ДОГОВІР № ________
постачання природного газу
м. Київ

«__» ____________ 2019

Товариство з Обмеженою Відповідальністю «ОККО Ресурс», ЕІС код _____________________
(надалі - Постачальник), в особі представника Остащука В.М., який діє на підставі довіреності № ОК______ від __.__._____р., з однієї сторони, та
________________________________________ , ЕІС код _________________ (надалі – Споживач),
в особі _______________________________, що діє на підставі статуту, з другої сторони, в подальшому
разом іменовані Сторони, уклали цей договір (далі - Договір) про наступне:
Терміни, наведені в цьому Договорі, вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про
ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи,
Кодексом газорозподільної системи.
1.
ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ
1.1. Газова доба – період часу з 05:00 всесвітньо координованого часу (далі – UTC) (з 07:00 за
київським часом) дня до 05:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного дня для зимового періоду
та з 04:00 UTC (з 07:00 за київським часом) дня до 04:00 UTC (до 07:00 за київським часом) наступного
дня для літнього періоду.
1.2. Кодекс ГРМ – Кодекс газорозподільних систем, затверджений постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі –
НКРЕКП) від 30 вересня 2015 року № 2494.
1.3. Кодекс ГТС – Кодекс газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від 30
вересня 2015 року № 2493.
1.4. Об’єкт Споживача – технологічний комплекс, що складається з газопроводів та споруд на
них, призначених для споживання природного газу, що на праві власності чи користування належать
Споживачеві.
1.5. Обсяг природного газу за Договором – обсяг природного газу, який Постачальник постачає
Споживачу на умовах даного Договору.
1.6. Оператор газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) – суб’єкт господарювання, який
на підставі ліцензії здійснює діяльність із розподілу природного газу газорозподільною системою, до
якої підключений об’єкт Споживача.
1.7. Оператор газотранспортної системи (далі - Оператор ГТС) – суб’єкт господарювання, який
на підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною
системою.
1.8. Підтверджений обсяг природного газу – обсяг природного газу, виділений Постачальником
для потреб Споживача на відповідний розрахунковий період (звітний місяць), який підтверджений
Оператором ГТС у порядку, визначеному чинним законодавством.
1.9. Правила постачання – Правила постачання природного газу, затверджені постановою
НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2496.
1.10.
Природний газ – суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у
газоподібному стані за стандартних умов (тиск – 760 міліметрів ртутного стовпа і температура – 20
градусів за Цельсієм) і є товарною продукцією.
1.11. Розрахункова одиниця поставленого природного газу – метр кубічний природного газу,
приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.
1.12. Розрахунковий період – календарний місяць, в якому здійснюється поставка природного
газу Споживачу, і перебіг якого починається з 1 числа місяця і закінчується останнього числа місяця, в
якому постачається природний газ (є звітним місяцем).
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1.13. Інші терміни в Договорі використовуються у значеннях, наведених у Законі України “Про
ринок природного газу”, Кодексі ГРМ, Кодексі ГТС, Правилах постачання та інших нормативноправових актах.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.
2.1. Постачальник постачає природний газ (далі – газ) Споживачу в обсягах і порядку,
передбачених цим Договором та додатками до Договору, для забезпечення потреб Споживача, а
Споживач оплачує Постачальнику вартість газу у розмірах, строках, порядку та на умовах,
передбачених Договором цим Договором та додатками до Договору.
2.2. Обсяги газу, що планується передати за цим Договором визначаються Сторонами у Додатках
до Договору. Визначені в Додатках обсяги газу можуть змінюватися Сторонами протягом місяця
продажу.
2.3. Якість газу, який передається Постачальником Споживачу, повинна відповідати вимогам
ГОСТ 5542-87 та іншим вимогам, встановленим державними стандартами, технічними умовами,
нормативно-технічними документами щодо його якості. Якість газу визначається методами, що
передбачені державними стандартами та нормативно-технічними документами.
2.4. Постачання газу здійснюється за умови:
2.4.1 Наявності у Споживача, об’єкту який підключений до газорозподільної системи, договору
розподілу природного газу, укладеного в установленому порядку між Споживачем та
Оператором ГРМ, та присвоєння споживачу Оператором ГРМ персонального ЕІС-коду як
суб’єкту ринку природного газу;
2.4.2. Відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди перед Постачальником (або оплати
відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати поточних платежів;
2.4.3. Відсутності простроченої заборгованості Споживача за поставлений природний газ перед
іншими постачальником газу (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою
довідкою такого постачальника або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків;
2.4.4. Включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника у відповідному Розрахунковому
періоді.
2.5. Включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника відбувається на підставі
письмового запиту Споживача, наданого Постачальнику, не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до дати
початку розрахункового періоду, в якому здійснюється постачання природного газу на Споживача.
Включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника може бути здійснено в коротші терміни,
при умові відсутності Споживача в Реєстрі споживачів іншого постачальника у Розрахункового
періоду.
2.6. Відносини Сторін, що не врегульовані цим Договором, регулюються Законом України «Про
ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної системи
та Кодексом газорозподільних систем, затвердженими в установленому законом порядку.
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ
3.1. Постачання природного газу Споживачу здійснюється з моменту укладення цього Договору
відповідно до положень Договору з урахуванням всіх його додатків та додаткових угод.
3.2. Постачальник забезпечує постачання підтвердженого обсягу природного газу Споживачу
протягом визначеного у Додатках періоду постачання.
3.3. Обсяг природного газу, який Постачальник зобов’язується передати, а Споживач прийняти
та оплатити, зазначається в Додатках до даного Договору на кожен розрахунковий період — газовий
місяць (місяць передачі природного газу) з рівномірним щодобовим розподілом споживання протягом
газового місяця, якщо інше не встановлено в Додатку.
3.4. Споживач зобов’язаний надати Постачальнику заявку з щодобовими обсягами споживання
планового місячного обсягу газу не пізніше 3 (трьох) робочих днів до початку першого дня місяця
споживання природного газу. В разі ненадання вказаної у цьому пункті заявки, постачання
здійснюється відповідно до п.3.3. Договору з рівномірним щодобовим розподілом планового обсягу
природного газу протягом звітного місяця.
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3.5. За розрахункову одиницю поставленого газу приймається один кубічний метр, приведений
газотранспортним підприємством до стандартних умов (Т-20 град.С. Р=101,325 КПа/760мм.рт.ст./).
3.6. Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Споживача здійснюється у
точках входу/виходу в/з газотранспортної системи (ГТС) / газорозподільної системи (ГРМ) або в
підземних сховищах газу (ПСГ) або на межах балансової належності об'єктів Споживача відповідно до
актів розмежування ділянок обслуговування.
3.7. Фактична кількість переданого Споживачу газу визначається за показниками, встановленого
у Споживача комерційного вузла обліку, та підтверджується Оператором ГРМ та/або Оператором ГТС.
3.8. Приймання - передача газу, поставленого Постачальником та прийнятого Споживачем у
звітному місяці, оформлюється шляхом підписання та скріплення печаткою щомісячних Актів
приймання-передачі, які є невід`ємними частинами цього Договору, і які є підставою для остаточних
розрахунків між Сторонами.
3.9. Для складання актів приймання-передачі природного газу, Споживач до 03 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.
3.10.
На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС Постачальник
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх отримання складає, підписує і скріплює печаткою Акти
приймання-передачі природного газу та направляє їх Споживачу.
3.11.
Споживач протягом 2 (двох) днів з дати одержання Актів приймання-передачі
природного газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту прийманняпередачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в
письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі природного газу.
3.12.
У разі невиконання обов’язку, передбаченого п.3.11 цього Договору, газ вважається
поставленим і прийнятим Споживачем від Постачальника на підставі даних Постачальника та/або
документів та/або інформації, які складаються та/або надається Оператором ГТС та/або Оператором
ГРМ до врегулювання розбіжностей згідно Договору або в судовому порядку.
4. ЦІНА ГАЗУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Розрахунки за переданий Споживачу газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються
між Споживачем та Продавцем.
4.2. Ціна газу за цим Договором визначається Сторонами в додатках до цього Договору та/або
рахунках-фактурах.
4.3. Місячна вартість газу визначається як добуток ціни газу, що визначено у п.4.2. Договору, на
кількість газу, реалізованого у відповідному місяці.
4.4. Зміна ціни на газ, що відбувається у зв’язку з набранням чинності відповідних нормативноправових актів органів державної влади України, які впливають на ціну, є обов’язковою для розрахунків
між Сторонами за даним Договором.
4.5. Споживач зобов’язаний сплатити вартість місячного обсягу газу на рахунок Постачальника на
умовах, що визначаються окремим додатком до договору для кожного місяця поставки.
4.6. У разі збільшення місячного обсягу споживання/вибірки Споживачем газу порівняно із
замовленим обсягом та/або збільшення ціни на газ протягом місяця поставки, Споживач зобов’язаний
провести остаточний розрахунок з Постачальником не пізніше 10 числа місяця, наступного за
розрахунковим.
4.7. У разі зменшення місячного обсягу споживання/вибірки Споживачем газу порівняно із
замовленим обсягом та/або зменшення ціни на газ протягом місяця поставки та/або здійснення
Споживачем переплати сума переплати зараховується в рахунок оплати на наступний розрахунковий
період або, на письмову вимогу Споживача, повертається на поточний рахунок Споживача.
4.8. Моментом оплати вважається день надходження грошових коштів на рахунок
Постачальника.
4.9. Сторони встановили, що Споживач, протягом двох банківських днів з дати надання
Постачальником рахунку на оплату, сплачує Постачальнику вартість потужності, що надається
Постачальнику відповідно до вимог Кодексу ГТС та вимог Постанови НКРЕКП №580 від 22.04.2019р.
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для забезпечення постачання Споживачу замовлених за відповідним Додатком обсягів природного
газу магістральними трубопроводами до точок виходу до газорозподільних систем/прямих
споживачів, яка включається у вартість Товару.
4.10. Сторони встановили, що Споживач, протягом двох банківських днів з дати надання
Постачальником рахунку на оплату, компенсує Постачальнику витрати, понесені на послуги
замовленої договірної потужності та/або послуги зберігання (закачування, відбору) в підземних
сховищах газу АТ "Укртрансгаз", природного газу, що поставляється згідно Додатків до цього Договору.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Права та обов’язки Споживача
5.1.1. Споживач має право:
1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі;
2) отримувати інформацію про ціну природного газу, про обсяги та інші показання власного
споживання природного газу;
3) вимагати від Постачальника проведення звірки розрахункових даних та/або оскаржувати їх в
установленому цим Договором та законодавством порядку;
4) провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта;
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 нормативноправовими актами та цим Договором;
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;
7) на своєчасне отримання достовірної інформації, в тому числі передбаченої Законом України
«Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного
водопостачання та водовідведення»
8) інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.
5.1.2. Споживач зобов’язується:
1) забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу згідно з умовами
цього Договору;
2) укласти в установленому порядку договір розподілу природного газу з Оператором ГРМ;
3) укласти в установленому порядку договір транспортування природного газу з Оператором ГТС;
4) не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
6) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних;
7) 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;
8) 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;
9) 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;
10) Компенсувати Постачальнику вартість послуг за відключення (обмеження/припинення) та
підключення газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ здійснювались внаслідок винних дій
(бездіяльності) Споживача та оплачувались Постачальником.
11) Повідомляти Оператора ГРМ, а також Постачальника про недоліки в роботі комерційних
вузлів (лічильників) обліку газу (вихід з ладу, несправність, пошкодження, у тому числі, пошкодження
пломб) того ж дня, коли стало відомо про такі недоліки.
12) У разі необхідності різкої зміни обсягів споживання газу (більше ніж на 50% від
середньодобового обсягу) Споживач зобов’язаний повідомити про це Постачальника та Оператора
ГРМ не пізніше ніж за три доби до такої зміни.
13) виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим
Договором.
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5.2. Права і обов'язки Постачальника
5.2.1. Постачальник має право:
1) отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ відповідно до умов даного
Договору;
2) контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів;
3) ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на умовах,
визначених цим Договором та чинним законодавством;
4) на безперешкодний доступ до комерційних вузлів обліку газу, що встановлені на об'єктах
Споживача, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу;
5) проводити разом із Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу;
6) на повну і достовірну інформацію від Споживача щодо режимів вибірки (споживання)
природного газу;
7) 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;
8) 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.
9) мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.
5.2.2. Постачальник зобов’язується:
1) дотримуватись вимог «Правил постачання природного газу»;
2) постачати природний газ на умовах та в обсягах, визначених даним Договором, за умови
дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;
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) дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів
природного газу;
5) відшкодовувати збитки, завдані Споживачу у випадку невиконання або неналежного
виконання Постачальником своїх зобов’язань що покладені на нього чинними нормативно-правовими
актами та цим Договором;
6) виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством України.
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 період, за
який сплачується пеня за кожний день прострочення.
6.3. У разі невиконання Споживачем обов‘язків по Договору, Продавець має право у
встановленому Законом порядку застосувати до Споживача оперативно-господарські санкції,
передбачені статтею 236 Господарського кодексу України, а також відмовитись від виконання
зобов‘язань, передбачених предметом Договору.
6.4. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від взятих на себе зобов’язань, відповідно до
умов даного Договору.
6.5. В разі наявності заборгованості Споживача за цим Договором більше одного місяця
Продавець 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 Продавець
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повідомляє Споживача рекомендованим листом.
6.6. 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.
6.7. 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.
6.8. Продавець не здійснює коригування обсягів природного газу запланованого до постачання
у поточній газовій добі у бік збільшення - у зв'язку з цим, у випадку збільшення споживання природного
газу, Споживач має сплатити Продавцю вартість врегулювання небалансів відповідно до п. 6.10 цього
Договору.
6.9. З дати набрання чинності положень Кодексу ГТС в редакції Постанови НКРЕКП №1437 від
27.12.2017р. «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП щодо впровадження добового
балансування на ринку природного газу та процедури розробки, подання і затвердження Плану
розвитку газотранспортної системи на наступні 10 років» Продавець має право, на основі даних
алокації (отриманої від оператора ГТС) та/або даних Споживачем про обсяги споживання Газу (наданих
відповідно до п. 1 цієї додаткової угоди), виставляти рахунок для відшкодування вартості місячного
обсягу добового небалансу Споживачем за попередній газовий місяць (плати за добовий небаланс
Контрагента, яка визначається відповідно до вимог Кодексу ГТС), який виник з вини Споживача, а
Споживач зобов'язаний протягом сплатити такий рахунок.
6.10. Споживач зобов’язаний оплатити Постачальнику компенсацію добових небалансів за
календарний місяць, який виникає протягом Розрахункового періоду, згідно наступного розрахунку:
6.10.1 При виникненні Позитивного Добового небалансу протягом доби вартість Добового
небалансу розраховується за наступною формулою
Вдн+ = (Фактичний добовий обсяг - Узгоджений добовий обсяг ) × (Маржинальна ціна продажу
природного газу × К – Узгоджена ціна природного газу)
Де,
Вдн+ - вартість позитивного добового небалансу у відповідну Розрахункову добу, грн. без ПДВ.
Узгоджений добовий обсяг – узгоджений добовий обсяг відбору/споживання природного газу у
відповідну Розрахункову добу, тис.м3;
Фактичний добовий обсяг – фактично відібраний/спожитий Споживачем природний газ за даним
Оператора ГРМ та/або Оператор ГТС, тис.м3;
Маржинальна ціна продажу природного газу – Маржинальна ціна продажу природного газу
(Оператору ГТС), що визначена Оператором ГТС у відповідності до Кодексу ГТС для відповідної
Розрахункової доби, грн. без ПДВ за 1 тис. м3;
Узгоджена ціна природного газу – узгоджена Сторонами ціна природного газу для відповідного
розрахункового періоду, грн. без ПДВ за 1 тис. м3
К – коефіцієнт, який залежить від допустимого відхилення Добового небалансу. К=1, якщо відхилення
Добового небалансу становить менше 10 %. К=0,9 у випадку, якщо відхилення Добового небалансу
становить 10 % та більше.
6.10.2. При виникненні Негативного Добового небалансу протягом доби вартість Добового
небалансу розраховується за наступною формулою
Вдн- = (Фактичний добовий обсяг - Узгоджений добовий обсяг) × (Маржинальна ціна придбання
природного газу × К – Узгоджена ціна природного газу)
де,
Вдн- - вартість негативного добового небалансу у відповідну Розрахункову добу, грн. без ПДВ.
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Узгоджений добовий обсяг – узгоджений добовий обсяг відбору/споживання природного газу у
відповідну Розрахункову добу, тис.м3;
Фактичний добовий обсяг – фактично відібраний/спожитий Споживачем природний газ за даним
Оператора ГРМ та/або Оператор ГТС, тис.м3;
Маржинальна ціна придбання природного газу – Маржинальна ціна придбання природного газу (у
Оператора ГТС), що визначена Оператором ГТС у відповідності до Кодексу ГТС для відповідної
Розрахункової доби, грн. без ПДВ;
Узгоджена ціна природного газу – узгоджена Сторонами ціна природного газу для відповідного
розрахункового періоду, грн. без ПДВ за 1 тис. м3
К – коефіцієнт, який залежить від допустимого відхилення Добового небалансу. К=1, якщо відхилення
Добового небалансу становить менше 10 %. К=1,1 у випадку, якщо відхилення Добового небалансу
становить 10 % та більше.
6.10.3. Розмір компенсації добових небалансів за календарний місяць розраховується як сума
всіх Вдн- у Розрахунковому Місяці плюс сума всіх Вдн+ у такому Розрахунковому місяці та підлягає
виплаті Споживачем Постачальнику якщо Розмір компенсації добових небалансів за календарний
місяць є плюсовим (більше 0).
6.10.4. Розмір компенсації добових небалансів за календарний місяць включається окремою
строчкою до Акту приймання-передачі природного газу в Розрахунковому місяця, або оформлюється
окремим Актом та підтверджується Розрахунком, який надає Постачальник. За погодженням Сторін,
розмір компенсації за добові небаланси за календарний місяць може бути включений до ціни
природного газу в Розрахунковому місяці, шляхом коригування ціни в такому Розрахунковому місяці,
на підставі додаткової угоди.
6.10.5. У випадку відмови від підписання Споживачем акту про компенсацію вартості місячного
небалансу, Розмір компенсації добових небалансів за календарний місяць, встановлюється
Постачальником в односторонньому порядку, на підставі даних Оператора ГТС про розмір
споживання газу в Розрахунковому періоді та порядку розрахунку компенсації згідно цього пункту.
Споживач в такому разі не позбавлений права звернутись до суду за вирішенням спору. До прийняття
рішення судом та набрання таким рішенням законної сили, розмір компенсації встановлюється згідно
Розрахунку, наданого Постачальником та підлягає безумовній оплаті у строки, встановлені цим
Договором.
6.11. У випадку односторонньої відмови Споживача від замовлених обсягів природного газу,
що стало наслідком, в тому числі, в зв’язку з порушенням Споживачем встановленого порядку зміни
постачальника, відшкодувати Постачальнику договірний обсяг збитків, який визначається як вартість
природного газу за цим Договором, від якого відмовився Споживач.
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.
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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.
8. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК ТА ЗМІНИ ПОСТАЧАЛЬНИКА
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.
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.
8.2. 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.
8.3.Зміна Постачальника газу здійснюється у випадках та у порядку, передбаченому умовами
даного Договору та/або чинного законодавства, зокрема, відповідно до розділу IV Правил постачання
природного газу.
8.4.У будь-якому випадку зміни Постачальника у відповідному розрахунковому періоді має
передувати укладання договору постачання природного газу з новим Постачальником та розірвання
договору постачання природного газу з діючим Постачальником або його призупинення в частині
постачання природного газу, а також відсутність у Споживача простроченої заборгованості за
поставлений природний газ перед діючим Постачальником.
8.5.Споживач зобов'язаний письмово повідомити Постачальника про намір зміни постачальника
не пізніше ніж за 21 календарний день до запланованої дати припинення Договору. Датою
повідомлення Постачальника в даному 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.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
9.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками 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 пролонговується
щоразу на один рік на тих самих умовах, при цьому Сторони зобов’язані внести відповідні зміни в
Додаток №1 щодо обсягів 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.
9.4. Всі повідомлення, заявки, графіки, які стосуються інформації щодобового та місячного
балансування, їх коригування, вважаються наданими Споживачем належним чином, якщо вони
оформлені уповноваженими особами Споживача та:
9.4.1. Передані в оригіналі Постачальнику під розпис.
9.4.2. Надіслані уповноваженими особами Споживача електронною поштою на адреси
уповноважених осіб Постачальника.
9.5. З підписанням даного Договору втрачають чинність всі інші угоди з цього предмету укладені
Сторонами раніше.

8

9.6. Договір та додатки до нього, підписані по факсу, мають юридичну силу до моменту
підтвердження оригіналом.
9.7. Постачальник має право використовувати факсимільне відтворення підпису уповноваженої
особи Постачальника на всіх документах, що стосуються виконання цього Договору, в тому числі, але не
виключно, на додатках, додаткових угодах до нього, заявках, первинних документах.
9.8. Зразок факсимільного відтворення (відбитку) підпису уповноваженої особи Постачальника, а
також аналог його власноручного підпису наводяться нижче та визнаються Сторонами цього Договору:
Факсимільне відтворення підпису
___________________________ ФІО
Оригінальний підпис

___________________________ФІО

9.9. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за цим Договором третій особі
без отримання письмової згоди іншої Сторони.
9.10. 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.
9.11. 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.
9.12. 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.
9.13. Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність інших
положень даного Договору і Договору в цілому.
9.14. Взаємовідносини Сторін, не передбачені Договором, регулюються чинним законодавством
України.
9.15. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних умовах.
9.16. Споживач є платником податку ______________.
10. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВИЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
Постачальник:
ТОВ «ОККО Ресурс»
Місцезнаходження:04070,м.Київ,
вул. Набережно-Хрещатицька 15-17/18
Поштова адреса:79015,м.Львів,
вул. Героїв УПА 72
Банківські реквізити:
р/р UA893808050000000026008618243
МФО 380805
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М.КИЄВІ
Код за ЄДРПОУ 37776041
Тел./факс: +380322989601
E-mail: okkotrade@gng.com.ua

Представник

__________________ Остащук В.М.

Споживач:
_________ «__________________»
Місцезнаходження:
Поштова адреса:
Банківські реквізити:
п/р № _____________
в _________________
МФО _______
Код за ЄДРПОУ _________
Тел./факс: _______________
E-mail: __________________

Директор

___________________ _____________
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