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Права та обов‘язки  

Покупця та Постачальника 
 

 

 

Права та обов’язки Покупця 
1. Покупець має право: 
1) отримувати природний газ на умовах, зазначених у 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 Покупця, та брати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених чинними нормативно-
правовими актами та цим Договором; 

6) на дострокове розірвання Договору, якщо Постачальник повідомив Покупця 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. 
 
2. Покупець 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) не допускати несанкціонованого відбору природного газу; 
4) своєчасно повідомляти Постачальника про всі зміни щодо персоніфікованих даних; 
5) 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; 

6) 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; 

7) відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або 
неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань перед Постачальником, що покладені на нього 
чинними нормативно-правовими актами та/або цим Договором;  

8) Компенсувати Постачальнику вартість послуг за відключення (обмеження/припинення) та 
підключення газопостачання, якщо такі послуги Оператора ГРМ здійснювались внаслідок винних дій 
(бездіяльності) Покупця та оплачувались Постачальником. 

9) 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. 
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10) 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. 

11) виконувати інші обов’язки, покладені на Покупця чинним законодавством та/або цим 
Договором. 

 
Права і обов'язки Постачальника 
1. Постачальник має право: 
1) отримувати від Покупця плату за поставлений природний газ відповідно до умов даного 

Договору; 
2) контролювати правильність оформлення Покупцем платіжних документів; 
3) ініціювати припинення постачання природного газу Покупцю 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 

Покупця, для звірки даних фактичних обсягів споживання природного газу; 
5) проводити разом із Покупцем звіряння фактично використаних обсягів природного газу;  
6) на повну і достовірну інформацію від Покупця щодо режимів вибірки (споживання) 

природного газу; 
7) отримувати відшкодування збитків від Покупця, що завдані Постачальнику у зв’язку з 

невиконанням або неналежним виконанням Покупцем 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 Покупцю в разі:  

- проведення Покупцем 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. 
 
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 Покупцем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього;  
3) подавати Оператору ГТС всі необхідні документи для підтвердження обсягу природного газу 

необхідного Покупцю за умови, що Покупець 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 Покупцю 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. 
 


