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Договір №___________-З/Б 

на постачання природного газу 

м. Полтава «___»___________ 20__ р. 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ», (далі –Постачальник 
ЕІС-код 56Х930000000200L), в особі директора Перерви Григорія Степановича, який діє на підставі 
Статуту, та 

__________________________________________________________________________________, 
(надалі – Споживач ЕІС-код _____________________________) в особі 
_______________________________________________________________________________________, 
що діє на підставі ________________________________, (далі разом іменуються – Сторони, а кожна 
окремо – Сторона), керуючись положеннями Закону України «Про ринок природного газу», 
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими 
актами, уклали даний 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. Предмет договору
1.1. Постачальник забезпечує Споживача необхідними підтвердженими обсягами природного 

газу, передбачених Договором для забезпечення потреб Споживача, а Споживач оплачує 
Постачальнику вартість газу і наданих послуг у розмірах, строках, порядку та на умовах, 
передбачених Договором. 

Споживач підтверджує, що він ознайомлений з тим, що передача Газу неможлива без 
замовлення відповідної потужності на відповідний обсяг газу, який належить до передачі та 
підписання даної угоди надає згоду Постачальнику на замовлення потужності для Споживача. 

1.2. Перехід права власності на природний газ від Постачальника до Споживача здійснюється 
на межах балансової належності об'єктів Споживача відповідно до актів розмежування ділянок 
обслуговування (далі – пункти призначення).  

ІІ. Якість, обсяг природного газу та умови  його постачання 
2.1. Якість газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати 

вимогам, установленим державними стандартами та технічним умовам щодо його якості. 
Відповідальним за якість газу, що постачається на об’єкти Споживача, підключені до 
газорозподільчих систем, є відповідальний Оператор ГРМ, а відповідальним за якість газу, що 
постачається на об’єкти Споживача, підключені до газотранспортної системи, є Оператор ГТС.  

2.2.Постачання природного газу здійснюється за умови: 
2.2.1. Наявності у Споживача, укладеного в установленому порядку з Оператором  ГРМ (АТ 

«Полтавагаз») договору на розподіл природного газу  та/або з Оператором ГТС  договору на 
транспортування природного газу, та включення Споживача до Реєстру споживачів постачальника у 
відповідному розрахунковому періоді. 

2.2.2. Відсутності заборгованості у Споживача за минулі періоди перед Постачальником (або 
оплати відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати поточних платежів. 

2.2.3 Відсутності простроченої заборгованості Споживача за поставлений природний газ перед 
іншим постачальником газу (за його наявності), що має підтверджуватися письмовою довідкою 
такого постачальника  або складеним з ним актом звірки взаєморозрахунків. 

2.2.4.Включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника у відповідному 
Розрахунковому періоді. 

2.3.Включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника відбувається на підставі 
письмового запиту Споживача, наданого Постачальнику, не пізніше ніж за 22 (двадцять дві)  доби до 
дати початку розрахункового періоду, в якому здійснюється постачання природного газу Споживачу. 
Включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника може бути здійснено в коротші 
терміни, за умови відсутності Споживача в Реєстрі споживачів іншого постачальника у 
Розрахунковому періоді. 

2.4.Обсяг переданого (спожитого) газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті 
Споживачем, визначається на межі балансової належності Оператора ГРМ та/або Оператора ГТС та 
Споживачем на підставі даних комерційних вузлів обліку, визначених в заяві-приєднання до договору 
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на розподіл природного газу, укладеного між Оператором ГРМ та Споживачем, а також з 
урахуванням процедур, передбачених Кодексом ГРМ. 

2.5. Обсяг відбору (споживання) природного газу Споживачем у відповідному 
Розрахунковому періоді не повинен перевищувати Узгодженого обсягу природного газу. 

Постачальник забезпечує постачання підтвердженого обсягу природного газу Споживачу, або 
по його точці комерційного обліку, якій присвоєно окремий ЕІС код,  протягом визначеного у 
Додатку №1  періоду постачання. 

Добові узгоджені обсяги постачання газу визначаються шляхом ділення місячного 
узгодженого обсягу газу на кількість днів протягом місяця, якщо інші добові узгоджені обсяги по 
конкретному розрахунковому  місяцю не визначені цим Договором чи додатковою угодою до нього. 

2.6. Корегування (перегляд) узгоджених добових та місячних обсягів споживання природного 
газу здійснюється за письмовою заявою Споживача, поданою не менше ніж за 3 (три) доби до початку 
відповідного Розрахункового періоду за умови внесення Сторонами змін до Узгоджених обсягів, 
шляхом підписання додаткової угоди. 

Постачання та споживання узгоджених обсягів газу протягом місяця здійснюється, як правило 
в рівномірному режимі, виходячи із середньодобової норми, яка визначається шляхом ділення 
місячного узгодженого обсягу природного газу на кількість днів протягом цього місяця. 

Споживач має право здійснити коригування добових обсягів природного газу до 10:00 год. 
кожного дня, шляхом направлення з використанням електронного ключа, повідомлення 
Постачальнику про очікуваний обсяг споживання природного газу на наступну добу. 

Допустиме відхилення споживання природного газу, протягом газової доби, встановлюється 
Сторонами у розмір + 5 (п’ять) % від узгоджених добових обсягів споживання природного газу. За 
перевищення допустимого відхилення (+або-) встановлюється відповідальність згідно даного 
Договору. 

2.7.Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення  
узгодженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно обмежити 
(припинити) власне газоспоживання. В іншому разі до Споживача можуть бути застосовані відповідні 
санкції та заходи з боку Постачальника, передбачені Правилами постачання природного газу  та цим 
Договором, у тому числі примусове обмеження (припинення) газопостачання. 

2.8.Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання 
природного газу Споживачу буде більшим або меншим від узгодженого (підтвердженого) обсягу 
природного газу на цей період, Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику вартість різниці 
між узгодженим (підтвердженим) обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) 
споживання природного газу відповідно до умов  Договору. 

 
ІІІ Ціна, порядок обліку та порядок проведення розрахунків 

3.1.Постачання природного газу здійснюється за ціною, яка вільно встановлюється  між 
Постачальником та Споживачем, та зазначається в додаткових угодах до цього договору. 

3.2.Загальна вартість Договору складається з місячних сум вартості фактично поставлених 
обсягів природного газу, згідно актів приймання – передачі, складених Сторонами протягом періоду 
постачання. 

Вартість фактично поставленого Споживачу обсягу природного газу, протягом відповідного 
розрахункового місяця визначається як добуток ціни природного газу та обсягу фактично 
поставленого Споживачу природного газу, за відповідний розрахунковий період, згідно актів 
приймання – передачі природного газу 

3.3.Ціна природного газу підлягає зміні з наступних підстав: 
3.3.1. зміна кон’юктури   ринку (зміна закупівельної ціни природного газу  у власників ресурсу 

(газодобувних підприємств, оптових продавців, власників імпортованого ресурсу газу); 
3.3.2. набрання чинності нормативно-правовими актами, що безпосередньо впливають на Ціну 

природного газу, включаючи але не обмежуючись, введенням в дію актів законодавства, що 
покладають на Постачальника обов’язок укладання договорів транспортування та/або розподіл 
природного газу або договорів, що унеможливлюють постачання природного газу Споживачу, без 
укладання Постачальником такого роду договорів; прийняття нормативно-правових актів, що 
створюють для Постачальника додаткові фінансові витрати пов’язані із постачанням природного газу 
Споживачу (будь-які види фінансових забезпечень, гарантій (без відкладної, безумовної банківської 
гарантії)); вимоги щодо збільшення страхового запасу природного газу; збільшення тарифів на 
транспортування замовлену потужність та/або розподіл природного газу, тощо; 

3.3.3. надання Споживачем заявки на коригування договірних планових обсягів природного 
газу та/або підтверджених обсягів природного газу, у сторону збільшення; 

3.3.4. з будь-яких інших підстав, що випливають із відповідної письмової домовленості 
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Сторін, оформлених відповідною додатковою угодою до Договору. 
3.4. Постачальник повідомляє Споживача про намір змінити ціну шляхом публікування ціни 

на веб- сайті  Постачальника: Poltavagazzbut.com.ua. 
3.5.У випадку настання обставин,  визначених в п. 3.4 Договору, Сторони зобов’язуються 

врегулювати питання, щодо зміни Ціни природного газу, шляхом укладання відповідної додаткової 
угоди. 

3.6. Облік спожитого природного газу здійснюється на підставі показів комерційних вузлів 
природного газу Споживача або показів приладів обліку (лічильника) природного газу Споживача. 

3.7. Розрахунковим періодом за цим Договором є відповідний розрахунковий місяць. 
Розрахунки Споживача за природний газ здійснюються за розрахунковий період, шляхом 
перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника, у наступному порядку: 

3.7.1 щомісячної 100% попередньої  оплати договірного обсягу постачання газу, визначеного в 
Додатку 1   до Договору , не пізніше ніж за п’ять  робочих днів до початку розрахункового періоду. 

3.7.2 у разі збільшення в установленому порядку узгодженого обсягу природного газу 
протягом розрахункового періоду Споживач здійснює оплату вартості додатково узгоджених обсягів 
природного газу до моменту коригування  Постачальником планових обсягів, що передбачено 
пунктом 2.6. цього Договору. 

3.7.3. у випадку недоплати вартості послуг з постачання газу за розрахунковий період 
Споживач проводить остаточний розрахунок не пізніше 08 числа місяця, наступного за 
розрахунковим. 

За домовленістю сторін порядок оплати може бути змінений, про що укладається додаткова 
угода, яка є невід’ємною частиною даного договору.  

3.8. У разі переплати (крім оплати замовленої потужності), сума переплати зараховується в 
рахунок оплати на наступний розрахунковий період, або повертається на поточний рахунок 
Споживача, на його письмову вимогу. 

3.9. Датою оплати (здійснення розрахунку) визначається дата, на яку були зараховані кошти 
на поточний рахунок Постачальника. 

3.10. За підсумками розрахункового періоду, Споживач до 5 числа  місяця, наступного за 
розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію відповідного акту про фактичний об’єм 
(обсяг) розподіленого (протранспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, 
що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог чинного законодавства 
України. 

3.11. На підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС, 
Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірника акта 
приймання-передачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Постачальника. 

3.12. Споживач протягом двох днів з дня одержання акту приймання – передачі природного 
газу зобов’язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акта приймання – передачі 
природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмові формі 
мотивовану відмову від підписання акта приймання – передачі природного газу. 

3.13. У випадку не повернення Споживачем підписаного оригіналу акту приймання -передачі 
природного газу, або не надання письмового обґрунтування відмови від його підписання до 07 числа 
місяця, наступного за звітним, такий акт вважається підписаним Споживачем, а обсяг спожитого 
природного газу встановлюється відповідно до даних Постачальника. 

3.14. У випадку відмови від підписання акта приймання –передачі природного газу 
розбіжності підлягають урегулюванню відповідно до Договору або в судовому порядку. 

3.15. До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється 
відповідно до даних Постачальника. 

3.16 Сторони погодили, що оплата Послуг з замовлення потужності здійснюється у розмірі не 
менше 100% від замовлених обсягів постачання природного газу у відповідному періоді, незалежно 
від того, чи була повністю використана потужність Споживачем. 

3.17 У випадку перевищення Споживачем замовленої потужності у відповідному періоді, 
Споживач зобов’язується здійснити доплату Послуги із замовлення потужності на обсяг перевищення 
за подвійним тарифом, згідно з Кодексом газотранспортної системи на підставі акту або виставленого 
Постачальником рахунку. 

Порядок обліку та оплати за  Добовий небаланс. 
  3.18. У випадку якщо обсяг газу вказаний Споживачам на Газову добу з урахуванням змін 

Повідомленнями та/або Заявками відповідно до умов Договору дорівнює обсягу фактично спожитого 
природного газу Споживачем за цю газову добу згідно даних Оператора ГТС то у Споживача 
відсутній добовий небаланс за цю газову добу. 

3.19 У випадку якщо обсяг газу вказаний Споживачам на Газову добу  з урахуванням змін 
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Повідомленнями та/або Заявками відповідно до умов Договору не дорівнює обсягу фактично 
спожитого природного газу Споживачем за цю газову добу згідно даних Оператора ГТС то у 
Споживача є добовий небаланс за цю газову добу і до нього застосовується плата за добовий 
небаланс. 

3.20 Плата за добовий небаланс застосовується таким чином: 
3.20.1 Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу є позитивним (обсяг спожитого 

газу менше ніж в підтвердженій номінації/реномінації) то плата за позитивний небаланс 
розраховується за формулою: 

ППН = Vп/н * (Цдог. – МЦПрод.), де 
ППН – сума плати за добовий позитивний небаланс, грн. без ПДВ; 
Vп/н – обсяг позитивного небалансу за Газову добу, тис.куб.м.; 
Цдог. – ціна по Договору, що діє у відповідну Газову добу, грн. без ПДВ за одну тис.куб.м; 
МЦПрод. – Маржинальна ціна продажу, що діє у відповідну Газову добу, грн. без ПДВ за 

одну тис.куб.м.  
При цьому, якщо (Цдог. – МЦПрод.) ≤ 0, то Плата за добовий небаланс не застосовується. 
На суму плати за добовий позитивний небаланс нараховується податок на додану вартість за 

ставкою, передбаченою Податковим кодексом України. 
3.20.2 Якщо добовий небаланс Споживача за Газову добу є негативним (обсяг спожитого газу 

більше ніж в підтвердженій номінації/реномінації) то плата за негативний небаланс розраховуєтеся за 
формулою: 

ПНН = Vн/н * (МЦПрид. – Цдог.), де 
ПНН – сума плати за добовий негативний небаланс, грн. без ПДВ; 
Vн/н – обсяг негативного небалансу за Газову добу , тис.куб.м.; 
Цдог. – ціна по Договору, що діє у відповідну Газову добу, грн. без ПДВ за одну тис.куб.м; 
МЦПрид. – Маржинальна ціна придбання, що діє у відповідну Газову добу, грн. без ПДВ за 

одну тис.куб.м. 
При цьому, якщо (МЦПрид. – Цдог.) ≤ 0, то Плата за добовий небаланс не застосовується. 
Окрім цього на суму плати за добовий негативний небаланс нараховується податок на додану 

вартість за ставкою, передбаченою Податковим кодексом України. 
3.20.3  Якщо добовий небаланс Споживача перевищує 10% то: 
- плата за позитивний небаланс розраховується за Маржинальною ціною продажу зменшеною 

на 10%; 
- плата за негативний небаланс розраховується за Маржинальною ціною придбання 

збільшеною на 10%. 
3.21 Постачальник до 20 числа Газового місяця, на підставі остаточних алокацій Оператора 

ГТС, здійснює розрахунок остаточного обсягу добового небалансу Споживача за кожну Газову добу 
звітного Газового місяця та визначає остаточну плату за добовий небаланс за кожну Газову добу і 
сумарно за звітний Газовий місяць. 

3.22. Постачальник до 20 числа Газового місяця направляє Споживачеві на його електронну 
адресу  рахунок на оплату за добові небаланси за звітний Газовий місяць. Споживач зобов’язаний 
оплатити рахунок до 25 числа Газового місяця. 

3.23 Розмір плати за добовий небаланс Споживача оформлюється одностороннім актом за 
підписом Постачальника. Акт оформлюється датою виставлення рахунку на оплату за добові 
небаланси відповідно до п. 3.22. Договору. 

3.24. У випадку, якщо ціна природного газу за Договором на обсяги негативного небалансу 
Споживача буде нижче ціни придбання Постачальником природного газу у Оператора ГТС для 
покриття таких негативних небалансів Споживача, Споживач зобов’язується компенсувати 
Постачальнику суму зобов’язань по ПДВ, які виникли у Постачальника внаслідок різниці цін згідно з 
п.188.1 Податкового кодексу України. Сума компенсації повинна бути підтверджена податковою 
накладною Постачальника та оплачена Споживачем протягом 2 (двох) днів з дня отримання рахунку 
на електронну адресу. 

 
IV Права та обов’язки Споживача 

4.1.Споживач має право: 
4.1.1. на отримання природного газу в обсягах, визначених цим Договором, за умови 

дотримання його умов; 
4.1.2 на отримання інформації  визначеної Законом України «Про особливості доступу до 

інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, 
централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та 
водовідведення» то порядку оплати , загальні умови постачання , права та обов’язки Постачальника 
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та Споживача, зазначення актів законодавства, якими регулюються відносини між Постачальником та 
Споживачем, наявні способи досудового вирішення спорів з Постачальником; 

4.1.3 на безоплатне отримання інформації про обсяги та інші показники власного споживання 
природного газу; 

4.1.4. звертатися до Постачальника для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням 
цього Договору; 

4.1.5.на звірку фактичних розрахунків з підписанням відповідного акта; 
4.1.6. вільно обирати постачальника, шляхом зміни Постачальника, в порядку визначеному 

цим  Договором та чинним законодавством України; 
4.1.7. самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з 

дотриманням вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомити всіх суб’єктів 
ринку природного газу, з якими укладено відповідні договори; 

4.1.8. вимагати поновлення постачання  природного газу в установленому порядку після 
усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення, якщо припинення 
газопостачання відбулося без розірвання Договору; 

4.1.9 на дострокове розірвання Договору, якщо Постачальник повідомив Споживача про намір 
внесення змін до Договору, в частині ціни природного газу,  умов постачання та нові умови 
постачання виявилися для нього неприйнятими; 

4.1.10. узгодити порядок на коригування протягом розрахункового періоду підтверджених 
обсягів природного газу. 

4.1.11 мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами і цим Договором. 
   4.1.12 на одночасне укладання декількох договорів постачання природного газу, але на різні 

розрахункові періоди. 
 
 
4.2.  Споживач зобов’язується: 
4.2.1. дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини на 

ринку природного газу; 
4.2.2. забезпечити дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в обсягах та 

на умовах, визначених цим Договором; 
4.2.3. забезпечувати своєчасну та повну оплату поставленого природного газу, згідно з 

умовами Договору; 
4.2.4. укласти в установленому порядку договір на розподіл природного газу з оператором 

ГРМ для набуття права санкціоновано відбирати Газ з газорозподільної системи та фізичної доставки 
газу до межі балансової належності об’єкта Споживача; 

4.2.5. провести повний розрахунок із Постачальником за природний газ, спожитий 
Споживачем до дати переходу до нового постачальника та виплати на рахунок Постачальника суму 
компенсації, визначеної умовами даного Договору. 

4.2.6. своєчасно повідомляти Постачальнику про всі зміни щодо персоніфікованих даних 
Споживача; 

4.2.7. за підсумками кожного розрахункового періоду, до 5 числа місяця, наступного за 
розрахунковим періодом, надавати Постачальнику копію відповідного акту про фактичний об’єм 
(обсяг) розподіленого (про транспортованого) природного газу Споживачу за розрахунковий період, 
що складений між Оператором ГРМ/ГТС та Споживачем; 

4.2.8 забезпечувати безперешкодний доступ представників Постачальника за пред’явлення 
службового посвідчення на територію власних об’єктів, де розташовані вузли обліку природного газу, 
прилади обліку природного газу, лічильники природного газу тощо, для звірки даних фактичного 
споживання природного газу; 

4.2.9 проводити звірку фактичних розрахунків за природний газ поставлений за цим 
Договором; 

4.2.10. відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або 
неналежним виконанням  Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником за діючими 
нормативно-правовими актами та/або цим Договором; 

4.2.11 здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози життю 
або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних наслідків тощо в 
разі отримання повідомлення про припинення (обмеження) постачання природного газу; 

   4.2.12. самостійно обмежити (припинити) споживання природного газу у випадках: 
 - порушення строків оплати за цим Договором; 
- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу; 
- перевищення підтвердженого обсягу природного газу без узгодження з постачальником; 
- відсутність споживача у розрахунковому періоді в Реєстрі будь-якого постачальника на 
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інформаційній платформі Оператора ГТС; 
- в інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України. 

4.2.13. здійснювати обмін інформацією із Постачальником, в порядку та на умовах визначених 
даним Договором; 

4.2.14 своєчасно повідомляти Постачальника про початок процедури ліквідації Споживача або 
про порушення судом справи про банкрутство Споживача; 

4.2.15 виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та цим 
Договором. 

 
V Права і обов’язки Постачальника  

5.1.Постачальник має право 
5.1.1. отримувати від Споживача оплату за поставлений природний газ відповідно до умов 

Договору; 
5.1.2 ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку  та на умовах, 

визначених цим Договором та чинним законодавством України; 
5.1.3. на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до комерційних 

вузлів обліку природного газу, що встановлені на об’єктах газоспоживання Споживача, для звірки 
даних фактичного споживання природного газу; 

5.1.4 на повну і достовірну інформацію від Споживача, щодо режимів споживання природного 
газу; 

5.1.5 отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником, у 
зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед 
Постачальником, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України; 

5.1.6 оперативно контролювати обсяг споживання природного газу споживачем, 
використовуючи базу даних Оператора ГРМ/ГТС або інформацію споживача, а також шляхом 
самостійного контролю обсягів споживання природного газу на об’єкті споживача. В порядку 
встановленому Кодексом газотранспортної системи протягом  розрахункового періоду, допускається 
корегування  підтверджених обсягів природного газу. 

5.1.7. на включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника на період строку дії 
цього Договору. 

5.1.8. на відшкодування збитків Споживачем у порядку та розмірах, що визначені Правилами 
постачання природного газу. 

5.1.9. мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором. 
5.2. Постачальник зобов’язується: 
5.2.1 забезпечити постачання природного газу на умовах, визначених цим Договором, за 

умови дотримання Споживачем дисципліни відбору (споживання) природного газу та проведення 
своєчасних розрахунків за нього; 

5.2.2. забезпечити відповідно  до вимог Кодексу газотранспортної системи своєчасну 
реєстрацію споживача у власному Реєстрі споживачів на інформаційній платформі Оператора ГТС за 
умови дотримання Споживачем цього Договору; 

5.2.3. забезпечувати належну якість надання послуг постачання природного газу відповідно до 
вимог чинного законодавства України та цього Договору; 

5.2.4. надавати Споживачу інформацію про умови постачання, ціну природного газу, порядок 
оплати за спожитий природний газ та іншу інформацію, що вимагається діючими нормативно – 
правовими актами. Така інформація оприлюднюється на веб-сайті Постачальника. 

5.2.5.в установленому порядку розглядати запити Споживача щодо діяльності, пов’язаної з 
постачанням природного газу; 

5.2.6.відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного 
виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором; 

5.2.7 забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача; 
5.2.8. своєчасно повідомляти Споживача якщо Постачальник знаходиться в процесі ліквідації, 

або визнання банкрутом, або якщо Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання 
ліцензії на постачання природного газу, його ліцензію на провадження діяльності з постачання 
природного газу анульовано або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу; 

5.2.9 виконувати інші обов’язки, які покладені на Постачальника чинним законодавством та 
цим Договором. 

5.2.10 у випадку ініціювання виключення Споживача із Реєстру споживачів Постачальника 
своєчасно (одночасно з наданням повідомлення Оператору ГТС відповідно до Кодексу ГТС) 
повідомити Споживача про вчинення таких дій. 

5.2.11 Забезпечити Споживача електронним носієм (диск з ключем), для своєчасної передачі 
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Споживачем інформації про очікуваний обсяг споживання природного газу на наступну добу. 
 
 

VI Порядок припинення (обмеження)  та відновлення газопостачання 
6.1 Постачальник має право ініціювати/вживати заходи з припинення або обмеження в 

установленому порядку постачання природного газу Споживачу у разі: 
6.1.1. проведення Споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за цим Договором; 
6.1.2. перевитрат добової норми (узгодженого договором графіка нерівномірної подачі 

природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу; 
6.1.3. розірвання/припинення/призупиненя цього Договору; 
6.1.4. відмови від підписання акта приймання-передачі природного газу, за відповідний 

розрахунковий період, без відповідного письмового обґрунтування;  
6.1.5. настання заходів, передбачених Правилами про безпеку постачання природного газу, що 

діють відповідно до вимог ст.. 5 закону України «Про ринок природного газу». 
6.1.6. у випадках відмови Споживача від підписання додаткової угоди, щодо зміни ціни 

природного газу з підстав передбачених цим Договором; 
6.1.7. настання заходів, передбачених Національним планом дій, розробленого на виконання 

статті 6 Закону України «Про ринок природного газу»; 
6.1.8 газопостачання Споживачу може бути припинено (обмежено) в інших випадках 

передбаченими чинним законодавством України. 
6.2 За необхідності здійснення заходів з припинення або обмеження  газопостачання 

Споживачу, Постачальник направляє Споживачу повідомлення про необхідність самостійно 
обмежити чи припинити газопостачання з певного періоду (день, година) та у визначений зі 
Споживачем час має право опломбувати запірні пристрої Споживача, за допомогою яких  Споживач 
самостійно обмежив чи припинив подачу газу на власні об’єкти.  

6.3. Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання 
Споживачу через залучення до цих робіт Оператора ГРМ/ГТС. Для цього Постачальник укладає з 
Оператором ГРМ/ГТС договір на виконання робіт, пов’язаних з припиненням/обмеженням 
газопостачання споживачам. При необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення 
газопостачання Споживачу Оператором ГРМ/ГТС, Постачальник направляє Оператору ГРМ/ГТС 
відповідне письмове повідомлення, копію якого направляє Споживачу, в якому повинен зазначити 
підстави припинення, дату та час, коли необхідно обмежити чи припинити розподіл /транспортування 
природного газу з дотриманням правил безпеки та нормативних документів, що визначають порядок 
обмеження/припинення природного газу. 

6.4. У разі одержання повідомлення про припинення або обмеження постачання природного 
газу Споживач зобов’язаний з дотриманням правил безпеки обмежити (припинити) власне 
споживання природного газу, а в разі, якщо обмеження (припинення) природного газу буде 
здійснюватися Оператором ГРМ/ГТС, ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання 
виникненню аварійних ситуацій та підготувати власне газоспоживне обладнання до обмеження 
(припинення) розподілу/транспортування природного газу. 

6.5. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити заборгованість 
Постачальнику за цим Договором. 

6.6. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на об’єкт 
Споживача чи його окремі газові прилади для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи 
технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до Оператора ГРМ. 

 
VII Порядок зміни постачальника 

7.1. Споживач має право змінити Постачальника виключно у випадку повного дотримання 
умов визначених даним розділом Договору. 

7.2. Зміні Постачальника, має передувати укладання договору постачання природного газу з 
новим постачальником та розірвання даного договору або його призупинення в частині постачання 
природного газу у певному розрахунковому періоді, а також відсутність у Споживача простроченої 
заборгованості за поставлений природний газ перед Постачальником за цим Договором. 

7.3 Споживач зобов’язується уникати дій, які призведуть до порушення порядку зміни 
постачальника, в тому числі, але не обмежуючись, надання заявки на включення Споживача до 
реєстру іншого постачальника протягом періоду, поки Споживач включений до Реєстру споживачів 
Постачальника. 

7.4.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 природного газу або його призупинення в частині постачання 
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природного газу. В такому разі Сторони зобов’язуються здійснити зміну постачальника (підписати 
відповідну додаткову угоду про розірвання/призупинення цього Договору) в термін не більше 21 
(двадцяти одного) дня з дня отримання Постачальником письмового повідомлення Споживача про 
намір змінити постачальника. 

 
7.5. Повідомлення Споживачем Постачальника про намір змінити постачальника є 

пропозицією про розірвання цього Договору або його призупинення в частині постачання природного 
газу у певному розрахунковому періоді  і повинно містити дату розірвання (припинення) цього 
Договору, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання 
природного газу з новим постачальником набирає чинності. З метою забезпечення безперебійного 
постачання природного газу, Постачальник поставляє природний газ Споживачу до останнього дня 
терміну дії цього Договору, відповідно до умов та положень, узгоджених у ньому, а договір 
постачання природного газу, укладений з новим постачальником, набирає чинності наступного дня 
після розірвання (призупинення) цього Договору, але за умови, що у Споживача не буде простроченої 
заборгованості за поставлений природний газ  Постачальником. 

Якщо на початок періоду фактичного постачання природного газу новим постачальником, чи 
протягом цього періоду, у Споживача виникне прострочена заборгованість за поставлений природний 
газ перед Постачальником (через розбіжності між плановими і фактичним споживанням, настання 
терміну остаточного розрахунку після початку постачання газу новим постачальником, тощо), 
останній має право повідомити про це Оператора ГТС та здійснити заходи, щодо припинення 
постачання природного газу Споживачу, у тому числі через Оператора ГРМ. 

7.6. Фактичне постачання природного газу новим постачальником може починатися виключно 
з газової доби, з якої споживач включений до Реєстру споживачів нового постачальника в 
інформаційній платформі Оператора ГТС у порядку, визначеному Кодексом ГТС. 

7.7. Постачальник може вимагати від Споживача, виплати справедливої та обґрунтованої 
компенсації, пов’язаної із відшкодуванням прямих витрат понесених Постачальником з метою 
виконання своїх зобов’язань за цим Договором. 

 
VIII Відповідальність Сторін 

8.1.За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони 
несуть відповідальність передбачену цим Договором та чинним законодавством України. 

8.2. У разі прострочення виконання Споживачем своїх зобов’язань в частині оплати за 
спожитий природний газ, у порядку визначеному цим Договором, Споживач зобов’язаний сплатити 
на користь Постачальника пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, 
що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен день 
прострочення платежу. 

8.3.У разі наявності заборгованості Споживача за даним Договором, Постачальник має право в 
односторонньому порядку розірвати даний Договір. При цьому, Споживач здійснює повний 
розрахунок за поставлений природний газ,  та сплачує штрафні санкції відповідно до умов даного 
Договору. Про розірвання даного Договору Постачальник письмово повідомляє Споживача. 

8.4.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. 

8.5 У разі відмови в доступі до об’єкта Споживача, в результаті чого представник 
Постачальника не здійснив звіряння фактичних об’ємів (обсягів) споживання природного газу, що 
завдало Постачальнику шкоди, Споживач відшкодовує її за власної згоди або на підставі рішення 
суду. 

8.6. За результатами виявлених порушень представником Постачальника складається акт-
претензія, який оформлюється з урахуванням таких вимог: 

1) форма акта-претензії є довільною; 
2) при порушенні, зазначеному в пункті 8.5  цього розділу, акт-претензія складається 

представниками Постачальника після пред’явлення ними відповідних посвідчень у присутності 
уповноваженого представника Споживача (власника або наймача) і скріплюється їхніми підписами. У 
разі відмови Споживача від підписання акта-претензії про це зазначається в акті-претензії. Акт-
претензія щодо відмови споживача у доступі до території об’єкта споживача вважається дійсним, 
якщо його підписали представник Постачальника та одна незаінтересована особа за умови 
посвідчення їх осіб або три представники Постачальника. У разі відмови Споживача від підписання 
акта-претензії про це робиться відмітка в обох примірниках цього акта, і другий його примірник 
надсилається споживачеві реєстрованим поштовим відправленням. 
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Акт-претензія, складається в двох примірниках, у якому зазначається підстави та розмір 
нарахованих збитків, один з яких надсилається (надається) Споживачу (з позначкою про вручення), а 
Споживач зобов’язаний протягом двадцяти робочих днів з моменту його отримання відшкодувати 
Постачальнику завдані збитки або написати мотивовану відмову від їх повного або часткового 
відшкодування.  

У випадку нереагування у встановлений строк на акт-претензію або невідшкодування 
завданих збитків Постачальник має право звернутись до суду.  

8.7. Відшкодування збитків Постачальником Споживачу здійснюється в таких випадках: 
8.7.1 у разі якщо постачання газу Споживачу було припинено Оператором ГРМ/ГТС на 

виконання неправомірного доручення Постачальника про припинення постачання газу Споживачу, 
Постачальник відшкодовує Споживачу вартість або об’єм недовідпущеного природного газу, який 
обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу на відповідний період з 
урахуванням періоду безпідставного припинення газопостачання, та вартість робіт з припинення і 
повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення. Крім того, якщо внаслідок 
цього Споживачу або його майну завдано шкоди, постачальник відшкодовує її в повному обсязі; 

8.7.2. у разі якщо Постачальник не забезпечив своєчасне включення Споживача до власного 
Реєстру споживачів у погодженому зі споживачем періоді постачання (за умови, що Спроживачем не 
порушувались зобов’язання за даним Договором), що призвело до припинення 
розподілу/транспортування природного газу Оператором ГРМ/ГТС, Споживач має право вимагати від 
Постачальника відшкодування вартості або об’єму недовідпущеного природного газу, який 
обчислюється, виходячи з підтвердженого обсягу природного газу, визначеного цим Договором на 
відповідний період, з урахуванням періоду припинення газопостачання та вартості робіт з 
припинення і повторного відновлення подачі газу після його безпідставного припинення. 

8.8. Для ініціювання процедури відшкодування збитків Споживач складає в довільній формі 
акт-претензію, в якому зазначає підстави та розмір нарахованих збитків, та надсилає його 
Постачальнику поштовим відправленням з позначкою про вручення, а Постачальник зобов’язаний не 
пізніше двадцяти робочих днів з моменту його отримання відшкодувати завдані збитки або написати 
мотивовану відмову від їх повного або часткового відшкодування.  

У випадку нереагування у встановлений строк на звернення або невідшкодування завданих 
збитків Споживач має право звернутись до суду. 

8.9. Постачальник не відповідає за будь – які перебої у транспортування 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, спричинене 
по вені відповідального системного оператора. 

8.10. Сплата штрафних санкцій, передбачених цим Договором, не звільняє від відшкодування 
збитків в повному обсязі. 

8.11. Постачальник зобов’язаний скласти та надати Споживачу податкову накладну та 
розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає збільшення зобов’язань по такій 
податковій накладній в електронному вигляді, зареєстровані в Єдиному Реєстрі Податкових 
Накладних згідно вимог Податкового Кодексу України. 

У разі зменшення суми компенсації вартості природного газу, Постачальник зобов’язаний 
скласти та надати Споживачу в електронному вигляді, згідно вимог законодавства України, 
розрахунок коригування до податкової накладної, який передбачає зменшення зобов’язань по такій 
податковій накладній, а Споживач зареєструвати такий розрахунок коригування до податкової 
накладної в Єдиному Реєстрі Податкових Накладних, але в будь-якому випадку не пізніше кінцевої 
дати реєстрації розрахунку коригування до податкової накладної, встановленої законодавством 
України.  

В разі якщо такий розрахунок коригування не буде зареєстрований Споживачем в Єдиному 
Реєстрі Податкових Накладних згідно вимог ПКУ з вини Споживача, останній зобов’язаний, на 
вимогу Постачальника, відшкодувати Постачальнику збитки в сумі такого зменшення податкового 
зобов’язання. 

8.12. Підписанням цього Договору, Споживач підтверджує та гарантує що в нього відсутня 
прострочена заборгованість за поставлений природний газ перед його діючим постачальником (за 
його наявності).  

 
 

IX Порядок вирішення  спорів 
9.1. Всі спори між Сторонами вирішуються з дотримання  вимог пункту 9 розділу VI Правил 

постачання природного газу, які затверджені Постановою НКРЕКП №2496 від 30.09.2015 р./ з 
наступними змінами та доповненнями/. 

9.2. У разі недосягнення між Сторонами згоди спірні питання вирішуються у порядку, 



 10 

встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку. 
 

Х 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 надзвичайні та невідворотні обставини, що 
об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору. 

Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин. 
10.3. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 

чотирнадцяти днів з дня їх виникнення надати підтвердні документи щодо їх настання відповідно до 
законодавства. 

10.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством 
порядку. 

10.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати 
Постачальнику за послуги, які були надані до їх виникнення. 

 
ХІ Строк дії Договору та інші умови 

11.1. Договір набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками Сторін та 
скріплення їх печатками і діє в частині постачання природного газу з ________________ до 31 грудня 
2020 р., а в частині проведення розрахунків до їх повного виконання. 

11.2. Договір вважається продовженим на кожний наступний календарний рік, якщо за місяць 
до закінчення строку дії Договору жодною зі Сторін не буде заявлено про припинення його дії або 
перегляд його умов. При цьому, Сторони мають внести зміни до Договору щодо планових обсягів 
постачання природного газу на продовжений строк. 

11.3. Усі зміни та доповнення до Договору оформлюються письмово та  підписуються 
уповноваженими особами  Сторін. У випадку, якщо установчими документами Строни передбачена 
наявність печатки, Договір має бути скріплений печаткою такої Сторони. 

11.3. Жодна Сторона договору не може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, 
якщо в неї залишились невиконані зобов’язання перед другою стороною. Виключення становить п. 
8.3 даного Договору. 

11.4.Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження, 
найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) прийняття рішення про 
ліквідацію, реорганізацію або банкрутство не пізніше п’яти  днів після настання таких змін. 

11.5.Даний Договір є конфіденційним документом і відомості, що містяться в ньому, не 
підлягають розголошенню, крім випадків та в обсязі, що вимагається чинним законодавством або за 
письмовою згодою Сторін. 

11.6 Всі додатки до Договору є його невід’ємною частиною та набувають чинності, якщо вони 
вчинені в письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені 
печатками, якщо наявність та/або використання печатки передбачено установчими документами 
Сторін. 

11.7 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. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки згідно 
з цим Договором третім особам без письмової згоди на це іншої Сторони. 

11.8. Споживач має право на одержання інформації в контактних точках Постачальника за 
адресами: 

36020, м. Полтава, вул. Козака 2-а, тел. /0532/50-08-26; 
36039, м. Полтава, вул. Олеся Гончара, 2, тел. /0532/56-97-77; 
39000, Полтавська область, м. Глобине, вул. І. Четверікова, 10, тел. /05365/ 2-40-08; 
38500, Полтавська  область, смт. Диканька, вул. Пушкіна, 33, тел. /05351/ 9-25-82; 
38100, Полтавська область, м. Зіньків, вул. Соборності, 2-а, тел. /05353/ 3-11-41; 
39400, Полтавська область, смт. Машівка, вул. Маяковського, 2, тел. /05364/ 9-18-43; 
39200, Полтавська область, м. Кобеляки, вул. Міжколгоспна, 1, тел. /05343/ 3-26-47; 
37200, Полтавська область, м. Лохвиця, вул. Гоголя, 31, тел. /05356/ 3-16-71; 
37600, Полтавська область, м. Миргород, вул. Шишацька, 84, тел. /05355/ 4-41-80; 
39300, Полтавська область, смт. Н. Санжари,  пров. 3-й Ярмарковий,11, тел. /05344/3-31-90; 
38400, Полтавська область, смт. Решетилівка, вул. Шевченка, 19, тел. /05363/2-38-52; 
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38800, Полтавська область, смт. Чутове, вул. Короленка, 4 , тел. /05347/ 9-10-70   
та веб- сайті  Постачальника Poltavagazzbut.com.ua. 
11.9. Постачальник має статус платника податку на прибуток на загальних підставах, 

передбачених Податковим кодексом України та зареєстрований платником податку на додану 
вартість. 

11.10. Споживач є платником _____________________________________________________.  
11.11. У разі будь-яких змін у статусі платника податків, сторони зобов’язані повідомити одна 

одну про такі зміни протягом трьох робочих днів з дати таких змін. 
11.12 При вирішенні питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони зобов’язуються 

керуватися Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання природного газу, 
Кодексом ГРМ, Кодексом ГРС, іншими діючими нормативно-правовими актами, що регулюють 
правовідносини на ринку природного газу. 

11.13. Цей договір укладається в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, 
підписується та скріплюється печаткою (у разі наявності), один з них зберігається у Постачальника, 
другий – у Споживача. 

 
Реквізити Сторін 

 
 

Постачальник Споживач 

ТОВ “ПОЛТАВАГАЗ ЗБУТ”   
 
 
 

ЕІС код -   56Х930000000200L ЕІС код -   
м.Полтава, вул.В.Козака, буд.2а   
ЄДРПОУ 39813404,ІПН 398134016016 
IBAN: UA943314670000026031303874776,  
в Полтавському облуправлінні   
ПАТ «Ощадбанк», МФО 331467  
тел.:(0532) 50-08-26  
E-mail: Poltavagazzbut@ukr.net 

Адреса:_________________________________
_______________________________________ 
ЄДРПОУ _______________, 
ІПН__________________ 
IBAN:__________________________________ 
в______________________________________, 
МФО ______________ 
тел.:________________ 
E-mail: ______________________ 

 
 
          ________________________Перерва Г.С. 

 
 
           ____________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток 1 
до договору на постачання  природного газу 
№__________ від ________________  
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Договірні обсяги постачання природного газу 
1. Постачальник здійснює протягом 2020 року постачання природного газу Споживачеві для 

власного споживання в обсязі ________ тис. куб. м, у тому числі за місяцями, кварталами та днями: 
Місяць Обсяг Місяць 

 
Обсяг 
 

Місяць 
 

Обсяг 
 

Місяць 
 

Обсяг 

Січень 
 

 Квітень 
 

 Липень 
 

  Жовтень 
 

 

Лютий  Травень 
 

 Серпень 
 

 Листопад  

Березень 
 

 Червень 
 

 Вересень 
 

 Грудень 
 

 

I кв. 
 

 II кв. 
 

 III кв. 
 

 IV кв. 
 

 

 
В тому числі щодобово з 01 січня 2021 р. по 31 грудня 2021 р. (включно) 
 
 

Місяць  Дата 
місяця 

Обсяг Місяць Дата 
місяця 

Обсяг  Місяць Дата 
місяця 

обсяг 

січень 01  лютий  01  березень 01  
січень 02  лютий  02  березень 02  
січень 03  лютий  03  березень 03  
січень 04  лютий  04  березень 04  
січень 05  лютий  05  березень 05  
січень 06  лютий  06  березень 06  
січень 07  лютий  07  березень 07  
січень 08  лютий  08  березень 08  
січень 09  лютий  09  березень 09  
січень 10  лютий  10  березень 10  
січень 11  лютий  11  березень 11  
січень 12  лютий  12  березень 12  
січень 13  лютий  13  березень 13  
січень 14  лютий  14  березень 14  
січень 15  лютий  15  березень 15  
січень 16  лютий  16  березень 16  
січень 17  лютий  17  березень 17  
січень 18  лютий  18  березень 18  
січень 19  лютий  19  березень 19  
січень 20  лютий  20  березень 20  
січень 21  лютий  21  березень 21  
січень 22  лютий  22  березень 22  
січень 23  лютий  23  березень 23  
січень 24  лютий  24  березень 24  
січень 25  лютий  25  березень 25  
січень 26  лютий  26  березень 26  
січень 27  лютий  27  березень 27  
січень 28  лютий  28  березень 28  
січень 29  лютий  29  березень 29  
січень 30  -------------   березень 30  
січень 31  -------------   березень 31  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Місяць  Дата 
місяця 

Обсяг Місяць Дата 
місяця 

Обсяг  Місяць Дата 
місяця 

обсяг 

квітень 01  травень 01  червень 01  
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квітень 02  травень 02  червень 02  
квітень 03  травень 03  червень 03  
квітень 04  травень 04  червень 04  
квітень 05  травень 05  червень 05  
квітень 06  травень 06  червень 06  
квітень 07  травень 07  червень 07  
квітень 08  травень 08  червень 08  
квітень 09  травень 09  червень 09  
квітень 10  травень 10  червень 10  
квітень 11  травень 11  червень 11  
квітень 12  травень 12  червень 12  
квітень 13  травень 13  червень 13  
квітень 14  травень 14  червень 14  
квітень 15  травень 15  червень 15  
квітень 16  травень 16  червень 16  
квітень 17  травень 17  червень 17  
квітень 18  травень 18  червень 18  
квітень 19  травень 19  червень 19  
квітень 20  травень 20  червень 20  
квітень 21  травень 21  червень 21  
квітень 22  травень 22  червень 22  
квітень 23  травень 23  червень 23  
квітень 24  травень 24  червень 24  
квітень 25  травень 25  червень 25  
квітень 26  травень 26  червень 26  
квітень 27  травень 27  червень 27  
квітень 28  травень 28  червень 28  
квітень 29  травень 29  червень 29  
квітень 30  травень 30  червень 30  
-----------   травень 31  -----------   
Місяць  Дата 

місяця 
Обсяг Місяць Дата 

місяця 
Обсяг  Місяць Дата 

місяця 
обсяг 

липень 01  серпень 01  вересень 01  
липень 02  серпень 02  вересень 02  
липень 03  серпень 03  вересень 03  
липень 04  серпень 04  вересень 04  
липень 05  серпень 05  вересень 05  
липень 06  серпень 06  вересень 06  
липень 07  серпень 07  вересень 07  
липень 08  серпень 08  вересень 08  
липень 09  серпень 09  вересень 09  
липень 10  серпень 10  вересень 10  
липень 11  серпень 11  вересень 11  
липень 12  серпень 12  вересень 12  
липень 13  серпень 13  вересень 13  
липень 14  серпень 14  вересень 14  
липень 15  серпень 15  вересень 15  
липень 16  серпень 16  вересень 16  
липень 17  серпень 17  вересень 17  
липень 18  серпень 18  вересень 18  
липень 19  серпень 19  вересень 19  
липень 20  серпень 20  вересень 20  
липень 21  серпень 21  вересень 21  
липень 22  серпень 22  вересень 22  
липень 23  серпень 23  вересень 23  
липень 24  серпень 24  вересень 24  
липень 25  серпень 25  вересень 25  
липень 26  серпень 26  вересень 26  
липень 27  серпень 27  вересень 27  
липень 28  серпень 28  вересень 28  
липень 29  серпень 29  вересень 29  
липень 30  серпень 30  вересень 30  
липень 31  серпень 31     
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Місяць  Дата 
місяця 

Обсяг Місяць Дата 
місяця 

Обсяг  Місяць Дата 
місяця 

обсяг 

Жовтень 01  Листопад  01  Грудень  01  
Жовтень 02  Листопад 02  Грудень  02  
Жовтень 03  Листопад 03  Грудень  03  
Жовтень 04  Листопад 04  Грудень  04  
Жовтень 05  Листопад 05  Грудень  05  
Жовтень 06  Листопад 06  Грудень  06  
Жовтень 07  Листопад 07  Грудень  07  
Жовтень 08  Листопад 08  Грудень  08  
Жовтень 09  Листопад 09  Грудень  09  
Жовтень 10  Листопад 10  Грудень  10  
Жовтень 11  Листопад 11  Грудень  11  
Жовтень 12  Листопад 12  Грудень  12  
Жовтень 13  Листопад 13  Грудень  13  
Жовтень 14  Листопад 14  Грудень  14  
Жовтень 15  Листопад 15  Грудень  15  
Жовтень 16  Листопад 16  Грудень  16  
Жовтень 17  Листопад 17  Грудень  17  
Жовтень 18  Листопад 18  Грудень  18  
Жовтень 19  Листопад 19  Грудень  19  
Жовтень 20  Листопад 20  Грудень  20  
Жовтень 21  Листопад 21  Грудень  21  
Жовтень 22  Листопад 22  Грудень  22  
Жовтень 23  Листопад 23  Грудень  23  
Жовтень 24  Листопад 24  Грудень  24  
Жовтень 25  Листопад 25  Грудень  25  
Жовтень 26  Листопад 26  Грудень  26  
Жовтень 27  Листопад 27  Грудень  27  
Жовтень 28  Листопад 28  Грудень  28  
Жовтень 29  Листопад 29  Грудень  29  
Жовтень 30  Листопад 30  Грудень  30  
Жовтень 31  -------------   Грудень  31  
 
2. Цей додаток є невід'ємною частиною Договору на постачання природного газу від 
________________ № ________, укладеного між Постачальником,  та  Споживачем 
 
 
 
 
 

ПІДПИСИ СТОРІН: 
Постачальник:                                                                          Споживач:        
    
____________ Г.С. Перерва                                                        ________________          

 
 
 


