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Договір постачання природного газу № ________   

   

м.Калуш    «__» ____________ 2019 року 

   

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КАРПАТНАФТОХІМ", ЕІС-код 

(56Х000000000860L) (далі – Постачальник), що здійснює діяльність на підставі ліцензії на постачання 

природного газу (постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг № 928 від 25.07.2017 р.), в особі генерального директора Підсадюка Івана 

Михайловича, що діє на підставі Статуту, та  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________ (далі – Споживач), в 

особі_______________________________________________________________________________________, 

що діє на підставі Статуту, з другої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожна окремо 

«Сторона», керуючись Законом України «Про ринок природного газу», Постановою НКРЕКП №2496 від 

30.09.2015 року «Про затвердження Правил постачання природного газу» (далі – Правила постачання), 

Постановою НКРЕКП №2493 від 30.09.2015 року «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» 

(далі – Кодекс ГТС), Постановою НКРЕКП №2494 від 30.09.2015 року «Про затвердження Кодексу 

газорозподільних систем» (далі – Кодекс ГРМ), іншими нормативно-правовими актами України, що 

регулюються відносини у сфері постачання природного газу, уклали цей Договорів постачання природного 

газу (далі - Договір) про наступне:     

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ  

1.1. Постачальник постачає природний газ (далі – газ) Споживачу в обсягах і порядку, передбачених 

Договором, для забезпечення потреб Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість газу у 

розмірах, строках, порядку та на умовах, передбачених Договором. 

1.2.  Плановий об’єм постачання газу за поточним Договором визначається шляхом складання обсягів 

газу, поставлених Постачальником Споживачу протягом строку дії даного Договору, які визначаються у 

відповідних додаткових угодах. 

1.3. Якість газу та його фізико-хімічні показники, який постачається Споживачу, повинні відповідати 

нормам, встановленим в Кодексі ГТС, та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, 

технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості. 

1.4. Газ, що постачається за цим Договором, використовується Споживачем для власних потреб в якості 

палива та/або в якості сировини, а не для продажу. 

1.5. Споживач гарантує, що на момент укладання Договору в нього відсутня прострочена заборгованість 

за поставлений газ перед діючим постачальником, що підтверджується довідкою та/або актом звірки 

розрахунків  підписаним діючим постачальником. 

1.6. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу за цим Договором, є наявність у 

Споживача укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ договору на розподіл природного газу 

та/або з Оператором ГТС  договору на транспортування природного газу, на підставі яких Споживач 

набуває право санкціоновано відбирати природний газ з газорозподільної та/або газотранспортної системи. 

1.7. Найменування Операторів з якими Споживач уклав договори транспортування/розподілу природного 

газу: 

- Оператор ГТС АТ "УКРТРАНСГАЗ; 

- Оператор ГРМ  ________________________.  

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ 

2.1. Постачання газу Споживачу здійснюється протягом періоду дії цього Договору в розрахункові 

періоди, визначені в окремих додаткових угодах до Договору, які є невід’ємними частинами даного 

Договору.  
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2.2. Постачальник забезпечує постачання підтвердженого обсягу газу Споживачу за умови підписання 

Сторонами окремих додаткових угод на відповідний розрахунковий період при поданні Споживачем 

Заявки на включення в Реєстр споживачів природного газу до 15 числа місяця, що передує місяцю 

поставки за примірною формою, визначеною в Додатку 1. 

2.3. Зміна обсягів постачання газу здійснюються шляхом укладання додаткових угод до цього Договору.  

2.4. Допускається відхилення обсягу використання природного газу від заявленого згідно п. 2.2 Договору 

обсягу протягом відповідного розрахункового періоду в розмірах ±5 % (плюс/мінус п’ять відсотків) без 

підписання додаткової угоди.  

2.5. У разі відсутності письмової заявки Споживача відповідно до п.2.2. Договору Постачальник не 

здійснює постачання природного газу Споживачу у відповідному розрахунковому періоді, якого має 

стосуватися така заявка та виключає/не включає Споживача з/до Реєстру споживачів у відповідному 

розрахунковому періоді.  

2.6.  За розрахункову одиницю поставленого природного газу приймається метр кубічний природного 

газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.  

2.7.  Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Споживача здійснюється у точках 

входу/виходу в/з газотранспортної системи (ГТС) / газорозподільної системи (ГРМ) або на межах 

балансової належності об'єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування. 

Після переходу права власності на газ, Споживач несе всі ризики і приймає на себе  всю відповідальність, 

пов’язану з  правом власності на газ. 

2.8. Приймання - передача газу, поставленого Постачальником та прийнятого Споживачем у звітному 

місяці, оформлюється шляхом підписання та скріплення печаткою (за наявністю) щомісячних Актів 

приймання-передачі, в яких зазначається фактичні обсяги спожитого газу та його вартість.  

2.9. Для складання актів приймання-передачі природного газу, Споживач до 05 числа місяця, наступного 

за місяцем постачання природного газу, зобов’язаний надати Постачальнику копію акту про фактичний 

об’єм (обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу, складеного між 

Споживачем та Оператором ГРМ або Оператором ГТС. 

2.10.  На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС/ГРМ Постачальник 

протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання складає, підписує і скріплює печаткою (за наявності) 

Акти приймання-передачі природного газу та направляє їх Споживачу.  

2.11. Споживач протягом 2 (двох) днів з дати одержання Актів приймання-передачі природного газу 

зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту приймання-передач, підписаний 

уповноваженим представником Споживача та скріплений його печаткою (за наявності), або надати в 

письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі природного газу.  

2.12. У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу Акту приймання-передачі природного 

газу, не надання письмово обґрунтованого заперечення проти підписання Акту або відмови Споживача від 

підписання Акту приймання-передачі природного газу та оплати виставленого рахунку до 10 (десятого) 

числа місяця, наступного за розрахунковим, то обсяг (об’єм) спожитого газу вважається встановленим та 

узгодженим відповідно до даних Оператора ГРМ/ГТС, а вартість поставленого газу розраховується 

відповідно до умов Договору чи Додаткових угод.   

3. ЦІНА ГАЗУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ  

3.1. Ціна за 1 тис.м.куб. газу, що постачається Постачальником Споживачу та порядок проведення 

розрахунків визначаються в окремих додаткових угодах до даного Договору, які є невід’ємними частинами 

даного Договору. 

3.2. Коригування ціни газу визначається та узгоджується шляхом підписання додаткових угод, які будуть 

невід’ємними частинами даного Договору. 

3.3. Фактична вартість даного Договору визначається шляхом складання вартості обсягів газу, 

поставлених Постачальником Споживачу протягом строку дії даного Договору. 
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3.4. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу та загального об’єму поставленого 

(спожитого) газу. 

3.5. Остаточний розрахунок по оплаті місячної вартості фактично поставленого газу (п. 3.4. Договору) 

здійснюється до 8 числа місяця, наступного за місяцем постачання газу. 

3.6. У разі переплати за поставлений протягом відповідного розрахункового періоду газ, сума переплати 

зараховується Постачальником в рахунок оплати за наступний розрахунковий період або повертається 

Споживачу на його письмову вимогу, за умови відсутності заборгованості Споживача за цим Договором. 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН  

4.1. Споживач має право: 

4.1.1. Отримувати газ в обсягах, визначених цим Договором, за умови дотримання його вимог;  

4.1.2. Отримувати інформацію щодо ціни газу, порядку оплати газу, наявні способи досудового вирішення 

спорів з Постачальником;  

4.1.3. Вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в 

установленому цим Договором та законодавством порядку;  

4.1.4. Провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту;  

4.1.5. 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; 

4.1.6.  На дострокове розірвання Договору, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір внесення 

змін до Договору в частині умов постачання та нові умови постачання виявилися для нього 

неприйнятними; 

4.1.7. Вільно обирати Постачальника, шляхом зміни постачальника в порядку визначеному цим Договором 

та чинним законодавством України. 

4.1.8.  Самостійно припинити (обмежити) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням вимог 

чинного законодавства, про що повинен письмово повідомити всіх суб’єктів ринку природного газу, з 

яким укладені відповідні договори.  

4.1.9.  Вимагати поновлення постачання газу в установленому порядку після усунення порушень і 

компенсації оплати за відключення та підключення, якщо припинення газопостачання відбулося без 

розірвання Договору. 

4.1.10. Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.  

4.2. Споживач зобов’язується:  

4.2.1. Забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з умовами цього 

Договору;  

4.2.2. Самостійно укласти договори з відповідними Операторами ГРМ/ГТС на розподіл/транспортування 

природного газу; 

4.2.3. Своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних;  

4.2.4. Безперешкодно допускати на свою територію, об’єкти, приміщення, де розташовані вузли обліку 

газу, прилади обліку газу, лічильники газу тощо, представників Постачальника для звіряння показань 

фактично використаних обсягів природного газу; 

4.2.5.  Проводити на вимогу Постачальника звіряння фактично використаних обсягів природного газу та 

пред’являти на вимогу Постачальника для перевірки правильності оплати та відповідності записів у них 

показанням лічильника газу;  

4.2.6. Відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або неналежним 

виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього чинними 

нормативно-правовими актами та/або цим Договором;   

4.2.7.  Самостійно контролювати обсяги використання природного газу і своєчасно обмежувати 

(припиняти) використання природного газу у разі перевищення замовлених обсягів або своєчасно надавати 

належним чином оформлену заявку на коригування замовлених обсягів за цим Договором; 
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4.2.8. Не допускати несанкціонованого відбору природного газу; 

4.2.9. Невідкладно, не пізніше наступного дня, із дня коли Споживачу стало відомо про наявність у 

Оператора ГРМ/ГТС будь-яких претензій щодо стану комерційних вузлів обліку природного газу та його 

складових та/або про настання обставин, що в майбутньому можуть буди підставою для перерахунку  (до 

нарахувань)  або зміні режиму нарахувань об’ємів  природного газу Споживачу, повідомити про це 

Постачальника та надати останньому копії відповідних документів, що засвічують виникнення 

вищезазначених обставин; 

4.2.10. Виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим 

Договором.  

4.3. Постачальник має право:  

4.3.1. Отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ відповідно до умов даного 

Договору;  

4.3.2. Ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах, визначених 

цим Договором та чинним законодавством; 

4.3.3.  На безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу (лічильників газу), що встановлені на 

об'єктах Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу. Доступ 

працівникам (представникам) Постачальника забезпечується за пред’явлення службового посвідчення 

(довіреності); 

4.3.4.  Проводити разом із Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу; 

4.3.5.   На повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів вибірки (споживання) природного 

газу; 

4.3.6.  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; 

4.3.7.   Ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання 

природного газу Споживачу в разі:   

- проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за Договором;  

- розірвання договору постачання природного газу;  

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

- настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що діють 

відповідно до вимог статті 5 Закону України «Про ринок природного газу» та поширюються на 

споживачів, що не є захищеними;  

- в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом ГТС, 

Кодексом ГРС, Правилами безпеки систем газопостачання.  

4.3.8. Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.  

4.4. Постачальник зобов’язується:  

4.4.1. Дотримуватись вимог Правил постачання;  

4.4.2. Постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених даним Договором, за умови 

дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;  

4.4.3.  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;  

4.4.4.  Дотримуватися Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів та 

постачання природного газу; 

4.4.5. Відшкодовувати документально підтверджені збитки, завдані Споживачу у випадку невиконання або 

неналежного виконання Постачальником своїх зобов’язань що покладені на нього чинними нормативно 

правовими актами та цим Договором; 

4.4.6.  Виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України.  
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5. ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА  

5.1. Зміна постачальника може бути здійснена лише за сукупності наступних умов:  

- Споживачем попередньо укладено договір постачання газу з новим постачальником;  

- своєчасного подання повідомлення про зміну постачальника в терміни, передбачені п 5.2. Договору; 

- відсутність у Споживача простроченої заборгованості за Договором постачання природного газу з 

поточним постачальником. 

5.2.  У разі наміру змінити Постачальника, Споживач повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках 

перед Постачальником за цим Договором та підписати з ним додаткову угоду про розірвання договору 

постачання газу або його призупинення в частині постачання газу. В такому разі зміна постачальника має 

бути завершена в термін не більше 21 (двадцяти одного) дня з дати отримання Постачальником 

повідомлення Споживача про його намір змінити постачальника. 

5.3.  Повідомлення Споживача про намір змінити Постачальника повинно містити дату розірвання 

(призупинення) цього Договору, яка визначається останнім календарним днем місяця перед місяцем, з 

якого договір постачання газу з новим постачальником набере чинності в частині постачання газу. 

5.4.  З метою забезпечення безперебійного постачання газу, Постачальник за цим Договором постачає газ 

Споживачу до останнього дня терміну дії (чи до дня призупинення) існуючого договору постачання газу, а 

договір постачання газу з новим Постачальником, набирає чинності з наступного дня після розірвання 

(призупинення) договору з діючим Постачальником, але за умови, що у Споживача не буде простроченої 

заборгованості за цим Договором.  

5.5. Якщо на початок періоду фактичного постачання газу новим Постачальником чи протягом цього 

періоду у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений газ перед Постачальником за 

цим Договором (через розбіжності між плановим і фактичним споживанням, настання терміну остаточного 

розрахунку після початку постачання газу новим Постачальником тощо), останній має право повідомити 

про це Оператора ГТС/ГРМ та здійснити заходи, передбачені Правилами постачання, щодо припинення 

постачання природного газу Споживачеві. 

5.6.  Фактичне постачання газу новим Постачальником може починатись виключно з першого числа 

розрахункового періоду, наступного за тим, у якому з новим Постачальником було укладено договір на 

постачання, та за умови включення Споживача до підтвердженої номінації нового Постачальника в 

порядку, визначеному Кодексом ГТС.   

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН  

6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством 

України.  

6.2. В разі порушення Споживачем порядку та строків оплати поставленого Постачальником газу 

Споживач сплачує Постачальнику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в останній 

день розрахункового періоду, за який сплачується пеня за кожний день прострочення, а у випадку 

прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків від суми 

простроченої заборгованості. 

6.3.  Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) споживання газу буде менший 

від підтвердженого об’єму газу за умови, що підтверджений об’єм відповідав замовленому Споживачем 

(згідно відповідних додаткових угод), Постачальник має право вимагати від Споживача компенсацію 

збитків у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в останній день розрахункового періоду, від 

вартості невикористаного об’єму газу за розрахунковий період.  

6.4. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання газу Споживачем 

буде перевищувати підтверджений об’єм газу на цей період (за умови, що підтверджений об’єм відповідав 

замовленому Споживачем), Споживач має сплатити Постачальнику вартість такого перевищення по ціні, 

визначеній додатковою угодою на відповідний розрахунковий період, а також Постачальник має право 

вимагати від Споживача додаткову компенсацію (далі – В) за перевищення об’єму (обсягу) газу, що 

розраховується за формулою: 
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В = (Vф - Vп) х Ц х K, де: 

Vф - об’єм фактично поставленого газу Споживачу протягом розрахункового періоду за Договором;  

Vп - підтверджений об’єм газу на розрахунковий період;  

Ц - ціна газу за Договором;  

K – коефіцієнт компенсації, який визначається Постачальником, та не може перевищувати  0,5. 

При цьому, якщо перевищення об’єму (обсягу) газу стало наслідком відмови в доступі до об'єкта 

Споживача, у 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 може бути збільшений Постачальником 

до 1). 

6.5. Сплата штрафних санкцій та збитків не звільняє Сторони від взятих на себе інших зобов’язань, 

відповідно до умов даного Договору.  

6.6. В разі наявності заборгованості Споживача за цим Договором більше одного місяця Постачальник має 

право в односторонньому порядку розірвати цей Договір. При цьому Споживач зобов’язується здійснити 

повний розрахунок за газ та сплачує штрафні санкції відповідно до умов цього Договору до дати 

розірвання Договору. Про розірвання і дату розірвання цього Договору Постачальник повідомляє 

Споживача рекомендованим листом. 

6.7.  Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків по 

даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття рішення органів влади, 

які роблять неможливим виконання умов цього Договору, а також у випадку неправомірних дій інших 

учасників ринку природного газу, які унеможливили виконання відповідних обов’язків за Договором. 

6.8.  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 та/ або 

Оператора ГРМ.  

6.9. Відшкодування збитків від недовідпущення природного газу Постачальником Споживачу та/або 

завдання шкоди його майну здійснюється в випадках та в порядку, передбаченими Правилами постачання. 

6.10. Сторони звільняються від відповідальності у разі порушення іншою Стороною умов цього Договору. 

7. ФОРС – МАЖОР 

7.1. При настанні обставин неможливості повного або часткового виконання будь-якою із Сторін 

зобов‘язань по цьому Договору, як-то: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, аварія на 

газопроводі, війна та військові дії, блокада, страйки, зміна законодавства України, видання органами 

виконавчої влади України нормативних актів, що роблять неможливим виконання зобов‘язань по цьому 

Договору, чи інших, що не залежать від Сторін, обставин, Сторона яка зазнала впливу таких обставин не 

несе відповідальності. Дані обставини повинні бути підтверджені ТПП України чи іншим компетентним 

органом.  

7.2. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона, для якої вони 

наступили, сповіщає іншу Сторону протягом трьох днів з моменту настання таких обставин. 

Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин позбавляє Сторону 

права посилатися на такі обставини.  

7.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Споживача від обов‘язку оплати обсяг фактично 

поставленого газу.  

7.4. При припиненні обставин, зазначених у пункті 7.1. Договору, Сторона повинна без зволікання, будь-

якими доступними засобами письмово сповістити про них іншу Сторону. У повідомленні вказується 

термін, у який передбачається виконати зобов'язання за даним Договором.  

7.5. У випадках, передбачених у п.7.1. Договору, термін виконання Стороною своїх зобов'язань за даним 

Договором переноситься відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини і їхні наслідки.  
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8. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК 

8.1. Всі спори та суперечки, що виникають між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. 

Постачальник зобов'язаний розглянути всі скарги, отримані від Споживача, і протягом одного місяця 

повідомити про результати їх розгляду. Постачальник зобов'язаний розглядати звернення Споживача та у 

місячний строк повідомляти про результати їх розгляду.  

8.2. Процедура вирішення спорів Постачальником і контактна інформація підрозділів Постачальника, 

відповідальних за розв'язання спорів (телефони, е-mail, режим роботи, адреси, П.І.Б. відповідальних 

працівників тощо), публікуються на сайті Постачальника.  

8.3. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, спір передається на вирішення в господарський 

суд і розглядається в установленому порядку згідно з чинним законодавством України та з урахуванням 

умов цього Договору.  

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

9.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками (за наявності) та діє до 

31.12.2019 р. У разі, якщо до настання вказаної дати матиме місце невиконання зобов’язань однією зі 

Сторін, що виникли згідно умов цього Договору, термін дії цього Договору продовжується на термін до 

остаточного виконання Сторонами своїх зобов’язань.  

У випадку, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону про відмову від продовження дії цього 

Договору до настання дати, вказаної в цьому пункті, цей Договір автоматично пролонгується щоразу на 

один рік на тих самих умовах, при цьому Сторони зобов’язані внести відповідні зміни в планові обсяги 

щомісячного постачання природного газу. 

9.2. Даний Договір укладено у двох примірниках рівної юридичної сили для кожної із Сторін. Дострокове 

розірвання Договору в односторонньому порядку допускається лише у випадках передбачених цим 

Договором та чинним законодавством.  

9.3. Зміни та доповнення до цього Договору мають юридичну силу за умов, якщо вони оформлені 

письмово, зареєстровані і підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені їх печатками (за 

наявності). 

9.4. З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього предмету укладені 

Сторонами раніше.  

9.5. Сторони беруть на себе зобов’язання щодо дотримання вимог чинного антикорупційного 

законодавства України, а також Антикорупційної програми Групи Нафтогаз, до якої входить 

Постачальник. 

9.6. Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання зобов’язань по 

даному Договору для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані Сторін захищаються 

Конституцією України та Законом України «Про захист персональних даних». Факт підписання даного 

Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку  персональних даних.  

9.7. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі без 

отримання письмової згоди іншої Сторони.  

9.8. Умови даного Договору є конфіденційними і відомості, що містяться в ньому, не підлягають 

розголошенню третім особам, окрім повідомлення таких відомостей органам державної влади у 

передбачених діючим законодавством випадках. Підписанням даного Договору Споживач підтверджує, що 

умови поставки передбачені даним Договором є справедливими і в повній мірі зрозумілими Споживачу, а 

вся необхідна інформація була надана Споживачу Постачальником до моменту укладення Договору.  

9.9. У випадку зміни поштових та/або платіжних реквізитів, статистичних кодів, юридичної адреси, 

найменування або інших даних, що необхідні для правильного оформлення Рахунку, податкових та 

видаткових накладних, Сторона сповіщає іншу Сторону про такі зміни рекомендованим листом протягом 5 

(п’яти) днів з моменту їх проведення. 
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9.10.  Сторони зобов’язуються письмово повідомляти одна одну у випадку ухвалення рішення про 

ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї із Сторін у термін не пізніше 3-х календарних днів із дати 

прийняття такого рішення.  

9.11. Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність інших положень 

даного Договору і Договору в цілому. 

9.12. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством України. 

9.13. Всі повідомлення, заявки, графіки, які стосуються інформації щодобового та місячного 

балансування, їх коригування, вважаються наданими Споживачем належним чином, якщо вони 

оформленні уповноваженими особами Споживача та:  

- передані в оригіналі Постачальнику під розпис та/або 

 - надіслані уповноваженими особами Споживача електронною поштою на адреси уповноважених осіб 

Постачальника.  

Уповноваженими особами Постачальника є:  

-  ___________________, тел.: ________________, e-mail: _____________________; 

 - __________________, тел.: _________________, e-mail: _____________________.  

Уповноваженими особами Споживача є: 

(ПІБ): _________________________, тел.: _____________, e-mail: ______________________;  

(ПІБ): _________________________, тел.: _____________, e-mail: ______________________. 

9.14.  Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах. 

9.15. Споживач є платником податку на прибуток на загальних умовах.  

 

10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК СПОЖИВАЧ 

ТОВ «КАРПАТНАФТОХІМ» 

77306, Івано-Франківська обл., м. Калуш, вул. 

Промислова, буд. 4 

Код ЄДРПОУ 33129683 

п/р: 260063011882 у АТ "Ощадбанк",  

МФО 300465 

Та/або 

п/р: 26008924426151.980  

у ПАТ АБ "УКРГАЗБАНК",  

МФО 320478 

ІПН 331296809062 

Тел.,(факс) (03472)5 30 21 

Ел. пошта: mail@knh.com.ua 

 

Генеральний директор ________/І.М. Підсадюк/ 
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Додаток №1 до Договору №_________ від ___________ 

Форма Заявки на включення в 

Реєстр споживачів 

  

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на включення в Реєстр споживачів природного газу ____________________________________________________________ 

Повне найменування Споживача _________________________________________________________________________________; 

Ідентифікаційний код Споживача __________________________________________________; 

Просимо включити нас в Реєстр споживачів природного газу на _______________ 2019 року; 

Згідно укладеного договору постачання природного газу №____________ від __________________; 

Планові обсяги споживання природного газу за комерційними вузлами обліку газу: 

№ 

з/п 

Оператор ГТС Оператор ГРМ 

Найменування споживача із зазначенням 

підрозділу 

ЕІС - код 

споживача (Х) 

ЕІС - код вузла 

обліку (Z) 

Плановий обсяг 

споживання 

тис.м.куб. 

Найменування (за 

договором 

транспортування) 

Найменування (за 

договором розподілу) 

1       

2       

…       

 Всього  

* Якщо Споживач має більше 5 вузлів обліку заява також подається в форматі EXCEL на електронну адресу визначену в договорі. 

 

 Узгоджена ціна газу  ____________ грн./тис.м.куб.  

 

 Посада _____________ /______________/ 

  м.п. (за наявності) 

 
ПОСТАЧАЛЬНИК СПОЖИВАЧ 

 

  Генеральний директор ____________________/І.М. Підсадюк/ 

 м.п. (за наявності) 

 

 


