ДОГОВІР №
постачання природного газу
м. Маріуполь

__________________
(дата)
Товариство з обмеженою відповідальністю «МАРГАЗ», як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС-код 56X930000001480L,
надалі – Постачальник, в особі генерального директора Латиш В.Л., який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_________________________________________________________, як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС-код
__________________, надалі – Споживач, в особі ________________________________________________________________________,
що діє на підставі _________________________________________________________________, з другої сторони, в подальшому разом
іменовані Сторони, керуючись Законом України “Про ринок природного газу”, Правилами постачання природного газу (далі –
Правилами ППГ), Кодексом газотранспортної системи (далі - Кодекс ГТС) та Кодексом газорозподільних систем (далі - Кодекс ГРМ), та
іншими нормативно-правовими актами, які регламентують діяльність на ринку природного газу України, уклали даний Договір про
наступне:
ТЕРМІНИ, що використовуються в даному Договорі:
Газова доба – період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі – UTC) (з 07:00 за київським часом) дня до 05:00 UTC (до
07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до
07:00 за київським часом) наступного дня для літнього періоду.
Газовий місяць – період часу, який розпочинається з першої газової доби поточного місяця і триває до початку першої газової
доби наступного місяця.
ЕІС-коди – персональні коди ідентифікації Споживача та Постачальника як суб’єктів ринку природного газу.
Кваліфікований (цифровий) електронний підпис – удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу
кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа.
Небаланс – різниця між обсягами природного газу, замовленими Споживачем у Постачальника на газову добу або на газовий
місяць, та фактично відібраними Споживачем на точці виходу, що визначається за процедурою алокації.
Номінація – заявка Споживача, подана Постачальнику стосовно обсягів природного газу, які плануються на споживання
протягом газової доби або газового місяця.
Оператор газорозподільних систем (далі – “Оператор ГРМ”) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює
діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою на користь третіх осіб (Споживача), в даному випадку
ПАТ "Маріупольгаз".
Оператор газотранспортної системи (далі – “Оператор ГТС”) – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює
діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою на користь третіх осіб (Постачальника), в даному
випадку ТОВ "Оператор ГТС України".
Постачальник – суб’єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із постачання природного газу.
Правила постачання газу – Правила постачання природного газу, затверджені Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2496.
Регулятор – національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Реномінація – зміна підтвердженої номінації.
Сайт Постачальника (сайт) – веб-сайт Постачальника в мережі Інтернет, в даному випадку http://tovmargaz.com.ua/
Споживач – фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору
постачання природного газу з метою використання для власних потреб або використання в якості сировини, а не для
перепродажу.
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
Постачальник зобов’язується протягом дії Договору поставити Споживачу природний газ (далі – “газ”), в необхідних для нього
обсягах і порядку, передбачених даним Договором, а Споживач зобов’язується прийняти газ та оплатити Постачальнику його
вартість у розмірах, строки, порядку та на умовах, передбачених даним Договором.
1.2.
Постачальник за даним Договором може поставляти природний газ, видобутий на території України та/або імпортований.
1.3.
Споживач за даним Договором отримує природний газ з метою використання його для власних потреб та/або в якості
сировини, але не для перепродажу.
1.4.
Підписанням цього Договору Споживач дає згоду Постачальнику для включення його до Реєстру споживачів Постачальника
(надалі – Реєстр або Реєстр споживачів), розміщеного на інформаційній платформі Оператора ГТС відповідно до вимог
Кодексу ГТС, за умови відсутності реєстрації Споживача в реєстрі будь-якого іншого постачальника природного газу.

2.1.

2.2.

2.
КІЛЬКІСТЬ ТА ЯКІСТЬ
Постачальник передає Споживачу з «__» _______________202_ року по «__»_____________ 202_ року (включно) газ
обсягом до __________________ тис.куб м (___________________________________________________
_________________________________ тис куб м), у тому числі по місяцях (далі – розрахункові періоди):
Місяць, рік Обсяг газу,
Місяць, рік Обсяг газу,
Місяць, рік Обсяг газу,
Місяць, рік Обсяг газу,
тис куб м
тис куб м
тис куб м
тис куб м
Січень,
202_р.
Лютий,
202_р.

Квітень,
202_р.
Травень,
202_р.

Липень,
202_р.
Серпень,
202_р.

Жовтень,
202_р.
Листопад,
202_р.

Березень,
202_р.

Червень,
202_р.

Вересень,
202_р.

Грудень,
202_р.

Споживач підтверджує, що плановані обсяги, які планується передати, згідно п.2.1. цього Договору, повністю покривають його
потреби у відповідному розрахунковому періоді та несе відповідальність за правильність їх визначення.

2.3.
2.4.

2.5.

2.6.

2.7.
2.8.

2.9.

2.10.
2.11.

2.12.
2.13.
2.14.
2.15.

3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Режим використання природного газу протягом розрахункового періоду (в т.ч. добове споживання) Споживач визначає
самостійно в залежності від своїх виробничих потреб.
Споживач та Постачальник мають право на коригування протягом розрахункового періоду (в даному випадку й надалі по
тексту Договору - газовий місяць) планових обсягів постачання газу, підтверджених на умовах Договору, та/або обсягів
споживання природного газу за процедурою реномінації.
Перегляд та коригування замовлених Споживачем обсягів природного газу за цим Договором може відбуватися за
ініціативою Споживача шляхом підписання додаткової угоди, в тому числі протягом відповідного розрахункового періоду, але
не пізніше останнього робочого дня розрахункового періоду. Для цього Споживач зобов’язаний своєчасно надати
Постачальнику два екземпляри належним чином оформленої додаткової угоди.
Споживач зобов’язується самостійно контролювати обсяги використання природного газу і своєчасно обмежувати
(припиняти) використання природного газу у разі перевищення замовлених обсягів або своєчасно надавати додаткові угоди
на коригування замовлених обсягів за цим Договором.
У випадку невиконання або неналежного виконання Споживачем умов Договору щодо проведення розрахунків, для
Постачальника не є обов’язковим додержання обсягів та графіку постачання природного газу.
Постачання/споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як правило,
рівномірно з припустимим відхиленням добових обсягів від середньодобового не більше як ± 3,0 (три) відсотки. При
необхідності відступу від середньодобового обсягу Постачальником і Споживачем установлюється нерівномірна подача газу
за взаємно узгодженим графіком.
Зміна планованого обсягу на наступну газову добу, що має бути поставлений Постачальником, здійснюється шляхом
направлення письмової заявки на електронну адресу Постачальника, яка подається не пізніше, ніж до 12:00 год. за київським
часом доби, передуючої газовій добі, в якій відбуватиметься зміна планованого обсягу.
У разі неотримання заявки на зміну планованого обсягу у строки, передбачені п.2.9. Договору, Постачальник залишає за
собою право відмовити Споживачу у коригуванні на наступну газову добу.
У випадку, якщо споживання газу Споживачем зменшується або збільшується протягом місяця поставки, порівняно із
замовленим обсягом, Споживач повинен змінити заявлений обсяг шляхом подачі письмової заявки на електронну адресу
Постачальника, яка подається не пізніше 20-го (двадцятого) числа поточного місяця.
Допускається відхилення обсягу використання природного газу від замовленого обсягу протягом відповідного розрахункового
періоду в розмірі ± 3 % від зазначеного в п.2.1. обсягу природного газу без підписання додаткової угоди.
За розрахункову одиницю поставленого газу приймається один кубічний метр, приведений газотранспортним підприємством
до стандартних умов (Т=20°С. Р=101,325 кПа/760мм.рт.ст.).
Якість природного газу, який передається у пунктах приймання-передачі, має відповідати вимогам до фізико-хімічних
показників, визначеним в розділі III Кодексу ГТС та Кодексі ГРМ.
Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу, об’єкт якого підключений до газорозподільної системи, є
наявність у Споживача або Постачальника укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу
природного газу.
3.
ЦІНА ДОГОВОРУ
Загальна вартість газу за цим Договором визначається як сума місячних вартостей газу, фактично поставленого Споживачу
Постачальником.
Ціна за 1000 куб.м. природного газу визначається у Додаткових угодах, що є невід’ємною частиною Договору.
Ціна за 1000 куб.м природного газу за умовами цього Договору враховує тариф на послуги транспортування природного газу
для внутрішньої точки виходу з газотранспортної систем . Тариф на розподіл природного газу Споживач сплачує Оператору
ГРМ окремо і самостійно.
Протягом поточного газового місяця ціна за 1000 куб.м. природного газу залишається незмінною. Зміна ціни на наступний
газовий місяць оформлюється Сторонами до його початку шляхом підписання додаткової угоди.
У разі зміни ціни на газ відповідно до умов чинного законодавства та/або тарифу на послуги транспортування природного
газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи, вони є обов’язковими для Сторін за цим Договором з дати
набрання чинності відповідних змін.
4.
ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
Оплата за природний газ проводиться Споживачем виключно грошовими коштами, відповідно до ціни визначеної у
п.3.2 цього Договору або у відповідних додаткових угодах. Датою здійснення розрахунку вважається дата зарахування коштів
на банківський рахунок Постачальника.
Споживач до початку газового місяця здійснює 100% передплату за природний газ, що планується передати за даним
Договором.
Остаточний розрахунок за фактично переданий газ здійснюється до 20-го (двадцятого) числа (включно) місяця, наступного за
місяцем поставки газу.
При невиконанні Споживачем вимог, передбачених у п.4.2., п.4.3. цього Договору, Постачальник має право обмежити або
припинити постачання газу Споживачу до повного погашення заборгованості за переданий газ по цьому договору або
розірвати даний Договір в односторонньому порядку.
В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково зазначати номер договору, дату його укладання та призначення
платежу без зазначення періоду, за який здійснюється оплата. Зміна Споживачем призначення платежу здійснюється
виключно листом, який надається Постачальнику, але в будь-якому випадку не пізніше 5 (п’яти) календарних діб з дня
надходження відповідних коштів на рахунок Постачальника.
За наявності заборгованості у Споживача за цим Договором, Постачальник зараховує кошти, що надійшли від Споживача, як
погашення заборгованості за газ, поставлений в минулі періоди по цьому Договору, в порядку календарної черговості
виникнення заборгованості.
У разі переплати коштів понад суми, що відповідає вартості фактичного переданого газу, сума переплати зараховується

4.8.

4.9.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

Постачальником у рахунок передплати за газ на наступний розрахунковий період за ціною газу, що відповідає такому періоду,
за умови відсутності заборгованості за цим Договором.
У разі наявності заборгованості за минулі періоди та/або заборгованості зі сплати пені, штрафів, інфляційних нарахувань,
відсотків річних та судового збору Сторони погоджуються, що грошова сума, яка надійшла від Споживача, погашає вимоги
Постачальника у такій черговості, незалежно від призначення платежу визначеного Споживачем:
1) у першу чергу відшкодовуються витрати Постачальника, пов’язані з одержанням виконання;
2) у другу чергу сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи;
3) у третю чергу погашається основна сума боргу.
Звірка розрахунків та/або фактичного обсягу споживання здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату
вартості використаного газу Споживачем та актів приймання-передачі газу протягом 10-ти (десяти) днів з моменту письмової
вимоги однієї із Сторін, підписаної уповноваженою особою.
5.
ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ
Постачальник передає Споживачу газ у загальному потоці у внутрішній віртуальній точці виходу з невизначеним фізичним
розташуванням з газотранспортної системи до газорозподільних систем. Замовником послуги замовленої потужності у
внутрішній віртуальній точці виходу з невизначеним фізичним розташуванням з газотранспортної системи до
газорозподільних систем є Постачальник.
Право власності на природний газ переходить від Постачальника до Споживача після підписання актів приймання-передачі.
Після переходу права власності на газ Споживач несе всі ризики і приймає на себе всю відповідальність, пов’язану з правом
власності на газ.
Постачання газу за цим Договором здійснюється Постачальником виключно за умови включення Споживача до Реєстру
споживачів Постачальника, розміщеного на інформаційній платформі Оператора ГТС, а також за умови відсутності реєстрації
Споживача в реєстрі будь-якого іншого постачальника природного газу.
Кількість фактично поставленого Споживачу газу визначається за показниками встановленого у споживача комерційного
вузла обліку та підтверджується Оператором ГРМ.
Споживач визначає наступний перелік власних комерційних вузлів обліку газу:
ЕІС-код точки комерційного обліку
№
Місцезнаходження комерційної точки
(Z-код за наявності)
1
2
3
4
5

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

Споживач зобов’язаний щодобово не пізніше 13:00 годин надавати Постачальнику на електронну адресу Постачальника дані
про використання природного газу за попередню газову добу. Зазначена інформація використовується Постачальником
виключно для виконання умов Правил ППГ і не використовується при документальному оформленні фактично використаних
Споживачем обсягів газу, не використовується для співставлення із замовленими обсягами газу, а також не використовується
для будь-яких інших цілей.
Приймання-передача газу, переданого Постачальником Споживачеві у відповідному розрахунковому періоді, оформлюється
актом приймання-передачі газу, який є підставою для проведення Споживачем остаточних розрахунків за поставлений
природний газ у звітному місяці.
В акті приймання-передачі природного газу, зазначається виключно той обсяг, який відповідає обсягам газу, які були
використані Споживачем в той період (періоди), коли Споживач був включений до Реєстру Постачальника. Ціна на природний
газ в акті приймання-передачі природного газу, має відповідати ціні, що узгоджена Сторонами на відповідний період, та
враховувати тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої точки виходу з газотранспортної системи.
Споживач зобов'язується надати Постачальнику шляхом направлення на електронну адресу або нарочно не пізніше 5 (п’ятого)
числа місяця, наступного за розрахунковим періодом:
1) копію акту про надання послуг з розподілу природного газу за розрахунковий період, складеного між Споживачем та
оператором ГРМ (для Споживачів, об’єкти яких приєднані до газорозподільних мереж);
2) інформацію за підписом уповноваженої особи Споживача стосовно обсягів природного газу, використаних виключно в
періоді (періодах) розрахункового періоду, коли він був включений до Реєстру споживачів Постачальника. Зазначена
інформація не підлягає перевірці з боку Постачальника і приймається Постачальником як підтвердження фактично
використаних Споживачем обсягів газу в розрахунковому періоді.
На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ Постачальник у свою чергу протягом 3 (трьох)
робочих днів з дня їх отримання, готує та направляє Споживачу на електронну адресу або нарочно два примірники акта
приймання-передачі газу за розрахунковий період, в якому зазначаються фактичні обсяги використаного у розрахунковому
періоді природного газу згідно з цим Договором, його ціна та вартість.
Споживач зобов’язаний не пізніше 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, повернути
Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим
представником та скріплений печаткою. У разі не підписання акта приймання-передачі природного газу у той же термін
Споживач письмово надає Постачальнику відмову та повідомляє про причини.
Споживач підтверджує, що підписаний сторонами акт приймання-передачі газу за розрахунковий період свідчить про повне
виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором в частині постачання природного газу у відповідному
розрахунковому періоді.
У разі порушення Споживачем умов п.5.10. цього Договору (неподання або несвоєчасне подання Споживачем Постачальнику
акта приймання-передачі природного газу) такі дії (бездіяльність) вважаються односторонньою відмовою Споживача від
використання природного газу за цим Договором за відповідний розрахунковий період, при цьому:
1) Постачальник має право вважати це односторонньою відмовою Споживача від постачання природного газу за цим

Договором у відповідному розрахунковому періоді, внаслідок чого використання газу за відповідний період приймається
нуль куб м, а Споживач має компенсувати Постачальнику збитки, які розраховуються відповідно до п.8.6. цього Договору;
2) Споживач не має права заперечувати проти непостачання Постачальником природного газу на його користь за цим
Договором за відповідний розрахунковий період та не має права застосовувати до Постачальника штрафні санкціїї за
недопоставку газу.
5.13. У разі відмови від підписання акту приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування Постачальник має право
вжити заходи з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу Споживачу. У випадку
відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу розбіжності підлягають врегулюванню відповідно до
Договору або в судовому порядку. До прийняття рішення судом, вартість поставленого природного газу встановлюється
відповідно до даних Постачальника.
5.14. Всі повідомлення, заявки, графіки, які стосуються інформації щодобового та місячного балансування, їх коригування,
вважаються наданими Споживачем належним чином, якщо вони оформлені уповноваженими особами Споживача та
надіслані уповноваженими особами Споживача електронною поштою на адреси уповноважених осіб Постачальника та/або
на фактичну адресу Постачальника.
У випадку ненадання вказаної у цьому пункті заявки, постачання здійснюється з рівномірним щодобовим розподілом
споживання протягом газового місяця.
Уповноваженою особою Постачальника є:

Уповноваженою особою Споживача є:

Міляєва Євгенія Олександрівна
тел.: +380986687453

тел.:

e-mail: margaz@meta.ua

e-mail:

6.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1.
Споживач має право:
6.1.1. отримувати та використовувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;
6.1.2. безоплатно отримувати всю інформацію стосовно його прав та послуг, що надаються Постачальником, інформацію про ціну
природного газу та іншу інформацію, визначену Законом України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання
електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного
водопостачання та водовідведення»;
6.1.3. звертатися до Постачальника та вимагати вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням цього Договору;
6.1.4. вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних, проводити звіряння фактичних розрахунків з
підписанням відповідного акта та/або оскаржувати їх в установленому цим Договором та законодавством порядку;
6.1.5. оскаржувати будь-які несанкціоновані, неправомірні чи інші дії Постачальника, що порушують права Споживача, та брати
участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-правовими актами та цим Договором;
6.1.6. розірвати цей Договір або припинити його в частині поставки природного газу, в тому числі у разі вибору іншого
постачальника, але не раніше ніж в останній день розрахункового періоду, попередивши Постачальника не менш ніж за 20
(двадцять) діб до розірвання/припинення договору. При цьому Споживач зобов'язаний виконати свої обов'язки за цим
Договором у частині оформлення використаних обсягів природного газу та їх оплати відповідно до умов Договору;
6.1.7. достроково розірвати Договір, якщо Постачальник повідомив споживача про намір щодо внесення змін до Договору в частині
умов постачання і водночас нові умови постачання виявилися для Споживача неприйнятними. При цьому Споживач
зобов'язаний попередити постачальника не менш ніж за 20 (двадцять) діб до розірвання договор, та виконати свої обов'язки
за цим Договором у частині оформлення використаних обсягів природного газу та їх оплати відповідно до умов Договору;
6.1.8. мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами та цим Договором.
6.2.
Споживач зобов’язується:
6.2.1. прийняти газ в кількості, зазначеній в п. 2.1 даного Договору, своєчасно оплачувати вартість поставленого природного газу в
розмірі та порядку, що передбачені цим Договором;
6.2.2. укласти договір/договори на розподіл природного газу з Оператором ГРМ на обсяги газу, що постачаються за цим Договором;
6.2.3. забезпечити відповідність комерційного вузла обліку природного газу вимогам Закону України "Про метрологію та
метрологічну діяльність", Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами,
постачання та споживання, державним стандартам, експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки, що
входять до складу зазначеного вузла обліку природного газу, Кодексу ГРМ та Кодексу ГТС;
6.2.4. письмово повідомити Постачальника не пізніше ніж за 21 (двадцять один) календарний день до запланованої зміни
постачальника природного газу та виконати в повному обсязі свої зобов’язання по розрахунках за природний газ, а також
укласти Додаткову угоду про розірвання цього Договору або Додаткову угоду про призупинення дії Договору в частині
постачання природного газу в строк, передбачений Правилами постачання природного газу;
6.2.5. безперешкодно у будь-який час допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані вузли/прилади обліку
газу, представників Постачальника та повноважних представників Оператора ГРМ:
1) для зчитування показників засобів вимірювальної техніки та перевірки приладів обліку витрат газу, встановлених на
комерційному вузлі обліку газу споживача, та правильності експлуатації таких приладів;
2) для звіряння показань фактично використаних обсягів газу;
3) огляду газопроводів та газовикористовуваного обладнання Споживача;
4) припинення/обмеження постачання газу внаслідок порушення Споживачем вимог цього Договору;
6.2.6. проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів газу та пред’являти на вимогу Постачальника
для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них показань лічильника газу;
6.2.7. самостійно контролювати власне використання природного газу за цим Договором і не допускати відхилення фактичних
обсягів використання газу більше ніж на 10% від замовлених без їх кориговання шляхом підписання додаткової угоди;
6.2.8. не допускати несанкціонований відбір природного газу та самостійно припиняти/обмежувати використання газу в разі:
1) порушення строків оплати за договором про постачання природного газу;
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2) перевищення обсягів використання газу, зазначених в пункті 2.1 цього Договору, без їх коригування додатковою угодою;
3) невключення/виключення Споживача до/з Реєстру споживачів Постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС;
4) інших випадках, передбачених цим Договором та законодавством;
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 України та/або цим Договором;
компенсувати Постачальнику вартість послуг на відключення газопостачання Споживачу, згідно п.7.18 цього Договору;
відшкодовувати Постачальнику збитки, розраховані відповідно до п.8.6. цього Договору;
не допускати використання природного газу за договорами, укладеними з іншими постачальниками, в розрахункових
періодах, де діє цей Договір без його розірвання/припинення в частині постачання газу.
виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим Договором.
Постачальник має право:
отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ відповідно до умов даного Договору;
ініціювати заходи з припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачеві в разі:
1) невиконання Споживачем п.4.2., 4.3., 5.10. цього Договору;
2) розірвання цього Договору.
Газопостачання споживачу може бути припинено в інших випадках, у порядку та на умовах, визначених цим Договором та
чинним законодавством України;
на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на об’єктах Споживача, для звірки даних
фактичних обсягів споживання природного газу;
проводити разом зі Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу;
на повну та достовірну інформацію від Споживача щодо режимів споживання природного газу;
отримувати відшкодування збитків від Споживача, що завдані Постачальнику у зв’язку з невиконанням або неналежним
виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного
законодавства;
вимагати від Споживача безумовної оплати (компенсації) Постачальнику вартості наданих послуг з припинення (обмеження)
газопостачання на об’єкти Споживача;
вимагати від Споживача відшкодування Постачальнику збитків, що виникли через порушення Споживачем умов пункту 2.1
цього Договору у разі, якщо відхилення фактично використаних Споживачем в розрахунковому періоді обсягів газу більш ніж
на 3% (як вбік збільшення, та і зменшення фактично використаних обсягів) відрізняється від замовлених;
мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.
Постачальник зобов’язується:
постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених даним Договором, за умови дотримання Споживачем
дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу природного газу, необхідного Споживачу за
умови, що Споживач виконав свої обов’язки перед Постачальником, для замовлення необхідного обсягу природного газу;
забезпечувати відповідно до вимог Кодексу ГТС своєчасну реєстрацію Споживача у Реєстрі при дотриманні Споживачем умов
цього Договору;
дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів природного газу;
надавати Споживачу та публікувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про загальні умови постачання, права та
обов'язки постачальника та споживача, наявні способи досудового розв'язання спорів зі споживачами, контактні дані і режим
роботи контактної точки;
забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача;
повідомити Споживача про намір внесення змін до Договору постачання природного газу не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів
до набрання чинності таких змін (окрім змін, обумовлених зміною норм чинного законодавства України). Така інформація
може бути надана Споживачу в будь-який спосіб: розміщення на веб-сайті Постачальника, відправлення електронного
повідомлення на електронну пошту Споживача, письмове повідомлення тощо;
забезпечити Споживача прозорими та простими способами досудового вирішення спорів,
розглянути скарги Споживача і протягом одного місяця повідомити про результати їх розгляду;
виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України.
7.
ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ПОСТАЧАННЯ ГАЗУ
Постачальник має право ініціювати/вживати заходи з припинення або обмеження в установленому порядку постачання
природного газу Споживачу в разі:
1) проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;
2) перевитрат добової норми та/або неузгодженого Договором графіка нерівномірної подачі природного газу та/або
місячного підтвердженого обсягу природного газу;
3) розірвання Договору постачання природного газу;
4) відмови від підписання Акту приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування.
Постачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України “Про ринок
природного газу”, Кодексом ГТС, Кодексом ГРС, Правилами безпеки систем газопостачання.
Припинення постачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити Постачальнику заборгованість за даним Договором.
Відновлення постачання Споживачу здійснюється у разі усунення підстав, встановлених п.7.1, п.7.2. даного Договору.
Споживач зобов’язаний негайно сплатити відповідно до письмової вимоги Постачальника розмір понесених останнім витрат
(підтверджених документально), пов’язаних з проведенням заходів обмеження або припинення газопостачання Споживачу.
Компенсація Постачальнику вартості послуг з припинення (обмеження) газопостачання здійснюється Споживачем в такому
порядку:
1) Споживач компенсує Постачальнику вартість наданих оператором ГРМ/ГТС послуг з припинення (обмеження)
газопостачання на об’єкти Споживача на підставі отриманого від Постачальника рахунка-фактури;
2) компенсація вартості послуг з припинення (обмеження) газопостачання здійснюється Споживачем до 25–го числа місяця,
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наступного за місяцем, в якому Постачальником було надано доручення на припинення (обмеження) газопостачання, на
розрахунковий рахунок Постачальника, який зазначається в надісланому Споживачеві рахунку-фактурі із призначенням
платежу;
3) у разі, якщо протягом зазначеного періоду Споживач не компенсував (не повністю компенсував) Постачальнику вартість
послуг з припинення (обмеження) газопостачання, Споживач несе відповідальність на загальних умовах, визначених цим
Договором та чинним законодавством України.
Заходи з обмеження, припинення та відновлення газопостачання Споживачу здійснюються у відповідності до Правил
постачання природного газу.
8.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність у
випадках, передбачених законодавством і цим Договором.
У разі прострочення Споживачем оплати згідно п.4.2., п.4.3. цього Договору він зобов'язується сплатити Постачальнику пеню в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, розраховану
від суми простроченого платежу за кожний день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів, Постачальник має
право додатково стягнути штраф в розмірі 20 % від суми простроченого платежу.
Відповідальність за використання природного газу виключно на потреби, визначені п. 1.3. цього Договору, та за достовірність
обсягів газу, зазначених в актах приймання-передачі природного газу, несе виключно Споживач.
Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику будь-які штрафні санкції, які виникли у Постачальника у разі
несвоєчасного повідомлення Постачальника Споживачем про випадки, визначені в п.п.13.11. та 13.12. цього Договору.
У разі невиконання Споживачем умов п.4.2. цього Договору Постачальник має право:
1) не здійснювати поставку газу Споживачу або обмежити поставку пропорційно до кількості несплачених обсягів з
наступною поставкою цих обсягів при умові їх оплати та наявності технічної можливості;
2) в односторонньому порядку розірвати цей Договір попередньо повідомивши про це Споживача шляхом відправлення
йому письмового повідомлення засобами електронного зв’язку.
Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг використаного Споживачем природного газу більше ніж на ±3%
відрізняється від замовленого обсягу газу на відповідний період (зазначений в п.2.1 цього Договору), Споживач зобов’язаний
відшкодувати Постачальнику збитки в порядку, визначеному пунктом 8.7 цього Договору. При цьому розмір збитків
визначається наступним чином:
1) Якщо фактичний обсяг споживання природного газу буде менший від замовленого обсягу природного газу, Споживач
зобов’язаний відшкодувати Постачальнику збитки у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від
вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період.
2) Якщо фактичний обсяг споживання природного газу буде перевищувати замовлений обсяг природного газу на цей період,
Споживач відшкодовує Постачальнику збитки за перевищення обсягу природного газу, що розраховується за формулою
В = (Vф - Vп) x Ц х 0,5,
де:
Vф - обсяг природного газу, який фактично поставлений Постачальником Споживачу протягом розрахункового
періоду за Договором, відповідно до акту приймання-передачі газу;
Vп - замовлдений обсяг природного газу на розрахунковий період;
Ц
- ціна природного газу за Договором у звітному періоді .
Відшкодування Постачальнику вартості збитків, розрахованих відповідно до умов п.8.6. цього Договору, здійснюється
наступним чином:
1) Постачальник на підставі даних, зазначених в акті приймання-передачі та замовлених обсягів, визначених пунктом 2.1
цього Договору, розраховує збитки відповідно до п.8.6. цього Договору;
2) Постачальник після 15 числа місяця, наступного за розрахунковим періодом, надає Споживачу акт-претензію щодо
відшкодування збитків та розрахунок збитків;
3) Споживач протягом 20 (двадцяти) робочих днів з моменту отримання акту-претензії, зобов’язаний відшкодувати
Постачальнику вартість збитків на рахунок, визначений в акті-претензії;
4) У разі, якщо протягом зазначеного періоду Споживач не відшкодував (не повністю відшкодував) Постачальнику збитки,
Споживач несе відповідальність перед Постачальником на загальних умовах, визначених цим Договором та чинним
законодавством України.
Постачальник не несе відповідальності за недопоставку природного газу за цим Договором у разі припинення/обмеження
газопостачання відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору та/або у разі односторонньої відмови
Споживача від постачання природного газу.
Постачальник не відповідає:
1) за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях;
2) за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування
та/або розвитку газотранспортної та/або газорозподільної системи;
3) за будь-яке погіршення якості природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС та/або Оператора ГРМ.
Збитки, завдані одній із Сторін внаслідок невиконання (неналежного виконання) іншою Стороною своїх зобов'язань,
відшкодовуються винною у невиконанні (неналежному виконанні) Стороною в порядку та розмірі, визначених цим
Договором та чинним законодавством України.
Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань, відповідно до умов даного Договору.
9.
ФОРС-МАЖОР
Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків згідно з цим Договором внаслідок
настання форс-мажорних обставин, що виникли після укладення Договору, і Сторони не могли передбачити їх.
Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
Сторони зобов'язані негайно повідомити про виникнення форс-мажорних обставин та протягом 14 днів з дати їх виникнення
подати підтвердні документи відповідно до законодавства.
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Настання форс-мажорних обставин підтверджується в порядку, встановленому чинним законодавством України.
Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику вартості природного
газу, поставленого до їх настання.
10.
ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК
Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. Будь яка із сторін має право
ініціювати їх проведення.
У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до
Регулятора ринку природного газу та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності з чинним законодавством України.
Переговори Сторін, звернення до Регулятора ринку природного газу не є заходами досудового врегулювання спорів та
суперечок, та не позбавляють Сторін права звернутися до суду.
Строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав за цим Договором (строк позовної
давності), у тому числі щодо стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних,
збитків становить п'ять років.
11. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору та у своїх ділових відносинах дотримуватися принципів та вимог
чинного законодавства України у сфері протидії корупції, а також вживати всіх необхідних заходів, спрямованих на
запобігання корупційним діям.
Кожна із Сторін цього Договору зобов‘язується не брати участь у будь-якій діяльності, що може бути розцінена як
стимулювання працівника (-ів) іншої Сторони, в тому числі надання грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг, послуг,
нематеріальних активів, будь-яких інших переваг нематеріального чи не грошового характеру, що можуть поставити такого
працівника в певну залежність і спрямовані на забезпечення вчинення або не вчинення цим працівником будь-яких дій на
користь стимулюючої його Сторони.
При виконанні обов‘язків за цим Договором, Сторони не вчиняють будь-які дії, що порушують вимоги чинного законодавства
та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансування
тероризму. При цьому, Сторона не несе відповідальності за дії іншої Сторони Договору, у разі порушення нею вимог чинного
законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або
фінансування тероризму та вимог законодавства у сфері протидії корупції.
Сторони підтверджують, що ознайомилися з Антикорупційною програмою Постачальника, розміщеної на його офіційному
сайті та дотримуються її принципів та вимог.
При отриманні достовірної інформації про вчинення корупційного правопорушення Сторони мають право відмовитися від
виконання договору в односторонньому порядку повністю або частково, направивши відповідне письмове повідомлення
іншій стороні, яка допустила Корупційне правопорушення, а також вимагати від сторони, що допустила Корупційне
правопорушення, відшкодування збитків, завданих розірванням Договору.
12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
Договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення підпису Постачальника
печаткою і діє в частині постачання природного газу з __ ____________ 202_ року до __ _____________ 202_ року (включно),
а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.

13.
ІНШІ УМОВИ
Договір складено українською мовою у двох примірниках – по одному для кожної зі Сторін, а у випадку підписання
електронного договору – одного, що мають однакову юридичну силу.
13.2. Цей Договір разом з усіма додатками і доповненнями, складений за повного розуміння Сторонами предмета та умов
Договору. Сторони розуміють та погоджуються з тим, що мають повну, достовірну та достатню інформацію, необхідну для
підписання Договору. Підписанням цього Договору Споживач підтверджує, що йому завчасно Постачальником була надана
повна інформація і роз’яснення щодо умов цього Договору.
13.3. З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього предмету, укладені Сторонами раніше.
13.4. Умови Договору може бути змінено на підставі нормативних актів, що регулюють відносини з поставок газу та правила роботи
на ринку газу України, та за згодою Сторін, шляхом підписання відповідних Додаткових угод уповноваженими особами Сторін
у паперовій формі.
13.5. Договір та додатки до нього, що підписані та скріплені печатками сторін і передані у вигляді скан-копій, мають юридичну силу
до моменту підтвердження оригіналом відповідно до умов Договору.
13.6. Визнання окремих положень цього Договору недійсними, не тягне за собою визнання Договору недійсним в цілом.
13.7. Сторони погоджуються, що рахунки, акти і накладні, які отримані за цим Договором, можуть бути надані в електронному
вигляді, складені відповідно до чинного законодавства України про електронні документи, електронний документообіг і
електронні довірчі послуги, із заповненням усіх обов’язкових реквізитів і накладанням кваліфікованого електронного підпису
уповноваженої особи.
13.8. Жодна із Сторін не має права без письмової згоди другої сторони передати свої права та/або обов’язки за даним Договором
третім особам.
13.9. Кожна Сторона має право припинити дію Договору достроково, якщо не має невиконаних зобов’язань перед іншою
Стороною та письмово попередити про це іншу Сторону не пізніше ніж за 21 календарний день до першого числа місяця, що
слідує за звітним місяцем поставки природного газу.
13.10. Підписавши даний Договір Сторони вважаються повідомленими і таким, що надають свою згоду на те, що інформація про
них, 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 іншої Сторони.
13.11. Сторони зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну реквізитів (місцезнаходження, найменування, організаційноправової форми, банківських реквізитів, електронної адреси, номеру телефону, відповідальної особи, тощо) протягом 5 (п’яти)
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13.12.

13.13.

13.14.

13.15.
13.16.

робочих днів після настання таких змін шляхом направлення листа на електронну адресу та/або рекомендованим листом з
повідомленням..
Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, передбачених Податковим кодексом України,
а також є платником податку на додану вартість.
Споживач _______ платником податку на додану вартість та ___________ статус платника податку на прибуток
(є/ не є, потрібне зазначити)
(має/ не має, потрібне зазначити)
на загальних умовах, передбачених Податковим кодексом України. У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони
зобов'язані повідомити одна одну про такі зміни протягом трьох робочих днів з дати таких змін рекомендованим листом з
повідомленням.
Споживач має право на вільний вибір постачальника шляхом укладення з ним договору постачання природного газу
відповідно до умов та положень, передбачених Правилами ППГ. Якщо Споживач має намір укласти договір з іншим
постачальником, Споживач повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед Постачальником за
всіма укладеними з Постачальником договорами та після цього підписати з Постачальником угоду про розірвання договору
постачання природного газу або його припинення в частині постачання природного газу з першого дня наступного
розрахункового періоду.
Сторони погоджуються, що умови цього Договору є конфіденційними і у разі розголошення будь-якою із Сторін інформації,
що стосується його предмету та окремих положень, винна Сторона несе відповідальність, передбачену законом України «Про
інформацію» та сплчує на користь іншої Сторони 1% від суми цього Договору.
Підписанням даного Договору Споживач підтверджує, що на момент його укладення у нього відсутня прострочена
заборгованість за природний газ перед іншими постачальниками, Оператором ГРМ.
Відносини Сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються Законом України “Про ринок природного газу”,
Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи та Кодексом газорозподільних систем, чинним
законодавством України.
14. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Постачальник:

Споживач:

ТОВ «МАРГАЗ»

_______________________________________________________

Юридична адреса: 87515, Донецька область
м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16
Поштова адреса: 87515, Донецька область
м. Маріуполь, вул. Миколаївська, 16
IBAN: UA933351060000026006300584651
в АТ «Ощадбанк» , МФО 335106
ЄДРПОУ 34440221
ІПН 344402205810,
Свідоцтво платника ПДВ: 08501281
Тел./факс (0629) 59-50-38
E-mail: margaz@meta.ua

Юридична адреса : _______________________
________________________________________
Поштова адреса__________________________
________________________________________
IBAN: ___________________________________
________________________________________
МФО ____________________________________
ЄДРПОУ _________________________________
ІПН ____________________________________
Свідоцтво платника ПДВ ______________________
Тел./факс _______________________________
E-mail_____________________________

Генеральний директор:

_____________________________________________

____________________ Латиш В.Л.
м.п.

____________________________/________________/
м.п.

