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ДОГОВІР 

 постачання природного газу № __________________ 

 

            м. Київ                             «___» ________ 20__ р. 

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» (далі – 

Постачальник), ЕІС код 62Х4339369219130, в особі директора Кошелюка Василя Васильовича, 

який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і  

__________________________ «_______________» (далі – Споживач), ЕІС код 

___________________, в особі _______________________________, який діє на підставі 

___________, з другої сторони (далі – Сторони), керуючись Законом України «Про ринок 

природного газу», Правилами постачання природного газу, що затверджені постановою НКРЕКП 

від 30.09.2015 р. №2496, та іншими нормативно-правовими актами України, уклали цей Договір 

постачання природного газу (далі – Договір) про наступне. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Постачальник зобов'язується поставити Споживачу в період з __________ р. по 

___________ р. природний газ у необхідних для споживача об’ємах (обсягах), а Споживач 

зобов'язується прийняти та оплатити Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та 

порядку, що визначені умовами  Договору.  

1.2. Передача газу за Договором здійснюється на межі балансової належності об'єктів 

Споживача відповідно до актів розмежування ділянок обслуговування (далі – пункти 

призначення).  

1.3. Газорозподільне/Газотранспортне підприємство, через газові мережі якого 

Постачальник постачає газ Споживачеві, забезпечує розподіл/транспортування газу до пунктів 

призначення з гарантованим рівнем надійності, безпеки, якості та величини його тиску. 

Взаємовідносини між Постачальником та Газорозподільним/Газотранспортним підприємством у 

частині розподілу/транспортування газу до пунктів призначення регулюються окремим договором  

розподілу/транспортування природного газу. 

Найменування Оператора газорозподільної системи, далі – Оператор ГРМ, з яким 

Споживач уклав договір розподілу природного газу ____________,  

або найменування Оператора газотранспортної системи, далі – Оператор ГТС, з яким 

Споживач уклав договір транспортування природного газу __________ (для споживачів, об’єкти 

яких приєднані безпосередньо до магістральних газопроводів). 

Терміни, що застосовуються, використовуються в Договорі у значеннях, наведених у Законі 

України «Про ринок природного газу» та прийнятих на його виконання підзаконних нормативно-

правових актах. 

 

2. ОБСЯГИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПОСТАЧАННЯ 

2.1. Постачальник зобов’язується поставити Споживачу в період, зазначений в п. 1.1 цього 

Договору, природний газ в обсязі до _____________ тис.куб. метрів, зокрема по місяцях: 

Місяць 
Об’єм 

тис.куб.м 
Місяць 

Об’єм 

тис.куб.м 
Місяць 

Об’єм 

тис.куб.м 
Місяць 

Об’єм 

тис.куб.м 

Січень  Квітень  Липень  Жовтень  

Лютий  Травень  Серпень  Листопад  

Березень  Червень  Вересень  Грудень  

1-й кв.  2-й кв.  3-й кв.  4-й кв.  

 2.2. Обсяг газу, який підлягає постачанню протягом розрахункового періоду (місяця) 

(надалі – Місяць постачання), в тому числі в розрізі добових обсягів споживання, визначається 

виходячи з даних заявки Споживача про необхідні обсяги постачання. Відповідна заявка надається 

Споживачем Постачальнику до 25-го (двадцять п’ятого) числа місяця, що передує Місяцю 

постачання.  

При цьому, при необхідності коригування добових обсягів газу, зазначених в заявці про 

необхідні обсяги постачання протягом розрахункового періоду, Споживач зобов’язується шляхом 
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щоденного направлення на наступну адресу електронної пошти Ltke@ukr.net надавати 

Постачальнику наступні дані у формі заявки: 

- про прогнозні обсяги споживання газу на наступну газову добу (наступну добу 

постачання) - до 12:00 години за київським часом доби, що передує добі постачання. Перед 

вихідними та святковими днями вказана вище інформація надається до 13:00 години робочого дня, 

що передує вихідному або святковому дню, та повинна містити дані про прогнозні обсяги 

споживання на весь період тривалості вихідних та святкових днів; 

- про прогнозні обсяги споживання газу за поточну газову добу (поточну добу постачання) 

– до 18:00 години за київським часом такої поточної доби. При цьому така заявка має містити 

інформацію про обсяги постачання протягом поточної доби постачання та плановані щодобові 

обсяги споживання Газу на наступний (залишковий) період Місяця постачання; 

      - про фактичні обсяги споживання газу за попередню газову добу (добу споживання) – не 

пізніше ніж до 10:00 години за київським часом доби, наступної за добою споживання. 

Не підлягають зміні обсяги Газу, що вже фактично поставлені Споживачу. 

У випадку не надання Споживачем Постачальнику заявки про необхідні обсяги постачання 

газу в Місяці постачання в строк, зазначений в цьому пункті Договору, Постачальник має право не 

постачати Споживачу газ в такому Місяці постачання.  

 2.3. Підписанням даного Договору Споживач підтверджує відсутність простроченої 

заборгованості за поставлений природний газ перед іншими постачальниками (у разі їх наявності) 

та надає свою згоду на включення його до Реєстру споживачів Постачальника на інформаційній 

платформі Оператора ГТС на період, у якому буде здійснюватися постачання природного газу 

відповідно до умов Договору та укладених додаткових угод. Фактичне постачання Газу 

здійснюється Постачальником виключно після включення Споживача до Реєстру споживачів 

Постачальника на інформаційній платформі Оператора ГТС у відповідному Місяці 

постачання/періоді постачання. Постачальник зобов’язується за умови дотримання Споживачем 

умов Договору забезпечити своєчасну реєстрацію Споживача в Реєстрі споживачів Постачальника 

(на інформаційній платформі Оператора ГТС) у відповідному розрахунковому періоді. У випадку 

ініціювання виключення Споживача із реєстру споживачів Постачальника своєчасно (одночасно з 

наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи) 

Постачальник зобов’язуються повідомляти Споживача про вчинення таких дій.  

  2.4. При збільшені обсягів споживання газу без узгодження з Постачальником, Споживач 

зобов’язаний самостійно обмежити (припинити) споживання газу власними об'єктами до 

приведення споживання газу у відповідність до встановлених Договором обсягів.  

 

3. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙМАННЯ ГАЗУ 

3.1. За розрахункову одиницю переданого газу приймається метр кубічний природного 

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

3.2. Обсяги постачання/споживання природного газу визначаються за розрахунковий 

період, який становить один місяць. 

3.3. Облік обсягів переданого газу визначається в пунктах постачання природного газу.  

Визначення фактичного обсягу переданого газу здійснюється на підставі даних  комерційних 

вузлів обліку (лічильників) газу газоспоживаючого об’єкта Споживача та/або даних Реєстру 

обсягів газу газорозподільного/газотранспортного підприємства. 

3.4. На підставі результатів (показників) вимірювання вузлів обліку газу щомісячно 

складаються акти приймання – передачі природного газу за розрахунковий період, що 

підписуються  уповноваженими представниками Сторін та скріплюються їх печатками в 

наступному порядку: 

3.4.1. За підсумками розрахункового періоду Споживач до 05 числа місяця, наступного за 

розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акта про фактичний обсяг 

розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, що 

складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем. 

3.4.2. 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. 
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3.4.3. 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. 

3.4.4 У разі відмови від підписання акта приймання-передачі газу Споживачем, обсяг 

фактично переданого/спожитого газу визначається Постачальником в односторонньому порядку 

на підставі Реєстру газотранспортного/газорозподільного підприємства. В цьому випадку 

Постачальник має право в односторонньому порядку скласти акт приймання – передачі на підставі 

даних реєстру газорозподільного/газотранспортного підприємства. Споживач в такому разі не 

позбавлений права звернутись до суду для вирішення спору з приводу обсягів спожитого газу. До 

прийняття рішення судом, обсяг спожитого газу встановлюється відповідно до даних 

Постачальника. 

3.5. У випадку неповернення Споживачем в строк, зазначений в пп. 3.4.3 пункту 3.4 цього 

Договору, підписаного оригіналу акту приймання-передачі газу або ненадання письмової 

обґрунтованої відмови від його підписання, такий акт вважається підписаним Споживачем, а обсяг 

спожитого газу встановлюється відповідно до даних Оператора ГРМ/ГТС. 

 

4. ЦІНА ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ,  

ПОРЯДОК ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Ціна за 1000 кубічних метрів природного газу, який передається Постачальником 

Споживачу на умовах даного Договору (надалі - Ціна Газу), встановлюється додатковими угодами 

до цього Договору. 

4.2. Ціна Газу може змінюватися протягом дії цього Договору та узгоджується шляхом 

підписання додаткових угод до цього Договору.  

4.3. Місячна вартість газу визначається як добуток Ціни Газу та загального обсягу 

фактично поставленого (спожитого) газу  у відповідному місяці. 

4.4. Загальна сума Договору складається із місячних сум вартості газу, поставленого 

Споживачу за Договором. 

4.5. Оплата вартості замовлених обсягів газу за Договором здійснюється Споживачем 

шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника в порядку, що 

визначається в додаткових угодах до цього Договору. 

4.6. Якщо протягом розрахункового періоду фактичний обсяг спожитого природного газу 

виявиться більшим від замовленого обсягу, в результаті чого виникне недоплата за спожитий 

природний газ, Споживач здійснює остаточний розрахунок до 15 (п’ятнадцятого) числа місяця, 

наступного за місяцем постачання газу. 

4.7. Датою оплати вартості отриманого газу відповідно до цього Договору є дата 

зарахування коштів на банківський рахунок Постачальника.  

4.8. У разі переплати вартості газу, сума переплати зараховується Постачальником в 

рахунок оплати газу на наступний розрахунковий період або повертається на поточний рахунок 

Споживача на його письмову вимогу.  

4.9. У разі виникнення у Споживача заборгованості з оплати вартості газу, Постачальник 

має право грошові кошти, отримані від Споживача за газ в поточному розрахунковому періоді, 

зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Споживача  відповідно до черговості її 

виникнення.  

4.10. Погашення заборгованості в установленому Договором порядку не звільняє 

Споживача від виконання поточних зобов’язань. 

4.11. У випадку недотримання Споживачем щодобового споживання планового обсягу Газу 

у Місяці постачання/періоді постачання, тобто у разі виникнення негативного або позитивного 

добового небалансу, Споживач зобов’язаний не пізніше 18 числа місяця, наступного за Місяцем 

постачання, на підставі відповідного рахунку сплатити на користь Постачальника: 

- суму, яка становить різницю між загальною вартістю планового, але не спожитого 

Споживачем газу за Договором, та загальною вартістю природного газу, за якою Постачальник 

реалізував Оператору ГТС обсяг планового, але неспожитого Споживачем газу у відповідному 

Місяці постачання відповідно до вимог глави 6 розділу XIV Кодексу ГТС (плата за позитивний 

небаланс);  
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- суму, яка становить різницю між загальною вартістю обсягу газу, надлишково (тобто 

понад обсяги, номіновані Постачальником та підтверджені Оператором ГТС) спожитого 

Споживачем у відповідному Місяці постачання відповідно до умов Договору, та загальною 

вартістю обсягу газу, за якою Постачальник придбав у Оператора ГТС надлишково спожитий 

Споживачем обсяг газу у відповідному Місяці постачання відповідно до вимог глави 6 розділу 

XIV Кодексу ГТС  (плата за негативний небаланс). 

4.12. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом 10-ти днів з дня пред'явлення 

вимоги однієї із Сторін та проводиться на підставі даних банківських документів Постачальника, 

що підтверджують зарахування коштів, актів приймання-передачі газу, з урахуванням даних 

Оператора ГРМ/ГТС. 

 

5. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЗАМОВЛЕНОЇ ПОТУЖНОСТІ 

5.1. Споживач зобов’язується оплатити Постачальнику вартість замовленої потужності в 

точках виходу з газотранспортної системи та вартість перевищення замовленої потужності, надалі 

– замовлена потужність або перевищення замовленої потужності, яку Постачальник зобов’язаний 

сплатити ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», надалі – Оператор ГТС, для 

замовлення потужності з метою забезпечення постачання Споживачу замовлених обсягів 

природного газу. Оплата Споживачем Постачальнику вартості замовленої потужності та 

перевищення замовленої потужності здійснюється в наступному порядку і умовах: 

       5.1.1. Розрахунок вартості замовленої потужності здійснюється за наступною формулою: 

P = (V x 124, 16 х К) х 1,2, де 

P – вартість замовленої потужності, грн.; 

V – обсяг природного газу за кожну добу постачання (D), запланований до споживання 

споживачем у відповідному періоді, тис. куб.м; 

124, 16 – тариф на послуги транспортування природного газу для точки виходу з фізичним 

розташуванням до прямих споживачів або точки виходу з фізичним розташуванням до 

газорозподільних систем, або віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням 

до газорозподільних систем відповідно до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013, грн. без 

ПДВ/тис. куб.м; 

К - коефіцієнт, який враховує період замовлення потужності, та застосовується до тарифів 

на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу в/з 

газотранспортну(ої) систему(и) на регуляторний період 2020 – 2024 роки відповідно до постанови 

НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013; 

1,2 – ПДВ за ставкою 20%. 

5.1.2. Оплата вартості замовленої потужності здійснюється Споживачем в безготівковій 

формі на банківський рахунок Постачальника в наступні строки: 

- вартість замовленої потужності на період газового місяця, кварталу та/або року 

сплачується щомісячно на період газового місяця не менше ніж за 6 (шість) робочих днів до 

початку газового місяця, у якому буде забезпечуватись доступ до потужностей; 

- вартість замовленої потужності на період однієї газової доби сплачується не пізніше ніж 

за дві доби (D-2) до доби постачання (D). 

При цьому датою оплати вартості замовленої потужності є дата зарахування відповідної 

суми грошових коштів на банківський рахунок Постачальника. 

5.1.3. Оплата Споживачем Постачальнику вартості замовленої потужності здійснюється 

незалежно від того, чи буде повністю використана така замовлена потужність. При цьому вартість 

невикористаної замовленої потужності Споживачу не повертається. 

5.1.4. У випадку перевищення обсягів фактично спожитого природного газу над обсягами 

замовленої потужності на відповідний період постачання Споживач зобов’язаний сплатити 

Постачальнику вартість перевищення замовленої потужності за місяць постачання, що 

розраховується за наступною формулою: 

 Pп = (Vр x 124, 16 х Кд х 2) х 1,2, де 

Pп – вартість перевищення замовленої потужності, грн.; 

Vр – різниця обсягів фактично спожитого природного газу над обсягами замовленої 

потужності природного газу за кожну добу постачання (D), тис. куб.м; 
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124, 16 – тариф на послуги транспортування природного газу для точки виходу з фізичним 

розташуванням до прямих споживачів або точки виходу з фізичним розташуванням до 

газорозподільних систем, або віртуальної точки виходу з невизначеним фізичним розташуванням 

до газорозподільних систем відповідно до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013, грн. без 

ПДВ/1000 куб.м; 

Кд – коефіцієнт, який застосовується при замовленні потужності на добу наперед 

відповідно до постанови НКРЕКП від 24.12.2019 р. № 3013, починаючи з 01.03.2020 року; 

2 – коефіцієнт, який застосовується при перевищенні обсягів фактично спожитого 

природного газу над обсягами замовленої потужності на відповідний період постачання; 

1,2 – ПДВ за ставкою 20%. 

5.1.5. Оплата вартості перевищення замовленої потужності здійснюється Споживачем в 

безготівковій формі на банківський рахунок Постачальника щомісячно в строк не пізніше 17 числа 

місяця, наступного за газовим місяцем. 

При цьому датою оплати вартості перевищення замовленої потужності є дата зарахування 

відповідної суми грошових коштів на банківський рахунок Постачальника. 

5.2. Сторони усвідомлюють та погоджуються, що у випадку неоплати або порушення 

строків оплати вартості замовленої потужності відповідно до п.п. 5.1.1, 5.1.2 пункту 5.1 цього 

Договору Постачальник має право подати нульову номінацію на відповідний період постачання, за 

який Споживач не оплатив або несвоєчасно оплатив вартість замовленої потужності. В такому разі 

Постачальник безумовно звільняється від будь-якої відповідальності перед Споживачем за 

наслідки подання такої нульової номінації. 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

6.1. Споживач має право: 

6.1.1. Отримувати природний газ в обсягах та на умовах, визначених Договором; 

6.1.2. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з 

дотриманням вимог чинного законодавства;  

6.1.3. Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після 

усунення порушень і оплати витрат з відключення та підключення Постачальнику, Оператору 

ГРМ/ГТС, якщо припинення газопостачання відбулося без розірвання договору постачання; 

6.1.4. Вільно обирати постачальника та розірвати або призупинити дію цього Договору у 

встановленому законом та цим Договором порядку; 

6.1.5. Оскаржувати будь-які неправомірні дії Постачальника, що порушують права 

Споживача, у порядку, встановленому діючими нормативно-правовими актами та Договором; 

6.1.6. Отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем, у 

зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань перед 

Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства; 

6.1.7. Отримувати інформацію, визначену ЗУ «Про особливості доступу до інформації у 

сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого 

постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення»; 

6.1.8. Мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами. 

6.2. Споживач зобов'язується: 

6.2.1. Оплачувати Постачальнику вартість газу на умовах, передбачених Договором; 

6.2.2. Дотримуватись дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та на 

умовах, визначених цим Договором; 

6.2.3. Не допускати несанкціонованого відбору природного газу; 

6.2.4. Забезпечувати допуск представників Постачальника, Оператора ГТС/ГРМ за 

пред'явленням службового посвідчення на територію власних об’єктів для звірки даних 

фактичного споживання природного газу; 

6.2.5. Відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені останнім у зв'язку з невиконанням 

або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань, що встановлені діючими нормативно-

правовими актами та/або цим Договором; 

6.2.6. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози 

життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних 
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наслідків тощо у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) 

постачання/транспортування природного газу; 

6.2.7. Самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках, 

передбачених Договором та чинними нормативно-правовими актами; 

6.2.8. Підписувати акти приймання-передачі природного газу в порядку, визначеному 

Договором. 

6.3. Постачальник має право: 

6.3.1. Отримувати від Споживача оплату поставленого природного газу в порядку та у 

строки, визначені цим Договором; 

6.3.2. Отримувати від Споживача повну і достовірну інформацію щодо режимів 

споживання природного газу; 

6.3.3. Ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на 

умовах, визначених  Договором та чинним законодавством; 

6.3.4. Отримувати від Споживача відшкодування збитків, що понесені Постачальником у 

зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань, визначених 

умовами  Договору та нормами чинного законодавства;  

6.3.5. Безперешкодного доступу на територію об’єктів Споживача за пред’явленням 

службового посвідчення (довіреності) для звірки даних фактичного споживання природного газу; 

6.3.6. Мати інші права, передбачені Договором та нормативно-правовими актами. 

6.4. Постачальник зобов'язується: 

6.4.1. Забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених  

Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків 

за його постачання; 

6.4.2. Забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС 

необхідного Споживачу обсягу природного газу, за умови, що Споживач виконав власні обов'язки 

перед Постачальником для замовлення необхідного Споживачу обсягу природного газу; 

6.4.3. В установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності, пов'язаної з 

постачанням природного газу; 

6.4.4. Забезпечити Споживача інформацією про обсяги та інші показники споживання 

природного газу на безоплатній основі; 

6.4.5. Своєчасно повідомляти Споживача про початок процесу ліквідації Постачальника або 

визнання банкрутом, про призупинення/анулювання ліцензії на право постачання природного 

газу;  

6.4.6. Виконувати інші обов'язки, які покладені на Постачальника, згідно з чинним 

законодавством України. 

 

7. ПОРЯДОК ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА 

7.1. За умови відсутності у Споживача простроченої заборгованості за поставлений 

природний газ за Договором, Споживач може змінити постачальника шляхом укладення договору 

постачання природного газу з новим постачальником. 

7.2. Зміні постачальника у відповідному розрахунковому періоді має передувати укладання 

договору постачання природного газу з новим постачальником. При цьому, Споживач 

зобов’язаний здійснити всі розрахунки за природний газ перед Постачальником відповідно до 

умов Договору та підписати угоду про розірвання даного Договору або його призупинення в 

частині постачання природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснюватися 

новим постачальником.   

7.3. Споживач надсилає (вручає) Постачальнику Повідомлення про намір змінити 

постачальника до 15-го (п’ятнадцятого) числа  місяця, що передує розрахунковому періоду в 

якому розпочнеться дія договору з новим постачальником. Повідомлення Споживача про намір 

змінити Постачальника повинно містити: 

- пропозицію про розірвання цього Договору або призупинення його в частині постачання 

природного газу за Договором; 

- календарну дату припинення/призупинення діючого Договору, яка визначається останнім 

календарним днем місяця перед місяцем, з якого договір постачання з новим постачальником 

набере чинності в частині постачання газу. 
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Повідомлення про намір змінити постачальника вважається надісланим (врученим), якщо 

його передано посадовій особі Постачальника під розписку або надіслано Постачальнику через 

засоби поштового зв’язку рекомендованим листом з описом і з повідомленням про вручення за 

вказаною в Договорі адресою. 

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

8.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за  Договором Сторони 

несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України. 

8.2. Відповідальність Споживача: 

8.2.1. У разі порушення Споживачем порядку та строків проведення розрахунків, 

передбачених п. 4.5 та/або п. 4.6 цього Договору, Споживач сплачує Постачальнику, крім суми 

заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та 3% річних, пеню у розмірі 

подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми 

простроченого платежу, за кожен день прострочення.  

8.2.2. У разі недотримання строків або невиконання Споживачем умов, визначених пунктом 

7.3 цього Договору, Споживач зобов’язаний виплатити Постачальнику фінансову компенсацію в 

розмірі вартості спожитого природного газу за останній розрахунковий період, в якому 

здійснювалося фактичне споживання природного газу. 

Споживач зобов’язаний сплатити Постачальнику фінансову компенсацію протягом 3-х 

банківських днів, що передують дню розірвання Договору або його призупиненню в частині 

постачання природного газу.  

8.2.3. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання 

природного газу Споживачу буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей 

період, Споживач має компенсувати Постачальнику вартість різниці між підтвердженим обсягом 

природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу за ціною вартості 

природного газу, визначеною цим Договором на відповідний розрахунковий період. При цьому, 

Постачальник має право вимагати від Споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму 

(обсягу) природного газу відповідно до  розділу VI  Правил постачання природного газу. 

       8.2.4. У випадку неоплати або порушення строків оплати вартості перевищення замовленої 

потужності відповідно до п.п. 5.1.4 та 5.1.5 пункту 5.1 цього Договору, Споживач на першу вимогу 

Постачальника зобов’язаний сплатити останньому штраф у розмірі 10% від несплаченої суми, а 

також відшкодувати Постачальнику всі збитки та штрафні санкції, застосовані до Постачальника 

Оператором ГТС через несплату вартості перевищення Споживачем замовленої потужності. 

 

8.3. Відповідальність Постачальника: 

8.3.1. Постачальник зобов’язаний при проведені кінцевого розрахунку за цим Договором, за 

наявності письмової вимоги Споживача, повернути на поточний рахунок Споживача переплату за 

спожитий природний газ у строки, визначені у вимозі про повернення переплати. 

8.3.2. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв’язку з 

припиненням постачання газу Споживачу Оператором ГРМ/ГТС на виконання неправомірного 

доручення Постачальника, в розмірі, передбаченому Правилами постачання природного газу. 

8.3.3. У разі, якщо підтверджений обсяг природного газу виявиться менше замовленого 

Споживачем об’єму (обсягу), або несвоєчасно погоджений Постачальником з Оператором ГТС на 

відповідний період (за умови, що Споживачем не порушувались зобов’язання за цим Договором), 

що призвело до припинення розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС, 

Споживач має право вимагати від Постачальника відшкодування вартості недовідпущеного 

природного газу, який обчислюється, виходячи з підтвердженого об’єму (обсягу) постачання 

природного газу на відповідний період, з урахуванням періоду припинення газопостачання, а 

також вартості робіт з припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного 

припинення. 

8.3.4. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання 

обов'язків за цим Договором внаслідок внесення змін до діючого законодавства або прийняття 

рішення органами влади, які роблять неможливим виконання цього Договору, за умови, що 

Постачальник повідомив Споживача про настання таких обставин не пізніше наступного дня після 
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їх настання або не пізніше наступного дня, коли Постачальник дізнався про настання таких 

обставин. 

8.3.5. Постачальник не відповідає за невиконання зобов’язань, якщо газоспоживаючі 

об’єкти Споживача не мають необхідних потужностей для отримання договірних обсягів 

природного газу. 

8.3.6. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні та/або розподілі 

природного газу, що 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 ГРМ/ГТС. 

 

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ (ОБМЕЖЕННЯ) ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

9.1. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження  

постачання природного газу Споживачу в разі: 

- проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за цим Договором; 

- перевитрат місячного підтвердженого обсягу природного газу; 

- розірвання цього Договору; 

- відмови Споживача від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового 

обґрунтування; 

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

газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами постачання природного 

газу, Правилами безпеки систем газопостачання. 

 9.2. Припинення (обмеження) газопостачання Споживачеві здійснюється Постачальником в 

порядку, передбаченому Правилами постачання природного газу та Порядком пооб’єктного 

припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення, затвердженим постановою 

КМУ від 08.12.2006 р. №1687. 

9.3. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після 

відшкодування Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені 

Постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС. 

  

10. ФОРС-МАЖОР 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання 

зобов'язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних 

обставин). 

10.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок не 

передбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи на 

газопроводі, пожежі, землетруси, повені, оповзні, інші стихійні лиха, війну або військові дії, інші 

обставини, передбачені Законом України «Про торгово-промислові палати». Строк виконання 

зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин. 

10.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити одна одну про форс-мажорні обставини та 

протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідних підтвердних документів надати належним 

чином засвідчені копії таких документів іншій Стороні.  

10.4. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для звільнення Споживача від 

виконання договірних зобов’язань з оплати за газ, який був поставлений до виникнення форс-

мажорних обставин. 

 

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

11.1. Сторони вирішують всі спори стосовно виконання умов Договору шляхом 

переговорів. Постачальник зобов’язується розглядати всі скарги протягом одного місяця та 

повідомляти про результати їх розгляду Споживача. 

У разі недосягнення згоди між Споживачем та Постачальником, спірні питання 

вирішуються в судовому порядку. 

 

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 



 9 

12.1. Цей договір набуває чинності з моменту підписання уповноваженими представниками 

Сторін та скріплення їх підписів печатками (за наявності) і діє в частині постачання газу до «____» 

__________ 201__ року, а в частині проведення розрахунків  – до повного їх здійснення. 

12.2. Якщо за 10 календарних днів до закінчення строку дії Договору жодною зі Сторін не 

буде заявлено про припинення його дії, то Договір вважається продовжений на наступний 

календарний рік на тих же умовах. 

12.3. Розірвання (припинення) Договору допускається лише за взаємною письмовою 

згодою обох Сторін шляхом підписання додаткової угоди до цього Договору, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством України та цим Договором. 

12.4. Сторони домовились про право створювати, оформлювати та підписувати додаткові 

угоди та інші додатки до цього Договору, рахунки, видаткові та податкові накладні, акти 

приймання-передачі природного газу, акти надання послуг (робіт), акти приймання-передачі 

послуг  (робіт), акти звірки взаємних розрахунків за цим Договором, надалі – Документи, шляхом 

накладення кваліфікованого електронного цифрового підпису, надалі – кваліфікований ЕЦП, в 

порядку, передбаченому чинним законодавством про електронний документообіг та електронний 

цифровий підпис.  

При цьому Сторони погоджуються, що: 

- кваліфікований ЕЦП прирівнюється до власноручного підпису уповноваженої особи та 

відтиску печатки Сторони, а самі Документи, створені та підписані Сторонами шляхом 

накладення кваліфікованого ЕЦП, прирівнюються до оригіналів таких Документів в паперовому 

вигляді та можуть використовуватись для здійснення, відображення та обліку операцій за цим 

Договором нарівні з паперовим носієм таких Документів;  

- Документи повинні містити всі обов’язкові та/або істотні умови та реквізити відповідно до 

вимог чинного законодавства України, або ті умови та реквізити, щодо наявності яких є окрема 

письмова домовленість Сторін; 

- оформлення та підписання Документів здійснюється в строки, передбачені умовами цього 

Договору; 

- Документи, створені та підписані кваліфікованим ЕЦП, мають рівну юридичну силу з 

паперовими примірниками таких Документів, можуть бути використані як докази під час 

розв’язання суперечок за цим Договором та в судах; 

- оформлення та підписання Документів в паперовому вигляді здійснюється на вимогу однієї 

з Сторін Договору. 

 12.5. Сторони домовились, що обмін Документами, підписаними за допомогою 

кваліфікованого ЕЦП, відбувається за допомогою офіційних адрес електронної пошти Сторін, 

зазначених в п. 12.10 цього Договору, або за допомогою програмного забезпечення 

кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, обраного Сторонами. 

 При цьому Документи вважаються відправленими однією Стороною та отриманими іншою 

Стороною за допомогою офіційних адрес електронної пошти Сторін з моменту надходження 

Стороні-відправнику від Сторони-одержувача електронного повідомлення про одержання 

(доставлення) електронного документа. У випадку обміну Документами за допомогою 

програмного забезпечення кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, обраного 

Стороною визначення дати відправлення та отримання Документів Сторонами визначається згідно 

відповідним порядком (регламентом, правилами) роботи такого програмного забезпечення.  

12.6. Постачальник має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних 

умовах. 

12.7. Споживач має статус платника податку _______________________________. 

12.8. Всі зміни і доповнення до цього Договору оформлюються письмово, підписуються 

уповноваженими представниками Сторін, скріплюються їх печатками (за наявності), крім 

Документів, підписаних Сторонами за допомогою кваліфікованого ЕЦП в порядку, передбаченому 

п.п. 12.4-12.5 цього Договору, та є невід’ємною частиною цього Договору.  

12.9. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну про зміну статусу платника 

податків, банківських реквізитів, місцезнаходження, найменування, номерів/найменування засобів 

зв’язку тощо  у 5-ти денний строк з дня виникнення відповідних змін. Повідомлення вважається 

зробленими належним чином, якщо воно здійснено в письмовій формі та надіслане іншій Стороні 

листом з оголошеною цінністю, вручені кур’єром або особисто за зазначеними в цьому Договорі 
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адресами Сторін. При цьому датою отримання повідомлення буде вважатись дата його вручення 

кур’єром або особисто, або дата вручення Стороні оператором поштового зв’язку, що міститься на 

офіційному сайті останнього.  

12.10. Сторони дійшли згоди про можливість здійснення офіційного листування (в т.ч. 

обміну документами, підписаними за допомогою кваліфікованого ЕЦП, передання сканованих 

копій документів тощо) за допомогою електронної пошти. Таке листування здійснюється за 

наступними адресами електронної пошти, які Сторони визнають офіційними: 

для Постачальника:  

е-mail: Ltke@ukr.net ПІБ контактної особи: Кошелюк Василь Васильович. 

для Споживача:  

е-mail: ____________, ПІБ контактної особи: ___________________. 

12.11. Сторони гарантують, на дату підписання цього Договору ними отримані всі дозволи, 

погодження, рішення та інші документи, необхідні для підписання та виконання цього Договору 

відповідно до вимог чинного законодавства України та установчих документів Сторін. У випадку 

порушення гарантії, вказаної у цьому пункті Договору, винна Сторона зобов’язана відшкодувати 

іншій Стороні всі спричинені таким порушенням збитки. 

12.12. При вирішенні питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються 

Правилами постачання природного газу, Кодексом ГТС, Кодексом ГРС та іншими нормативно-

правовим актами, що регулюють відносини на ринку природного газу. 

12.13. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 

одному примірнику для кожної із Сторін. 

12.14. Для надання інформації Споживачу, зокрема, щодо прав, чинного законодавства та 

наявних способів вирішення спорів Постачальник забезпечує функціонування точки контакту за 

адресою: (03067, м. Київ, вул. Гарматна, 8). Персональний веб-сайт в мережі Інтернет – 

https://Ltke.com.ua/ua/.  

 

13. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК: 

 

ТОВ «ЛТК ЕЛЕКТРУМ» 

Код ЄДРПОУ 37780084 

Юридична адреса: 03067, м. Київ, 

вул.  Гарматна, 8 

Поштова адреса: 03067, м. Київ, вул. Гарматна, 

33/1, а/с 23 

п/р IBAN UA383226690000026003300752843 

Інд. податковий № 377800812367 

Телефон: (044) 364-52-14  

E-mail: Ltke@ukr.net 

Офіційний сайт: https://Ltke.com.ua/ua/ 

 

Директор   

 

_____________________В.В. Кошелюк 

СПОЖИВАЧ: 

 

_______________________ 

Код ЄДРПОУ:  

Юридична адреса:  

Поштова адреса:  

п/р IBAN: 

ІПН:  

Тел./факс:  

Ел. адреса:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


