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  ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОСТАЧАННЯ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ 

 

 

 Постачання природного газу Покупцю здійснюється з моменту укладення Договору відповідно 
до положень Договору з урахуванням всіх його додатків та додаткових угод. 

 Постачальник забезпечує постачання підтвердженого обсягу природного газу Покупцю протягом 
визначеного у Додатках періоду постачання.  

 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. 

 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. 

 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./).  

 Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Покупця 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 Покупця відповідно 
до актів розмежування ділянок обслуговування. 

 Фактична кількість переданого Покупцю газу визначається за показниками, встановленого у 
Покупця комерційного вузла обліку, та підтверджується Оператором ГРМ та/або Оператором 
ГТС. 

 Приймання - передача газу, поставленого Постачальником та прийнятого Покупцем 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. 

 Для складання актів приймання-передачі природного газу, Покупець 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 
Покупцю, складеного між Покупцем та Оператором ГРМ або Оператором ГТС.На підставі 
отриманих від Покупця 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 Покупцю. 

 Покупець протягом 2 (двох) днів з дати одержання Актів приймання-передачі природного газу 
зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту приймання-передачі 
природного газу, підписаний уповноваженим представником Покупця, або надати в письмовій 
формі мотивовану відмову від підписання акту приймання-передачі природного газу. 


