеки систем газопостачання, затвердженими наказом Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України.
5.3. Припинення (обмеження) газопостачання Споживачеві здійснюється в порядку, визначеному Правилами
постачання природного газу, Порядком по об’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім
населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.06 №1687, а також іншими нормативноправовими актами, що регулюють дані правовідносини.
5.4. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування
Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником.
6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть
відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України. У разі невиконання або неналежного
виконання зобов’язань за цим Договором винна Сторона, крім суми заборгованості з врахуванням встановленого
індексу інфляції, відшкодовує сумлінній Стороні заподіяні цим збитки в повному обсязі.
6.2. У разі порушення Споживачем строків та умов оплати, передбачених розділом 3 Договору, із Споживача
стягується пеня в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який
сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення платежу, а у випадку порушення
Споживачем строків оплати більше ніж на 5 (п’ять) банківських днів, Споживач зобов’язаний сплатити на користь
Постачальника додатково штраф у розмірі 10% (десяти відсотків) від суми простроченого платежу у строк та на
умовах, визначених у відповідній вимозі Постачальника.
Пеня та штраф, передбачені даним пунктом Договору, нараховується за увесь період прострочення
виконання грошових зобов‘язань.
Від Постачальника:

Від Споживача:

__________________________________________
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6.3.
У випадку односторонньої відмови Споживача від замовлених обсягів природного газу, або
порушення Споживачем встановленого порядку зміни постачальника, Споживач сплачує на користь Постачальника
штраф у розмірі 8% (вісім відсотків) від вартості газу, поставленого Постачальником у місяці, що передував місяцю
фактичної відмови Споживача від поставки.
6.4. У разі порушення порядку та терміну оплати за газ, Постачальник має право застосувати до Споживача
оперативно-господарські санкції, передбачені Господарським Кодексом України.
6.5. В разі наявності заборгованості Споживача за даним Договором, Постачальник має право в
односторонньому порядку розірвати даний Договір. При цьому Споживач здійснює повний розрахунок за спожитий
газ, відшкодовує всі понесені Постачальником збитки та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного
Договору. Про розірвання даного Договору Постачальник повідомляє Споживача рекомендованим листом з
повідомленням.
6.6. За не підписання акту приймання-передачі газу без поважних причин винна Сторона сплачує сумлінній
Стороні штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) вартості поставленого газу у відповідному місяці, обсяг якого
підтверджений на підставі відповідних документів.
6.7. В разі не поставки газу з вини Постачальника відповідно до умов даного Договору, останній сплачує на
користь Споживача штраф в розмірі 0,1% від вартості непоставленого або недопоставленого обсягу газу. У випадку
зменшення подачі газу з незалежних від Постачальника причин, останній відповідальності не несе.
6.8.
Постачальник не несе будь-якої відповідальності перед Споживачем за непостачання природного
газу, якщо таке непостачання є наслідком не включення Споживача до власного Реєстру споживачів через
дії/бездіяльність Споживача, іншого постачальника Споживача.
6.9. Споживач зобов’язаний протягом трьох банківських днів, з моменту отримання вимоги, відшкодувати
Постачальнику у повному обсязі збитки понесені Постачальником внаслідок недотримання Споживачем щодобового
споживання планового обсягу газу, у такому порядку:
1)
якщо за підсумками розрахункового періоду (газової доби) фактичний об'єм (обсяг) споживання
природного газу, що закуплений Постачальником за Договором, буде менший від підтвердженого обсягу природного
газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Споживач відшкодовує збитки у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за
звітний період;
2)
якщо за підсумками розрахункового періоду (газової доби) фактичний об'єм (обсяг) постачання
природного газу споживачу його постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей
період, постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків за перевищення об'єму (обсягу)
природного газу, що розраховується за формулою:
В = (V ф - V п) х Ц х K,
де: V ф - об'єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений постачальником споживачу протягом
розрахункового періоду за договором на постачання природного газу;
V п - підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період;
Ц - ціна природного газу за договором постачання природного газу;
K - коефіцієнт, що не перевищує 0,5.
Допустима величина відхилення від підтверджених щодобових обсягів природного газу, в межах якої не
застосовуються заходи, визначені цим пунктом Договору, складає +/- 3%, при цьому в разі відхилення від
підтверджених щодобових обсягів природного газу більш ніж на 3% в сторону збільшення/зменшення збитки
нараховуються на весь обсяг відхилення.
6.10. У випадку понесення Постачальником додаткових витрат та/або збитків, пов’язаних з недобором або
перевищенням заявленого Споживачем до поставки обсягу газу, Споживач повинен компенсувати Постачальнику такі
витрати та/або відшкодувати понесені збитки, протягом трьох робочих днів з моменту отримання вимоги.
7. Порядок зміни Постачальника
7.1. Споживач має право змінити Постачальника шляхом розірвання або призупинення в частині поставок
газу цього Договору попередньо повідомивши про це Постачальника за три тижні до дати такого розірвання або
призупинення та за умови здійснення повного остаточного розрахунку з Постачальником.
8. Форс-мажор
8.1. Випадками форс-мажору є обставини непереборної сили (стихія, страйк, локаут, дія суспільного ворога,
оголошена та неоголошена війна, загроза війни, терористичний акт, блокада, революція, заколот, повстання, масові
заворушення, громадська демонстрація, саботаж, акт вандалізму, блискавка, пожежа, буря, повінь, землетрус,
нагромадження снігу або ожеледь, вибух, ситуації, що створюють загрозу енергетичній безпеці України, або її
окремих регіонів, прийняття нормативних актів органами влади та управління), що спричиняють неможливість
виконання однією із Сторін зобов’язань за цим Договором.
8.2. При настанні обставин форс-мажору Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань за
цим Договором на термін дії форс-мажорних обставин і усунення їхніх наслідків. Форс-мажор автоматично подовжує
термін виконання зобов'язань за даним Договором. Якщо форс-мажор триває більше шести місяців, то кожна із Сторін
може перервати дію цього Договору.
8.3. Обставини форс-мажору засвідчуються Торгово-промисловою палатою України відповідно до чинного
законодавства України.
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8.4. У разі настання обставин непереборної сили Сторона, яка знаходиться під дією таких обставин не
пізніше 2 робочих днів з моменту їх виникнення повідомляє про це іншу Сторону. При цьому Сторони докладають
усіх зусиль щодо усунення обставин непереборної сили та їх наслідків.
8.5. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку оплати фактично поставленого
газу.
9. Порядок вирішення спорів
9.1. Спори між Споживачем і Постачальником вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у
прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Постачальник зобов'язаний розглядати всі скарги, отримані від
Споживача, і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду.
Процедура вирішення спорів Постачальником і контактна інформація підрозділів Постачальника,
відповідальних за розв'язання спорів публікуються на його сайті teplobud-pcf.com.
9.2. У разі недосягнення між Споживачем та Постачальником згоди спірні питання вирішуються у порядку,
встановленому чинним законодавством - у судовому порядку.
10. Строк дії Договору та інші умови
10.1. Договір набирає чинності з дати його підписання та укладається на строк по ______________ р. включно.
Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць до закінчення
строку дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов.
10.2. Припинення чи розірвання Договору можливе за взаємною згодою Сторін шляхом підписання
додаткової угоди до Договору або на вимогу однієї із Сторін на підставі та в порядку, встановлених чинним
законодавством України та цим Договором.
10.3. Повідомлення Постачальника про намір змінити умови Договору має бути надано Споживачу до
початку набрання чинності таких змін , при цьому Споживач має право відмовитися від Договору, якщо він не
приймає нові умови, повідомлені Постачальником.
10.4. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими
особами Сторін.
Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування,
організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через 5 днів після настання таких змін, а
у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
10.5. Цей Договір укладено українською мовою в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один
з них зберігається у Постачальника, другий – у Споживача.
10.6. Для дотримання норм діючого законодавства України в сфері захисту персональних даних сторони,
підписавши даний договір, надають свою згоду на використання персональних даних, які вони надали один одному,
в обсязі, необхідному для забезпечення виконання умов даного договору.
Сторони в повному обсязі усвідомлюють, що вся надана ними інформація про своїх представників, що
підписують даний договір, а також осіб, що діють за дорученням або без такого згідно умов даного договору, є
персональними даними, котрі згодні з тим, що такі дані сторона-контрагент буде використовувати з метою
забезпечення реалізації господарських, правових, податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку й
аудиту, відносин у сфері статистики, відносин у сфері адміністративної звітності відповідно до норм Господарського
кодексу України, Цивільного кодексу України, Податкового кодексу України й інших нормативно-правових актів
України, а також для реалізації ділових відносин між сторонами в порядку, встановленому чинним законодавством
про захист персональних даних. Права представників сторін регламентуються ст. 8 Закону України «Про захист
персональних даних». Підписи представників сторін на договорі означають однозначну згоду з вищевикладеним і
підтвердженням того, що представники ознайомлені зі змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних
даних».
Сторони зобов'язуються виконувати вимоги законодавства про захист персональних даних, гарантують
схоронність персональних даних і зобов'язуються не допускати їхнього розголошення.
10.7. У всьому іншому, що не врегульовано умовами цього Договору, сторони керуються діючим
законодавством України.
10.8. Відступлення права вимоги та/або переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх
сторін допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.
10.9. Споживач гарантує відсутність у нього заборгованості перед іншими постачальниками за поставлений
газ. Всю відповідальність за це несе Споживач.
10.10. Вся інформація, що віднесена Сторонами до конфіденційної інформації не підлягає розголошенню без
згоди іншою Сторони.
Під Конфіденційною Інформацією для цілей даного Договору розуміється будь-яка інформація, включаючи,
але не обмежуючи, інформацію, щодо цін на газ та умов оплати, передана будь-яким засобом кожною зі Сторін іншій
Стороні в процесі укладення та реалізації Договору, за винятком інформації, яка офіційно опублікована відповідно до
чинного законодавства України.
Конфіденційна Інформація може міститися в телефонних розмовах представників Сторін, листах, додатка,
додаткових угодах, актах, звітах та інших документах, оформлених як на паперових, так і на електронних носіях.
Сторони зобов’язуються:
- не розголошувати, не обговорювати змісту, не надавати копій, не публікувати й не розкривати в будь-якій
іншій формі третім особам конфіденційної інформації;
Від Постачальника:
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- уживати всіх заходів й використовувати всі законні засоби для захисту конфіденційної інформації й
запобігання її несанкціонованому розкриттю;
- використовувати конфіденційну інформацію тільки з метою виконання зобов’язань за даним Договором;
За розголошення конфіденційної інформації або несанкціоноване використання конфіденційної інформації,
отриманої у зв’язку із виконанням цього Договору, винна Сторона сплачує сумлінній Стороні штраф в розмірі 1 000
грн. за кожний такий випадок.
Зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації діють протягом трьох років з дати розкриття
(надання) Стороною іншій Стороні конфіденційної інформації.
10.11. Сторони дійшли згоди, що копії даного Договору, додаткових угод, додатків та інших документів за
Договором, підписані Сторонами і передані факсимільним зв’язком або електронною поштою, мають доказову силу і
обов’язкові для
виконання обома Сторонами. Факсо(скан)копії цих документів мають юридичну силу до
підтвердження оригіналами.
10.12. Вся кореспонденція, що направляється в рамках даного Договору Постачальником, вважається
отриманою Споживачем не пізніше 14 календарних днів з моменту її відправлення Постачальником на адресу
Споживача, вказану в цьому Договорі.
11. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
ПОСТАЧАЛЬНИК:
ТОВ «ВКФ «ТЕПЛОБУД»
Юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Лейпцизька,
б. 3-А (офіс 115)
Адреса для листування: 87515, Донецька обл., м.
Маріуполь, вул. Миколаївська, 23
Ідентифікацій код 34959708
IBAN: UA373204780000002600902170525
п/р 2600902170525 в Відділенні № 313/04
ПАТ «АБ «Укргазбанк», МФО 320478
ІПН 349597005663,
Тел./факс: (044) 351-14-10 ; (0629)33-21-12
ЕІС код суб'єкта ринку природного газу:
56X930000000730Т
Е.mail: info.teplobud@gmail.com
Веб-сайт: teplobud-pcf.com

СПОЖИВАЧ:
__________________________________________________
Юридична адреса:________________________________
Адреса для листування:
__________________________________________________
Ідентифікацій код ________________________________
IBAN: ____________________________________________
п/р __________________________
Банк ___________________________, МФО ___________
ІПН ________________________________________
Тел./факс: ______________________________________
ЕІС код суб'єкта ринку природного газу: ____________________
ЕІС код точки комерційного обліку _________________________

__________________________________/____________/
Директор
___________________ В.М. Шевченко

Від Постачальника:

Від Споживача:
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