
Договір № _______________________
постачання природного газу

м. Херсон "___"____________________20___  р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Херсонрегіонгаз",  що здійснює діяльність відповідно до Постанови НКРЕКП № 633 від  11.05.2017, 
надалі - Постачальник, в особі директора Голубєвої Світлани Володимирівни, яка діє на підставі Статуту (EIC – код 56Х9300000002700), з однієї сторони, і 
_______________________________________________________________________________________________________________________(далі  -  Споживач), 
в особі  ____________________________________________________________________________________________________________________________, який 
діє на підставі ______________________________________________________________________________________________(EIC-код ____________________), 
з  другої  сторони,  далі  Сторони,  керуючись  Законом  України  "Про  ринок  природного  газу",  Правилами  постачання  природного  газу,  затвердженими 
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року №2496, (далі -  
Правила постачання), Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2493 і Кодексом газорозподільних  
систем, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року №2494, Кодексом газосховищ, затвердженим постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015  
року №2495 та іншими нормативно-правовими актами, уклали цей Договір, (далі - Договір), про наступне:

I. Загальні положення

Терміни, що вживаються у Договорі, мають такі значення:

ЕІС-код - персональний код ідентифікації Споживача як суб'єкта ринку природного газу, присвоєний йому в установленому порядку Оператором ГРМ,  
до газових мереж якого підключений об'єкт Споживача;

Оператор  ГРМ -  оператор  газорозподільної  системи,  до  газових  мереж  якого  підключений  об'єкт  Споживача  (АТ  "Херсонгаз"  (EIC–код 
56Х3500000000017));

Оператор ГТС - суб'єкт господарювання, який на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною системою, 
до якої підключений об’єкт Споживача (ТОВ «Оператор ГТС України»); 

сайт Постачальника (сайт)  -  вебсайт  Постачальника  в  мережі  Інтернет  (www.khersonregiongas.com.ua),  який містить Правила  постачання,  а  також 

загальні  умови  постачання  (у  тому числі  ціни),  права  та  обов'язки  Постачальника  та  Споживача,  зазначення  актів  законодавства,  якими  регулюються 

відносини між Постачальником та Споживачем та іншу необхідну інформацію;

Споживач - юридична або фізична особа або фізична особа – підприємець, 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.

Інші терміни, що не визначені в цьому Договорі, мають значення, передбачені  Законом України "Про ринок природного газу" та Правилами постачання. 

II. Предмет Договору

2.1. За цим Договором Постачальник зобов'язується постачати природний газ Споживачу в необхідних (п.1.3 Додатку №1) для Споживача підтверджених  
об'ємах (обсягах), а Споживач зобов'язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку, що визначені цим  
Договором.

2.2. Обов'язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у Споживача:

укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору розподілу природного газу, на підставі якого Споживач набуває право санкціоновано 
відбирати  газ  із  газорозподільної  системи  та  Оператором  ГТС  договору  на  транспортування  природного  газу;  наявності  попередньої  оплати  100%  
запланованих  місячних  обсягів  поставки.  У  разі  настання  на  ринку  природного  газу  кризової  ситуації  рівня  надзвичайної  ситуації,  згідно  Наказу 
Міненерговугілля від 02.11.2015 № 687, Споживач зобов’язується здійснити попередню оплату на наступний місяць у розмірі 40% запланованих місячних 
обсягів поставки в порядку визначеному умовами даного Договору та не пізніше 3-х банківських днів з моменту отримання відповідного повідомлення  
Постачання.

2.3. Постачальник  передає Споживачу газ у фізичних точках входу/виходу газотранспортної системи ("Пункти  приймання  – передачі"),  визначених 
Оператором ГТС відповідно до Правил Кодексу газотранспортної системи, та розміщених на офіційному вебсайті Оператора ГТС.

Право власності на газ переходить від Постачальника до Споживача в пунктах 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.

2.4. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються згідно із Законом України "Про ринок природного газу",  
Правилами постачання, Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Кодексом газосховищ.

III. Порядок постачання, приймання та обліку газу

3.1. Постачальник забезпечує постачання підтвердженого обсягу природного газу Споживачу протягом визначеного у Додатку №1 до даного Договору  
періоду постачання.

3.2. Споживач 15 числа місяця, що передує місяцю поставки газу, не пізніше 17 год. 00 хв. надає Постачальнику на електронну адресу Постачальника  
належним чином оформлену заявку на планові обсяги використання газу на наступний місяць, підписану уповноваженою особою. Дані заявки є невід’ємною 
частиною Договору.

У разі відсутності письмової заявки, підтвердженим обсягом газу є плановий обсяг, визначений у п. 1.3 Додатку №1 до Договору.

3.3 Постачальник  підтверджує  планові  обсяги  поставки  газу  за  цим  договором  оператору  ГТС  відповідно  до  умов  даного  договору  та  фактично  
отриманої оплати за газ на відповідний місяць поставки, а саме:

- у разі здійснення попередньої оплати в сумі 100% вартості природного газу в обсязі, зазначеному в заявці/Додатку №1 , Постачальник підтверджує  
100% планових обсягів;

- у разі здійснення попередньої оплати в сумі менше 100% вартості природного газу в обсязі, зазначеному в заявці/Додатку № 1, Постачальник  
підтверджує плановий обсяг виключно в межах сплачених коштів.

3.4 Сторони  мають  право  на  коригування  протягом  розрахункового  періоду  підтверджених  обсягів  природного  газу  в  порядку,  встановленому 
Кодексом газотранспортної системи.

3.5 Коригування  (перегляд)  планових  місячних  обсягів  газу  на  15  число  розрахункового  місяця  здійснюється  за  письмовою заявою Споживача  
Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 15 
числа розрахункового місяця.

3.6 Коригування  (перегляд)  планових  місячних  обсягів  газу  на  25  число  розрахункового  місяця  здійснюється  за  письмовою заявою Споживача  
Постачальником у разі, якщо Споживач повідомив Постачальника про зміну планових обсягів газу не менше ніж за 6 (шість) робочих днів відповідно до 25 
числа розрахункового місяця.

3.7 За  розрахункову  одиницю  поставленого  природного  газу  приймається  метр  кубічний  природного  газу,  приведений  до  стандартних  умов  і 
виражений в енергетичних одиницях.

Підтверджені  обсяги природного газу визначаються за правилами,  встановленими Кодексом газотранспортної системи,  та доводяться споживачу на 
умовах цього Договору.

3.8 Споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи з добової  
норми, якщо інший режим споживання не передбачено в цьому Договорі.



Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому 
періоді має самостійно і завчасно обмежити (припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до споживача можуть бути застосовані відповідні заходи з 
боку Постачальника, передбачені розділом II та розділом VI Правил постачання, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання.

Обсяг споживання природного газу Споживачем у розрахунковому періоді не повинен перевищувати підтверджений обсяг природного газу. . Допустиме 
відхилення споживання обсягу природного газу протягом розрахункового періоду, при дотриманні якого Постачальник не вимагає відшкодування збитків 
відповідно до п. 6.4. цього Договору, становить ± 5 % від підтвердженого обсягу природного газу.

Постачальник має право оперативно контролювати обсяг споживання природного газу Споживачем, використовуючи базу даних Оператора ГТС або 
інформацію Споживача, а також шляхом самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті Споживача.

3.9 Приймання-передача газу, переданого Постачальником Споживачу у відповідному місяці поставки, оформлюється актом приймання-передачі газу.

3.10 За підсумками розрахункового періоду Споживач до 05 числа місяця, наступного за місяцем поставки, зобов’язаний надати Постачальнику копію 
відповідного акта про фактичний об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що складений 
між Оператором ГРМ/ГТС та споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу газорозподільних систем.

На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних 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.

Взаємовідносини між Постачальником і  Оператором ГТС щодо обміну інформацією про фактичні обсяги споживання природного газу споживачем 
регулюються Кодексом газотранспортної системи та окремим договором транспортування природного газу, укладеним між Постачальником та Оператором 
ГТС.

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  не  повернення  примірника  акта  приймання-передачі  у  вказаний  строк,  
природний газ вважається прийнятим Споживачем за обсягом та вартістю.

У випадку  відмови  від  підписання  акта  приймання-передачі  природного  газу розбіжності  підлягають урегулюванню  відповідно  до  договору або  в  
судовому порядку.

До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних Постачальника, а обсяги відповідно до даних  
оператора ГРМ/ГТС.

3.11 Якщо оператор ГТС за підсумками розрахункового періоду встановить негативний небаланс за об'єктами Споживача, то Споживач зобов'язаний у  
порядку, визначеному цим договором, оплатити Постачальнику витрати на врегулювання такого небалансу, зокрема, оплатити вартість послуги оператора 
ГТС з балансування. При цьому Споживач погоджується на оплату вартості послуги оператора ГТС з балансування, надану Постачальнику, у безумовному 
порядку.

3.12 Кількість газу,  яка передається Споживачу,  визначається за показами комерційних вузлів обліку газу у відповідності до вимог,  встановлених  
Кодексом газорозподільних систем, Кодексом газотранспортної системи.

3.13 Вимоги до складових частин комерційного вузла обліку природного газу, правил експлуатації приладів обліку, порядку вимірювання обсягів та 
визначення якості природного газу визначаються Правилами обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання 
та споживання, затвердженими Наказом Мінпаливенерго України від 27.12.2005 №618.

IV. Ціна, порядок проведення розрахунків

4.1. Постачання газу здійснюється за ціною, що вільно встановлюються між Постачальником та Споживачем.

Ціна газу на момент укладання Договору становить __________ грн. за 1000 куб.м., крім того ПДВ __________ грн., всього з ПДВ – _______ грн.

В подальшому ціна на газ визначається на офіційному вебсайті Постачальника. У разі зміни Постачальником, така ціна є обов’язковою для Сторін даного  
Договору. Споживач підписанням цього Договору підтверджує, що погоджується з даним порядком визначення та зміни ціни

Вартість місячного договірного обсягу газу, відповідного місяця постачання, визначається як добуток Ціни Газу та планового обсягу газу, визначеного  
Сторонами на відповідний місяць постачання (п. 1.3 Додатку №1 або відповідної заявки).

Вартість  фактично  поставленого  Споживачу  обсягу  газу,  протягом  відповідного  місяця  постачання,  визначається  як  добуток  Ціни  газу  та  обсягу 
фактично поставленого Споживачу газу, за відповідний місяць постачання, згідно актів приймання-передачі.

Загальна вартість Договору складається  з  місячних сум вартості  фактично поставлених обсягів  газу Споживачеві,  згідно актів  приймання-передачі,  
складених Сторонами протягом строку дії Договору.

4.2. Ціна газу підлягає зміні з наступних підстав:

1) зміни  кон'юнктури  ринку  (зміна  закупівельної  ціни  газу  у  власників  ресурсу  (газодобувних  підприємств,  оптових  продавців,  власників 
імпортованого ресурсу природного газу);

2) набрання чинності нормативно-правовими актами, що безпосередньо впливають на ціну газу, включаючи але не обмежуючись, введенням в дію  
актів законодавства, що покладають на Постачальника обов’язок укладення договорів транспортування та/або розподілу природного газу або договорів, що 
унеможливлюють постачання газу Споживачу, без укладення Постачальником такого роду договорів; прийняття нормативно-правових актів, що створюють 
для Постачальника додаткові фінансові витрати пов’язані із постачанням газу Споживачу (будь-які види фінансових забезпечень, гарантій (безвідкличної,  
безумовної банківської гарантії)); вимоги щодо збільшення страхового запасу газу; збільшення тарифів на транспортування та/або розподіл природного газу,  
тощо;

3) надання Споживачем заявки на коригування договірних планових обсягів газу та/або підтверджених обсягів газу, у сторону збільшення;

4) перевищення у відповідному розрахунковому місяці Споживачем підтвердженого обсягу природного газу;

5) з будь-яких інших підстав.

4.3. У разі зміни ціни з підстав,  передбачених підпунктами 1, 2, 4, 5 пункту 4.2.  Договору,  така ціна розміщується  Постачальником на офіційному 
вебсайті Постачальника та є обов’язковою до застосування за цим Договором з моменту введення її в дію (з дати, зазначеної у відповідному прейскуранті). 
Споживач самостійно відслідковує інформацію щодо ціни на відповідний місяць поставки і вважається повідомленим про зміну ціни з дати розміщення 
інформації на вебсайті Постачальника.

У  разі  зміни  ціни  з  підстави,  передбаченої  підпунктом  3  пункту  4.2.  Договору,  Сторони  зобов’язуються  врегулювати  питання  щодо  зміни  ціни 
природного газу шляхом надання та оплати нового (додаткового) рахунку на скорегований обсяг та/або (за необхідності) шляхом укладення відповідної  
додаткової угоди, у наступні строки:

- якщо  коригування  стосується  договірних  планових  обсягів  газу  -  у  термін  по  25  (двадцять  п’яте)  число  місяця,  що  передує  відповідному 
розрахунковому періоду, щодо якого Споживачем було направлено Постачальнику заявку на коригування планового обсягу газу;

- якщо коригування стосується підтвердженого обсягу газу у відповідному розрахунковому місяці - у строк, що не перевищує 3 (трьох) календарних  
днів,  із  дня направлення  Споживачем  Постачальнику  відповідної  заявки  на  коригування  (збільшення)  підтвердженого  обсягу  газу,  у  відповідному 
розрахунковому періоді.

У випадку,  якщо Сторонами не досягнуто згоди щодо обсягу коригування  (збільшення підтвердженого обсягу),  ціни газу на скорегований обсяг та 
порядку проведення розрахунків за обсяг коригування, Постачальник звільняється від відповідальності за поставку такого (додаткового) обсягу природного 
газу Споживачу, а відповідна заявка Споживача вважається відхиленою Постачальником.

У разі, якщо Споживач не погоджується на відповідні зміни, він має право змінити Постачальника відповідно до порядку, встановленого цим договором 
та чинним законодавством України.



4.4. Оплата  за газ  здійснюється  Споживачем виключно грошовими коштами у національній  валюті  шляхом 100% попередньої  оплати  авансовим 
платежем договірного обсягу постачання газу, визначеного в п.1.3 Додатку № 1 або відповідною заявкою Споживача до 20 числа місяця, що передує місяцю  
поставки.

Сума платежу попередньої оплати розраховується як добуток ціни, визначеної на наступний період передоплати, на плановий обсяг природного газу по  
кожному об'єкту Споживача, заявленого на наступний період передоплати. У разі відсутності інформації про ціну на наступний період передоплати до дня  
здійснення попередньої оплати Споживач розраховує суму платежу за ціною, що діяла у попередньому місяці.

У випадку недоплати за фактично поставлений природний газ за розрахунковий період Споживач проводить остаточний розрахунок не пізніше 05 числа 
місяця, наступного за місяцем поставки на підставі підписаного Сторонами акта приймання-передачі газу за розрахунковий місяць , та/або акту звіряння, 
та/або рахунку-акту.

4.5. Сторони  погоджуються,  що  сума,  яка  була  сплачена  Споживачем  понад  вартість  фактично  отриманого  газу  за  розрахунковий  місяць,  
зараховується  Сторонами  як погашення  заборгованості  Споживача  перед  Постачальником  за  минулі  періоди  за  Договором,  а  у  випадку  відсутності  
простроченої  заборгованості  за  Договором  сума,  яка  була  сплачена  Споживачем  понад  вартість  фактично  отриманого  газу  за  розрахунковий  місяць,  
зараховується Постачальником як авансовий платіж на наступний розрахунковий місяць.

4.6. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та акта приймання-
передачі газу протягом 10-ти днів з дня винесення вимоги однією із Сторін.

4.7. При невиконанні Споживачем вимог, передбачених у п. 4.4 цього договору, Постачальник має право обмежити або припинити постачання газу 
Споживачу до повного погашення заборгованості за переданий газ, або розірвати даний Договір в односторонньому порядку.

4.8. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов'язково зазначати номер договору, дату його підписання та призначення платежу без зазначення  
періоду, за який здійснюється оплата.

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.

Кошти, які надійшли від Споживача, будуть зараховані як передплата за умови відсутності заборгованості за цим Договором.

4.9. 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.

4.10. Оплата Споживачем Постачальнику вартості послуги оператора ГТС з балансування здійснюється з урахуванням положень п.3.11 цього договору в  
наступному порядку:

4.10.1 Споживач сплачує Постачальнику вартість послуги оператора ГТС з балансування на підставі рахунку Постачальника протягом 5-ти банківських  
днів з дня отримання такого рахунку.

4.10.2 Оплата  здійснюється  на поточний  рахунок  Постачальника,  який  зазначається  у  рахунку,  із  призначенням платежу відповідно  до  складеного 
Постачальником рахунку.

4.10.3 У разі  несплати  або  несвоєчасної  оплати  Споживачем  вартості  послуги  балансування  оператора  ГТС  згідно  складеного  Постачальником  та  
направленого Споживачу рахунку,  Споживач  несе  відповідальність  перед  Постачальником  на  загальних  умовах,  визначених цим договором та  чинним 
законодавством України. 

V. Права та обов'язки сторін

5.1. Споживач має право:

5.1.1. Отримувати природний газ відповідно до умов цього договору;

5.1.2. Безоплатно отримувати інформацію про фактично використані обсяги природного газу;

5.1.3. Розірвати цей договір у разі вибору іншого постачальника, але не раніше ніж в останній день розрахункового періоду, попередивши постачальника  
не  менш ніж за  21 добу до  розірвання  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;

5.1.4. Достроково розірвати договір або призупинити його дію в частині постачання природного газу,  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 21 добу 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;

5.1.5. Безоплатно  отримувати  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".

5.2. Споживач зобов'язаний:

5.2.1. Укласти  технічну  угоду  щодо порядку  ведення  обліку  природного  газу  з  оператором газорозподільних  мереж (газотранспортної  системи)  у 
пунктах приймання-передачі природного газу. Про укладення такої угоди споживач повідомляє постачальника протягом трьох днів з дати її укладення;

5.2.2. 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,  затвердженим  наказом 
Міненерговугілля від 27 грудня 2005 р. No 618, державним стандартам, експлуатаційній документації на засоби вимірювальної техніки, що входять до складу 
зазначеного вузла обліку природного газу, Кодексу газорозподільних систем, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2494, та Кодексу  
газотранспортної системи, затвердженому постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. N 2493;

5.2.3. Без  перешкод  у  будь-який  час  допускати  представників  постачальника  та  повноважних  представників  оператора  газорозподільних  мереж 
(газотранспортної системи) для:

- зчитування показників засобів вимірювальної техніки та перевірки приладів обліку витрат природного газу, встановлених на комерційному вузлі  
обліку природного газу споживача, та правильності експлуатації таких приладів;

- огляду газопроводів та газовикористовуючого обладнання споживача;

- обмеження та припинення постачання природного газу в разі відбору природного газу за відсутності у споживача підтвердженого постачальником 
у порядку, встановленому цим договором, обсягу постачання на поточний місяць поставки;

5.2.4. Самостійно припиняти (обмежувати) використання природного газу в:

- разі порушення строків оплати за договором про постачання природного газу;

- разі відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного споживачу;

- разі  перевитрат  добової  норми  та/або  місячного  підтвердженого  обсягу  природного  газу  без  узгодження  з  постачальником  з  урахуванням 
положень пункту 2.3 цього договору;

- інших випадках, передбачених цим договором та законодавством;

5.2.5. Негайно (того ж дня) письмово та/або факсимільним зв'язком повідомити оператора газорозподільних мереж (газотранспортної системи)  про  
несправність приладів обліку витрат природного газу, приладів вимірювання температури та тиску природного газу, встановлених на комерційному вузлі  
обліку природного газу споживача;

5.2.6. Своєчасно оплачувати вартість поставленого природного газу в розмірі та порядку, що передбачені цим договором;



5.2.7. Відшкодовувати  витрати на припинення  та відновлення  газопостачання,  понесені  постачальником та/або оператором газорозподільних мереж 
(газотранспортної системи) у разі припинення постачальником газопостачання у зв'язку з порушенням споживачем норм законодавства та/або умов цього 
договору;

5.2.8. Оплатити  постачальнику  вартість  наданих  оператором  газотранспортної  системи  послуг  з  балансування  згідно  з  пунктами  3.8  та  6.4  цього 
договору;

5.2.9. Своєчасно  у порядку,  визначеному пунктом 3.10 цього  договору,  передавати  постачальнику  підписані  та  скріплені  печаткою споживача  два  
примірники акт а приймання - передачі природного газу.

5.3. Постачальник має право:

5.3.1. Ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження постачання природного газу споживачу в 
разі:

- проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;

- перевитрат  добової  норми  (узгодженого  договором  графіка  нерівномірної  подачі  природного  газу)  та/або  місячного  підтвердженого  обсягу 
природного газу;

- розірвання договору постачання природного газу;

- відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового обґрунтування;

- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють відповідно до вимог статті 5Закону України "Про  
ринок природного газу" та поширюються на споживачів, що не є захищеними відповідно до Правил постачання;

- настання заходів, передбачених Національним планом дій, розробленого на виконання статті 6 Закону України "Про ринок природного газу";

- газопостачання споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках, передбачених Законом України "Про ринок природного газу",  
Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем газопостачання. Припинення газопостачання не звільняє 
Споживача від обов'язку сплатити заборгованість Постачальнику за цим Договором. Відновлення газопостачання Споживачу здійснюється за погодженням 
Постачальника та після відшкодування Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником та/або Оператором  
ГРМ/ГТС.

5.3.2. Отримувати будь-яку інформацію від споживача стосовно виконання цього договору;

5.3.3. Достроково в односторонньому порядку розірвати цей договір, якщо споживач порушує умови оплати за цим договором;

5.3.4. Інші  права,  що  визначаються  Законом  України  "Про  ринок  природного  газу",  Цивільним  і  Господарським  кодексами  України,  Правилами  
постачання природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 р. № 2496, іншими нормативно-правовими актами, цим договором;

5.3.5. Вимагати від споживача безумовної оплати постачальнику вартості наданих оператором газотранспортної системи послуг з балансування згідно з  
пунктами 3.11 та 4.10 цього договору.

5.4. Постачальник зобов'язаний:

5.4.1. Виконувати умови цього договору;

5.4.2. Забезпечувати постачання природного газу відповідно до вимог законодавства та умов договору;

5.4.3. Публікувати на своєму офіційному вебсайті інформацію про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов'язки постачальника та  
споживача, наявні способи досудового розв'язання спорів з постачальником, контактні дані і режим роботи кожної контактної точки (телефони співробітників  
постачальника, відповідальних за укладання договору, підписання актів приймання-передачі природного газу, стану розрахунків за використаний природний 
газ із зазначенням їх електронних адрес, тощо);

5.4.4. Повідомити споживача про намір внесення змін до договору постачання природного газу не пізніше ніж за 30 днів до запланованого набрання  
чинності таких змін. Така інформація може бути надана споживачу в будь-який спосіб: розміщення на вебсайті постачальника, відправлення електронного 
повідомлення на електронну пошту споживача, письмове повідомлення тощо;

5.4.5. Забезпечити споживача прозорими та простими способами досудового вирішення спорів, розглянути скарги споживача і протягом одного місяця  
повідомити про результати їх розгляду;

5.4.6. Забезпечити споживачу вибір способу оплати відповідно до вимог законодавства.

VI. Відповідальність Сторін

6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність,  передбачену цим Договором та  
чинним законодавством.

6.2. У разі невиконання Споживачем умов пункту 4.4. цього Договору Постачальник має право 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. У разі  
невиконання Споживачем пункту 4.4. цього Договору він у безспірному порядку повинен сплатити Постачальнику, крім суми заборгованості, пеню у розмірі  
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого платежу за кожний день  
прострочення платежу, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплатити штраф у розмірі 7 (семи) відсотків від суми простроченого платежу.

6.3. У разі невиконання Споживачем пункту 4.4. цього Договору, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

6.4. Відшкодування збитків Споживачем Постачальнику здійснюється таким чином та в таких випадках:

якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) споживання Газу,  буде менший від підтвердженого обсягу Газу за умови,  що  
підтверджений обсяг Газу відповідав замовленому Споживачем (п.1.3 Додатку №1 або відповідної заявки), Постачальник має право вимагати від Споживача  
компенсацію збитків у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості недовикористаного обсягу Газу за розрахунковий період; якщо за підсумками  
розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) споживання Газу Споживачем буде перевищувати підтверджений обсяг Газу на цей період (за умови, що 
підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Постачальник має право вимагати від Споживача додаткову компенсацію за перевищення об'єму  
(обсягу) Газу, яка розраховується за формулою: 

В = (Vф - Vп) х Ц х K, де:

Vф - об'єм (обсяг) Газу, який фактично поставлений Постачальником Споживачу протягом розрахункового періоду за Договором,

Vп - підтверджений обсяг Газу на розрахунковий період,

Ц –загальна Ціна Газу за Договором,

K - коефіцієнт компенсації, який визначається Постачальником, та становить 0,5.

При цьому, якщо перевищення об'єму (обсягу) Газу стало наслідком відмови в доступі до об'єкта Споживача в результаті чого Постачальник не здійснив  
пломбування запірних пристроїв на газових приладах споживача або Оператор ГРМ/ГТС не здійснив обмеження (припинення) розподілу/транспортування 
природного газу Споживачу, або коли Споживач не обмежив (припинив) споживання Газу на письмову вимогу Постачальника, коефіцієнт компенсації може  
бути збільшений Постачальником до 1.

6.5. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки,  понесені Споживачем у зв'язку з припиненням постачання газу Споживачу Оператором ГРМ на  
виконання неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених Правилами постачання.

6.6. Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях, та 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 відповідального системного оператора.

6.7. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також відшкодування збитків встановлюється Правилами 
постачання. 

VII. Порядок розв'язання спорів



7.1. Спірні питання між споживачем і постачальником щодо постачання природного газу, оплати послуг постачальника, відшкодування збитків тощо 
мають вирішуватися шляхом переговорів, а у разі недосягнення згоди - у судовому порядку.

VIII. Форс-мажор

8.1. Сторони  звільняються  від  відповідальності  за  часткове  або  повне  невиконання  обов'язків  щодо  Договору,  якщо  це  невиконання  є  наслідком  
непереборної сили (форс-мажорних обставин).

8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок непередбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного 
характеру, включаючи вибухи на газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань  
відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.

8.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом чотирнадцяти днів з дати їх виникнення надати підтверджуючі  
документи відповідно до законодавства.

8.4. Настання обставин форс-мажору підтверджується у встановленому законодавством порядку.

8.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за газ, який був поставлений до їх 
виникнення. 

IX. Строк дії Договору та інші умови

9.1. Договір складений у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

9.2. Усі зміни і доповнення до Договору оформлюються письмово та підписуються уповноваженими представниками Сторін, крім випадків, зазначених в  
п.9.3.

9.3. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх банківських реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів , зміни в статусі 
платника податків у 5-денний строк з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з повідомленням.

9.4. Цей  Договір  є  конфіденційним  документом  і  відомості,  що  містяться  в  ньому,  не  підлягають  розголошенню,  окрім  випадків  та  в  обсязі,  що  
вимагається чинним законодавством або за письмовою згодою Сторін.

9.5. Всі  повідомлення за цим Договором вважаються зробленими належним чином у випадку,  якщо вони здійснені в письмовій формі та надіслані  
рекомендованим листом,  кур’єром або вручені  особисто за  зазначеними в цьому Договорі адресами Сторін.  Датою отримання  таких повідомлень  буде  
вважатися  дата  їх  особистого  вручення  або  дата  поштового  штемпеля  відділу  зв'язку  одержувача.  Оперативний  обмін  інформацією  здійснюється  між  
сторонами, у порядку визначеному у Додатку № 1 до цього Договору.

9.6. На момент укладання договору Постачальник є платником податку на загальних умовах. На момент укладання договору Споживач є платником  
податку ____________________. У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони зобов'язані повідомити про це одна одну протягом трьох робочих  
днів з моменту їх виникнення, надіславши відповідний проект додаткової угоди.

9.7. Сторони гарантують, що ним на момент укладення Договору отримано або буде отримано всі дозволи, погодження, рішення та інші документи,  
необхідні для підписання та виконання Договору відповідно до вимог чинного законодавства України та установчих документів Сторін.

9.8. Споживач  при  намірі  змінити  постачальника  у  відповідному  розрахунковому  періоді,  повинен  виконати  свої  зобов'язання  по  розрахунках  за 
природний газ та підписати угоду про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу з дати,  
з якої постачання природного газу буде здійснювати новий постачальник, відповідно до пункту 5 розділу IV Правил постачання.

Споживач зобов’язаний письмово повідомити Постачальника про намір зміни постачальника не пізніше ніж за 21 (двадцять один) календарний день до 
запланованої дати припинення або призупинення Договору. Датою повідомлення Постачальника в такому випадку вважається дата отримання повідомлення 
від Споживача Постачальником. Відповідне повідомлення Споживач зобов’язаний направити Постачальнику цінним листом (з повідомленням про вручення) 
або безпосередньо уповноваженому представнику Постачальника.

За умови дотримання вищезазначених умов зміна постачальника має бути завершена протягом періоду часу, який не перевищує 21 день з дати отримання  
діючим постачальником повідомлення споживача про його намір змінити постачальника.

У разі недотримання Споживачем строків повідомлення діючого Постачальника про намір змінити постачальника, встановленим абзацом другим цього  
пункту, Договір продовжує свою дію до закінчення наступного розрахункового періоду.

9.9. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання, відповідно до ч.3 ст 631 Цивільного кодексу України поширює свою дію на відносини, що 
склалися між сторонами з ________________ 202_ р., і діє в частині постачання газу до ________________ 202_ р., а в частині проведення розрахунків — до їх 
повного здійснення.

9.10.  Договір вважається пролонгованим (продовжує свою дію) на кожний наступний календарний рік, якщо жодна із Сторін письмово не повідомить 
іншу Сторону про розірвання цього договору, не пізніше ніж за 14 календарних днів до кінця терміну дії Договору.

9.11. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін або за ініціативою Споживача у порядку, визначеному законодавством України.

Реквізити Постачальника: Реквізити Споживача:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Херсонрегіонгаз"

Адреса:73025, м. Херсон, вул. Михайлівська, 18

_____________________________________________________

рахунок для оплати за природний газ:
UA653808050000000026004509367
UA523808050000000026006522933
в АТ "Райффайзен Банк Аваль"
МФО: 380805
Код ЄДРПОУ: 39500143
Рахунок для оплати пені, штрафів тощо:
UA103223130000026009000008367
В філії АТ «Укрексімбанк» в м. Херсон, МФО 322313
ІПН: 395001421036
Тел.: (0552) 41-70-85
Факс: __________________
E-mail: dogovor@khersonregiongas.com.ua

Адреса: ___________________________________________ 
р/р: _______________________________________________
МФО: _____________________________________________
Код ЄДРПОУ: ______________________________________
ІПН: _______________________________________________
Тел.: _______________________________________________
Факс: _______________________________________________
E-mail:

____________________ С. В. Голубєва ____________________ ____________________________



Додаток № 1 до Договору № ________________ 

постачання природного газу від «___» ______________ 

20__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю "Херсонрегіонгаз",  що здійснює діяльність на підставі  відповідно до Постанови НКРЕКП № 633 від 
11.05.2017, на далі Постачальник, в особі директора Голубєвої Світлани Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і

__________________________________________________________________________________________________________________, (далі -  Споживач), 
в особі  ____________________________________________________________________________________________________________________________, який 
діє на підставі ___________________________________________________________________________________________________________________, з другої 
сторони,  (далі  разом іменуються  -  Сторони, а кожна окремо -  Сторона), з метою ідентифікації  Сторін,  як суб’єктів  ринку природного газу,  визначення  
планових  обсягів  постачання/споживання  природного  газу,  періоду  постачання,  режиму  споживання,  а  також  інших  даних  необхідних  для  належного  
виконання умов Договору на постачання природного газу (далі – Договір), уклали даний Додаток № 1, що є невід'ємною частиною Договору про наступне:

1. Умови постачання:

1.1. Період постачання Газу Споживачу: з ___________________ по ___________________ 202__ р.

1.2. Договірний  плановий  обсяг  постачання/споживання  Газу,  в  протягом  періоду  постачання  (у  тисячах  метрів  кубічних):  
___________________________________ тис.м3.

1.3. Планові місячні обсяги постачання Газу (у тисячах метрів кубічних), у розрізі кожного Газового місяця:

Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг Місяць Обсяг

місячний добовий місячний добовий місячний добовий місячний добовий

січень квітень липень жовтень

лютий травень серпень листопад

березень червень вересень грудень

I кв. II кв. III кв. IV кв.

2. Дані Сторін:

2.1. Найменування Споживача: _________________________________________________________________________________________
2.1.1. ЕІС-код Споживача: ________________________________________________________________________________________________
2.1.2. Електронна пошта Споживача для оперативного обміну інформацією пов’язаною з виконанням Договору (далі Електронна пошта Споживача):

_________________________________________________________________.

2.2. Найменування Постачальника: ТОВ "Херсонрегіонгаз". 

2.2.1. ЕІС-код Постачальника: 56Х9300000002700

2.2.2. Електронна  пошта  Постачальника  для  оперативного  обміну  інформацією,  пов’язаною  з  виконанням  Договору  (далі  Електронна  пошта 
Постачальника): dogovor@khersonregiongas.com.ua

2.2.3. Офіційний сайт Постачальника в мережі Інтернет: www.khersonregiongas.com.ua

Реквізити Постачальника: Реквізити Споживача:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Херсонрегіонгаз" ____________________________________________________________

____________________ С. В. Голубєва ____________________ ________________________

http://www.khersonregiongas.com.ua/
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