ДОГОВІР
купівлі-продажу природного газу №____________
м. Львів

«_____» ____________ 20__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «КАСТУМ», EIC-код 56Х930000008730Q, що має
статус платника податку на прибуток за основною ставкою згідно зі статтею 151.1 Податкового кодексу
України, в особі директора Ігоря Васильовича Величка, що діє на підставі Статуту (надалі – «Продавець»),
з однієї сторони, та
_____________________________________________________________________________________,
EIC-код _____________________, (далі - «Споживач»), в особі директора __________________________,
яки діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір на постачання
природного газу (далі - Договір) на наведених нижче умовах про наступне:
При вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися
Законом України "Про ринок природного газу", Правилами постачання природного газу, затвердженими
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 30 вересня 2015 року № 2496, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 06 листопада
2015 року за № 1382/27827 (далі - Правила постачання природного газу), Кодексом газорозподільних
систем, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг від 30 вересня 2015 року № 2494, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 06 листопада 2015 року за № 1379/27824, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим
постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг від 30 вересня 2015 року № 2493 зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015
року за № 1378/27823 та чинним законодавством України.
I. Предмет Договору
1.1. За цим Договором, Постачальник зобов`язується постачати Споживачеві природний газ, в обсягах
(об’ємах) і порядку, передбачених Договором для забезпечення потреб Споживача, а Споживач
зобов`язується своєчасно сплачувати Постачальнику вартість природного газу в розмірах, строки,
порядку та на умовах, передбачених цим Договором. Найменування товару - код за ДК 016:201006.20.1 - Газ природний, скраплений або в газоподібному стані , код за ДК 021:2015 -09123000-7
(Природний газ).
1.2. Передача природного газу за цим Договором здійснюється на межах балансової належності об'єктів
Споживача (далі - пункти призначення). Перелік комерційних вузлів обліку природного газу та
величина приєднаної потужності визначається в заяві-приєднання до умов Типового Договору
розподілу природного газу, укладеного між Споживачем та Оператором газорозподільної системи.
1.3. Споживач отримує послуги розподілу природного газу газорозподільними системами
__________________________________(далі – Оператор ГРМ) на підставі Типового Договору
розподілу природного газу від __________________р. №_______________________(далі - Договір
розподілу природного газу). Вказаним договором регулюються правовідносини між Споживачем та
Оператором ГРМ у частині розподілу та обліку природного газу в пунктах призначення.
1.4. Якість природного газу, який передається Споживачеві в пунктах призначення, має відповідати
вимогам, установленим державними стандартами, нормативно-правовими актами та технічними
умовами щодо його якості.
1.5. Обсяг закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків та в
залежності від потреб «Споживача».
II. Якість товару
2.1. Постачальник повинен поставити «Споживачеві» товар, якість якого відповідає ГОСТ 5542-87.
Можливе покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі.
III. Умови постачання природного газу та порядок його обліку
3.1. Постачальник на визначений цим Договором період забезпечує постачання природного газу в пункти
призначення в обсягах (об’ємах), підтверджених Оператором ГРМ.
3.2. Місячний обсяг (об’єм) відбору природного газу Споживачем в пунктах призначення не повинен
перевищувати підтверджений обсяг (об’єм) природного газу. Допускається відхилення споживання
обсягу природного газу протягом розрахункового періоду в розмірі ± 5% від підтвердженого обсягу
(об’єму) природного газу.
3.3. Річні, місячні та добові планові обсяги (об’єми) постачання/споживання природного газу за Договором
визначаються в додатку 1 до цього Договору. Споживач та Постачальник мають право на коригування
підтверджених обсягів (об’ємів) природного газу, в тому числі протягом розрахункового періоду, в
порядку, встановленому Кодексом газотранспортної системи. За розрахункову одиницю поставленого
природного газу приймається один кубічний метр природного газу (куб.м), приведений до стандартних

умов: температура природного газу (t) = 20 градусів за Цельсієм, тиск природного газу (P) = 760 мм
ртутного стовпчика (101,325 кПа).
3.4. Облік обсягів (об’єму) природного газу, що постачається на умовах даного Договору, здійснюється
Оператором ГРМ згідно з Договором розподілу природного газу, укладеного між Споживачем та
Оператором ГРМ.
3.5. Фактичний обсяг (об’єм) розподіленого природного газу за розрахунковий період, що підлягає оплаті
Споживачем, підтверджується підписаним між Споживачем та Оператором ГРМ актом наданих
послуг. За наявності розбіжностей в частині визначення обсягу (об’єму) спожитого (розподіленого)
природного газу вони підлягають урегулюванню відповідно до умов Договору розподілу природного
газу, а у разі недосягнення згоди – в судовому порядку. До вирішення цього питання обсяг (об’єм)
спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу встановлюється відповідно до даних
Оператора ГРМ.
3.6. Споживач зобов’язаний протягом трьох робочих днів з моменту складання акту наданих послуг з
Оператором ГРМ надати завірену копію такого акту Постачальнику. В разі відсутності акту наданих
послуг, або, якщо Споживач не передав Постачальнику копію відповідного акту, за основу для
розрахунку вартості постачання природного газу за цим Договором застосовуються дані Оператора
ГРМ. Постачальник має право одноособово звернутись до Оператора ГРМ та дізнатись обсяги (об’єм)
природного газу, розподіленого Оператором ГРМ для Споживача протягом звітного місяця.
3.7. На підставі відомостей про обсяги про транспортованого природного газу, отриманих в порядку
передбаченому п. 2.6. цього Договору, Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає на
підписання Споживачу два примірники акта постачання природного газу за розрахунковий період,
підписані уповноваженим представником Постачальника.
3.7.1 Споживач протягом двох днів з дати одержання акта постачання природного газу зобов'язується
повернути Постачальнику один примірник акта постачання природного газу, підписаний
уповноваженим представником Споживача, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від
підписання акта постачання природного газу.
3.7.2. У випадку відмови Споживача від підписання акта постачання природного газу, розбіжності
підлягають урегулюванню у встановленому законодавством порядку.
3.7.3. До прийняття відповідного рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється
відповідно до даних Постачальника.
3.8. Акти постачання природного газу є фактом підтвердження отримання Споживачем природного газу від
Постачальника.
3.9. Звіряння фактичного обсягу (об’єму) спожитого природного газу з даними Оператора ГРМ
здійснюється Постачальником не рідше одного разу на шість місяців.
IV. Режим постачання та споживання природного газу
4.1. Споживання підтверджених обсягів (об’ємів) природного газу протягом місяця здійснюється, як
правило, рівномірно, виходячи із середньодобової норми (далі - добова норма), яка визначається
шляхом ділення місячного підтвердженого обсягу (об’єму) природного газу на кількість днів протягом
цього місяця.
4.2. Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення
підтвердженого обсягу (об’єму) природного газу в розрахунковому періоді має самостійно і завчасно
обмежити (припинити) власне газоспоживання. При невиконанні такої вимоги до Споживача можуть
бути застосовані відповідні заходи зі сторони Постачальника, в тому числі примусове обмеження
(припинення) газопостачання.
4.3. Постачальник має право оперативно контролювати обсяг (об’єм) споживання природного газу
Споживачем, використовуючи базу даних Оператора ГРМ та інформацію Споживача, а також
самостійного контролю обсягів (об’ємів) споживання природного газу на об`єкті Споживача.
4.4. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний обсяг (об’єм) постачання природного газу
Споживачу його Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг (об’єм) природного газу на
цей період, Споживач зобов’язаний компенсувати Постачальнику вартість різниці між підтвердженим
обсягом (об’ємом) природного газу та фактичним обсягом (об’ємом) споживання природного газу за
ціною вартості природного газу, визначеною цим Договором.
V. Ціна Договору
5.1. Ціни на постачання природного газу встановлюються в національній валюті України – гривні.
5.2. Ціна за 1000 куб. метрів природного газу за цим Договором становить _______ гривні ___ коп., крім
того податок на додану вартість (ПДВ) - __________________ грн. Усього до сплати разом з податком
на додану вартість – _____________________ грн. ( ________________________________ гривень ____
копійок), без врахування тарифів на транспортування та розподіл природного газу. Загальна вартість
цього Договору становить _____________грн., крім того ПДВ - ____________________ грн., разом з
ПДВ - _________________________ грн. (____________________________________________)
5.3. Місячна вартість природного газу визначається як добуток ціни природного газу на загальний місячний
обсяг (об’єм) реалізованого природного газу.

5.4. У випадку внесення змін у діюче законодавство України, урядові рішення що впливають на
формування вартості газу, в тому числі бази нарахування ПДВ, а також інших змін у податкове
законодавство України, зміни індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових
котирувань або показників Platts, зміни середньої митної вартості імпортного природного газу, що
склалася у процесі його митного оформлення під час ввезення на територію України, регульованих цін
(тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, вартість природнього газу за 1
тис. куб. м., вказана у п. 5.2. цього Договору, може змінюватись Сторонами протягом дії Договору. У
випадку зміни ціни на газ - питання узгоджується Сторонами шляхом підписання Додаткової угоди,
яка є невід’ємною частиною Договору. При цьому, у разі незгоди Споживача підписати додаткову
угоду на предмет зміни ціни газу, це дає право Постачальнику розірвати Договір в односторонньому
порядку, про що останній письмово повідомляє Споживача рекомендованим листом.
5.5. Загальна сума Договору складається із місячних сум вартості природного газу поставленого
Споживачеві за даним Договором.
5.6. Оплата газу здійснюється Споживачем шляхом перерахування грошових коштів на банківський
рахунок Постачальника в наступному порядку:
5.6.1. Оплата за природній газ здійснюється Споживачем виключно грошовими коштами шляхом 100%
поточної оплати протягом місяця поставки природного газу. Остаточний розрахунок за фактично
переданий газ здійснюється до 15 числа (включно) місяця, наступного за місяцем поставки газу.
5.7. Датою оплати (здійснення розрахунку) є дата зарахування коштів на банківський рахунок
Постачальника.
5.8. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково зазначати номер Договору, дату його
підписання та призначення платежу, періоду, за який здійснюється оплата.
5.9. Звірка розрахунків та/або фактичного обсягу використання здійснюється Сторонами на підставі
відомостей про фактичну оплату вартості використаного газу Споживачем та актів постачання
природного газу протягом 10-ти днів з моменту письмової вимоги однієї із Сторін, підписаної
уповноваженою особою.
VI. Права та обов'язки Сторін
6.1. Постачальник зобов'язується:
6.1.1. Дотримуватись вимог Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30 вересня
2015 року № 2496, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за №
1382/27827 (далі - Правила постачання природного газу).
6.1.2. Виконувати умови цього Договору. 6.1.3. Забезпечувати постачання природного газу до пунктів
призначення на умовах та в обсягах (об’ємах), визначених цим Договором, за умови дотримання
Споживачем дисципліни відбору природного газу та розрахунків за нього.
6.1.4. Забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГРМ необхідного
Споживачу обсягу (об’єму) природного газу за умови, що Споживач виконав власні обов`язки перед
Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу обсягу (об’єму) природного газу;
6.1.5. Складати та погоджувати акт постачання природного газу у порядку, визначеному Договором.
6.1.6. Своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник перебуває у процесі ліквідації, або визнання
банкрутом, або Постачальник проходить по процедурі призупинення/анулювання ліцензії на
постачання природного газу, або ліцензію на провадження діяльності з постачання природного газу
анульовано, або її дію зупинено та про відсутність ресурсу природного газу.
6.1.7. Надавати Споживачеві податкові накладні, оформлені належним чином відповідно до вимог чинного
законодавства та умов даного Договору.
6.1.8. Надавати Споживачу безкоштовну інформацію про обсяги та інші показники споживання природного
газу.
6.1.9. Письмово повідомляти Споживача про намір внесення змін до Договору постачання природного газу
в частині умов постачання чи зміни ціни у зв’язку обставин, викладених у п.5.4. Договору, до початку
дії таких змін.
6.1.10. Виконувати інші обов’язки передбачені чинним законодавством.
6.2. Постачальник має право:
6.2.1. Отримувати від Споживача своєчасну оплату за поставлений природний газ за ціною, визначеною в
розділі 4 цього Договору.
6.2.2. Безперешкодного доступу (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.
6.2.3. Ініціювати процедуру припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачеві згідно з
умовами цього Договору та відповідно до вимог Правил постачання природного газу.
6.2.4. На повну та достовірну інформацію від Споживача, щодо режимів споживання природного газу.

6.2.5. Здійснювати звіряння фактичного об’єму (обсягу) спожитого природного газу на певну дату та/або
протягом відповідного періоду, для чого має право негайного доступу до об’єктів Споживача після
отримання останнім письмової вимоги про надання доступу до об’єктів.
6.2.6. Ініціювати питання внесення змін до цього договору в частині ціни та/або об’єму природного газу.
6.2.7. Розірвати даний договір в односторонньому порядку, в тому числі у разі:  Наявності у
Споживача заборгованості за спожитий об’єм (обсяг) природного газу;  Відмови Споживача по
внесенню змін до умов цього Договору в частині ціни та/або об’єму природного газу, у разі
виникнення обставин передбачених п.5.4 цього Договору.
6.3. Споживач зобов'язується:
6.3.1. Виконувати умови цього Договору.
6.3.2. Дотримуватись вимог Правил постачання природного газу.
6.3.3. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу на умовах, визначених
розділом 3 цього Договору та Договором розподілу природного газу.
6.3.4. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати Постачальнику вартість поставленого природного газу на
умовах та в обсягах (об’ємах), визначених цим Договором.
6.3.5. Щомісячно подавати Постачальнику інформацію про запланований об’єм (обсяг) споживання
природного газу на наступний місяць.
6.3.6. Після отримання письмової вимоги Постачальника забезпечити допуск уповноважених представників
Постачальника за пред'явленням службового посвідчення на територію власних об`єктів для звірки
даних фактичного споживання природного газу.
6.3.7. 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.
6.3.8. У разі звільнення займаного об'єкта (приміщення), на який поширюються умови даного Договору,
реорганізації, ліквідації (у тому числі шляхом банкрутства) та/або остаточного припинення
користування природним газом повідомити Постачальника та оператора ГРМ не пізніше ніж за 20
робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним
газом та надати заяву про розірвання Договору і здійснити оплату всіх видів платежів, передбачених
цим Договором та Договором розподілу природного газу, до вказаного Споживачем дня звільнення
приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом включно. У разі
неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Споживачем Постачальника про звільнення
приміщення та /або остаточне припинення користування природним газом, Споживач зобов`язаний
здійснювати оплату спожитого об`єктами газоспоживання природного газу та інших платежів,
виходячи з умов цього Договору та Договору розподілу природного газу.
6.3.9. Відшкодувати шкоду Постачальнику у разі, якщо Споживач відмовив у доступі до об’єкта
Споживача, в результаті чого представник Постачальника не здійснив звіряння фактичних обсягів
(об’ємів) споживання природного газу, що завдало Постачальнику шкоди.
6.4. Споживач має право:
6.4.1. На отримання природного газу в обсягах (об’ємах), визначених цим Договором, за умови дотримання
його умов, крім випадків припинення (обмеження) газопостачання відповідно до вимог цього Договору
та чинного законодавства.
6.4.2. На коригування в установленому чинним законодавством порядку договірних величин споживання
природного газу.
6.4.3. На безкоштовне отримання інформації про нормативні і фактичні параметри якісних показників
природного газу та величину його тиску в мережі.
6.4.4. Самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням
вимог чинного законодавства, лише після письмово повідомлення всіх суб`єктів ринку природного
газу, з якими укладено відповідні договори.
6.4.5. На дострокове розірвання Договору постачання природного газу, в разі: 1) якщо запропоновані
Постачальником зміни умов постачання природного газу за цим Договором є неприйнятними
Споживачу. 2) при виборі іншого постачальника, але не раніше ніж в останній день розрахункового
періоду, і попередивши Постачальника не менш ніж за 15 діб до розірвання договору; при цьому
Споживач зобов’язаний виконати свої обов’язки за цим договором в частині оформлення використаних
обсягів газу та їх оплати відповідно до умов договору; 3) якщо Постачальник повідомив Споживача
про намір внесення змін до Договору в частині умов постачання, які постачання виявилися для нього
неприйнятними або в частині зміни ціни газу, що призвело до збільшення суми вартості природного
газу. При цьому Споживач зобов’язаний попередити Постачальника не менш ніж за 15 діб до
розірвання Договору, а також виконати свої обов’язки за цим Договором в частині оформлення
використаних обсягів газу та їх оплати відповідно до умов Договору.

VII. Відповідальність Сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань за даним договором сторони несуть
відповідальність у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також цим договором.
7.2. При порушені Споживачем строків розрахунків, Споживач сплачує на користь Постачальника, окрім
суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, три
проценти річних від простроченої суми, а також пеню у розмірі подвійної облікової ставки
Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми простроченого
платежу за кожний день прострочення платежу.
7.3. У разі невиконання Споживачем пункту 5.6. цього Договору, Постачальник має право в
односторонньому порядку розірвати цей Договір.
7.4. Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях.
7.5. Постачальник не несе відповідальності за недопоставку газу за цим договором у разі
припинення/обмеження газопостачання відповідно до чинного законодавства та умов даного договору.
7.6. Збитки, завдані одній із сторін договору внаслідок невиконання (неналежного виконання) іншою
стороною своїх зобов’язань, відшкодовуються винною у невиконанні (неналежному виконанні)
стороною в порядку та розмірі, визначених чинним законодавством України.
VIII. Порядок припинення (обмеження) та відновлення газопостачання
8.1. Споживач зобов'язаний припинити (обмежити) споживання природного газу у випадках, передбачених
Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом газорозподільних систем, Правилами
безпеки систем газопостачання, цим Договором та Правилами постачання природного газу.
8.2. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в установленому
порядку постачання природного газу Споживачу в разі: - проведення Споживачем неповних або
несвоєчасних розрахунків за цим Договором; - перевитрат добової норми (узгодженого договором
графіка нерівномірної подачі природного газу) та/або місячного підтвердженого обсягу природного
газу; - розірвання цього Договору; - відмови від підписання акта постачання природного газу 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 відповідно до зазначених
Правил; - в інших випадках передбачених чинним законодавством.
8.3. За необхідності здійснення заходів з обмеження або припинення газопостачання Споживачу
Постачальник надсилає Споживачу не менше ніж за три доби до дати такого припинення повідомлення
(з позначкою про вручення) про необхідність самостійно обмежити чи припинити газоспоживання з
певного періоду (день, година тощо) та у визначений зі Споживачем час має право опломбувати запірні
пристрої Споживача, за допомогою яких Споживач самостійно обмежив чи припинив подачу
природного газу на власні об'єкти. Повідомлення має бути складено відповідно до форми
повідомлення, встановленої наказом Міністерства палива та енергетики України від 03 липня 2009
року N 338, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 липня 2009 року за N 703/16719, та
містити підставу припинення, дату та час, коли Споживачу необхідно самостійно обмежити чи
припинити споживання природного газу.
8.4. Постачальник має право здійснити заходи з обмеження чи припинення газопостачання Споживачу
через залучення до цих робіт Оператора ГРМ за наявності у Постачальника укладеного з Оператором
ГРМ договору на виконання робіт, пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання
Споживачам. За необхідності здійснення заходів з обмеження чи припинення газопостачання
Споживачу Оператором ГРМ Постачальник надсилає не пізніше ніж за 3 (три) доби, Оператору ГРМ
відповідне письмове повідомлення (з позначкою про вручення), та копію якого надсилає Споживачу (з
позначкою про вручення), в якому повинен зазначити підстави припинення, дату та час, коли
необхідно обмежити чи припинити розподіл (транспортування) природного газу на об'єкт (об'єкти)
Споживача. У такому разі Оператор ГРМ відповідно до умов укладеного договору на виконання робіт,
пов'язаних з припиненням/обмеженням газопостачання, здійснює відповідне обмеження чи
припинення розподілу/транспортування природного газу з дотриманням правил безпеки та
нормативних документів, що визначають порядок обмеження/припинення природного газу, зокрема
Кодексу газорозподільних систем.
8.5. 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,
ужити комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню аварійних ситуацій, та підготувати
власне газоспоживне обладнання до обмеження (припинення) розподілу/транспортування природного
газу.
8.6. У разі усунення Споживачем до зазначеного в повідомленні часу фактів, що стали причиною
надіслання повідомлення, і при цьому, якщо Споживач завчасно (до дня припинення/обмеження) надав
Постачальнику підтвердні документи (а Оператору ГРМ - копії), газопостачання не припиняється (не
обмежується).

8.7. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після відшкодування
Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що понесені Постачальником
та/або Оператором ГРМ.
IX. Форс-мажор
9.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим
Договором, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс- мажорних обставин).
9.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні обставини, що об'єктивно
унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених умовами цього Договору.
9.3. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії форс-мажорних обставин.
9.4. Засвідчення форс-мажорних обставин здійснюється у встановленому законодавством порядку, а
єдиним доказом настання таких обставин є довідка Торгово-промислової палати України.
9.5. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору (надати довідку ТПП) протягом 5
робочих днів з дня настання таких обставин. Ненадання своєчасно довідки ТПП позбавляє Сторону
права посилатись на настання таких обставин.
9.6. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати Постачальнику за
послуги, які були надані до їх виникнення.
X. Порядок вирішення спорів
10.1. Спори, які виникають з цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів та прийняттям
відповідних рішень.
10.2. Всі неврегульовані спори, розбіжності чи вимоги, які виникають з цього Договору або у зв’язку з ним,
в тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним,
підлягають вирішенню в господарському суді в установленому законодавством порядку.
XI. Строк дії Договору та інші умови
11.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами та діє в частині постачання газу до ___
грудня 20___ року (включно), а в частині проведення розрахунків до повного виконання Сторонами
своїх зобов`язань за цим Договором.
11.1.1. Дія договору про закупівлю може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури
закупівлі на початку наступного року, в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в
договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому
порядку
11.2. Зміна, доповнення та розірвання цього Договору допускається за взаємною згодою Сторін, якщо інше
не встановлено цим Договором або чинним законодавством.
11.3. Істотні умови договору про закупівлю можуть змінюватися після його підписання до виконання
зобов'язань Сторонами у повному обсязі, у таких випадках: - зменшення обсягів закупівлі, зокрема з
урахуванням фактичного обсягу видатків замовника; - зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на
10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку за умови, що зазначена зміна не призведе до
збільшення суми, визначеної в договорі; - покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке
покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі; - продовження строку дії договору
та виконання зобов’язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення
документально підтверджених об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі
непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника за умови, що такі зміни не призведуть до
збільшення суми, визначеної в договорі; - узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості
(обсягу) та якості товарів, робіт і послуг); - зміни ціни у зв’язку із зміною ставок податків і зборів
пропорційно до змін таких ставок; - зміни встановленого згідно із законодавством органами державної
статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або
показників Platts регульованих цін (тарифів) і нормативів які застосовуються в договорі про закупівлю,
у разі встановлення у договорі про закупівлю порядку зміни ціни;
11.4. Якщо інше не передбачено умовами цього Договору, зміни, доповнення та розірвання цього Договору
оформлюється шляхом вчинення відповідного письмового правочину, який підписується
уповноваженими представниками обох Сторін, скріплюється печатками Сторін та є його невід`ємною
частиною.
11.5. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти про зміну реквізитів (місцезнаходження,
найменування, організаційно-правової форми, банківських реквізитів тощо) не пізніше ніж через
десять днів після настання таких змін.
11.6. Зміна Споживачем Постачальника природного газу здійснюється в порядку визначеному Правилами
постачання природного газу.
11.7. Споживач не є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.8. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.9. Порядок надання податкових накладних:
11.9.1. Постачальник зобов’язаний в установлені Податковим кодексом України терміни скласти податкову
накладну (розрахунок коригування), зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН)
та надати її Споживачеві за його вимогою, відповідно до статті 201.10 Податкового кодексу України. У

разі, якщо Постачальник не зареєстрував податкову накладну (розрахунок коригування) в ЄРПН та/або
не надав її Споживачеві за його вимогою, Постачальник зобов’язаний сплатити на користь Споживача
штраф у розмірі суми ПДВ, яку Споживач фактично сплатив в складі перерахування коштів
Постачальнику, але який не було включено до податкового кредиту у зв’язку з порушенням
Постачальником своїх зобов’язань щодо реєстрації податкової накладної (розрахунку коригування) в
ЄРПН та/або надання її Споживачу.
11.9.2. Податкові накладні та розрахунки коригування вартісних показників до них (для реєстрації в
Єдиному реєстрі Постачальником у випадках, передбачених законодавством) надаються
Постачальником засобами електронного документообігу в програмі “M.E.Doc IS”, та потребують
додаткового
узгодження
Сторонами.
Податкова
накладна
буде
підтверджуватись
______________________ (Споживачем) тільки після реєстрації в Єдиному реєстрі.
11.9.3. У разі, якщо Постачальник не працює за допомогою програми “M.E.Doc IS”, він повідомляє про
дату реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних та дату/номер виписаних податкових
накладних. Повідомлення надсилається на адресу (пошта споживача) в довільній формі.
11.9.4. Відповідальні представники Сторін за передавання (реєстрацію в Єдиному реєстрі) податкових
накладних (розрахунків коригувань до податкових накладних):
Від Постачальника: - _______________________, ________________________________________
Від Споживача: ___________________________, _________________________________________
11.10. Цей Договір укладено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з них
зберігається у Постачальника, другий - у Споживача.
11.11. Сторони домовились у відповідності до чинного законодавства України про обов`язковість
скріплення цього Договору печаткою Сторін.
11.12. Дія Договору припиняється: - повним виконанням Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором; за згодою Сторін; - з інших підстав, визначених умовами даного договору та чинним законодавством
України.
11.13. Додатки до Договору, що становлять його невід'ємну частину:
Додаток 1 - Договірні обсяги постачання природного газу на 20___ рік.
XII. Місцезнаходження та банківські реквізити Сторін
ПРОДАВЕЦЬ

ПОКУПЕЦЬ

ТОВ «КАСТУМ»
79019, м. Львів,
Проспект В. Чорновола, 63
р/р №260000100378773
в АБ «Південний», м. Одеса
МФО 328209
ЄДРПОУ 41087491
ІПН: 410874913070

Продавець є платником податку
на загальних умовах

Директор
____________________ І.В. Величко
м.п.

Директор
_______________ /______________/
м.п

Додаток 1
до Договору постачання природного газу
№_______________ від «____» __________ 20__ року
Договірні обсяги постачання природного газу на 20___ рік.
1. Постачальник здійснює постачання природного газу Споживачеві з ____________________ по
_____________________
(включно)
в
обсязі
до
________________
куб.
метрів
(___________________________________________________), у тому числі по місяцях (тис. куб. метрів):
Місяць
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Загалом

Обсяг, куб.м

Споживач здійснює закупівлю природного газу як товарної продукції у відповідності до п.31 ч. 1 ст.1
Закону України "Про ринок природного газу". Умови постачання природного газу Споживачу повинні
відповідати наступним нормативно-правовим актам: Закону України "Про ринок природного газу";
Правилам постачання природного газу, які затверджені постановою Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг від 30.09.2015 №2496; іншим
нормативно-правовим актам, прийнятими на виконання Закону України "Про ринок природного газу"
№
пп

Найменування товарної продукції

1

Природний газ код за ДК 016:201006.20.1 – Газ природний, скраплений
або в газоподібному стані , код за ДК
021:2015 - 09123000-7 (Природний газ)

ГОСТ
5542-87«Газы горючие природные
для промышленного и комунальнобытового назначения. Технические
условия».

Од.
вим.

Кількість

тис.м3

Місце постачання – _________________________________________________________________
Технічні дані
Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначають згідно із ГОСТ 5542-87,
встановленими стандартами та нормативно-правовими актами. Природний газ (природний газ, нафтовий
(попутний) газ, газ (метан) вугільних родовищ та газ сланцевих товщ) - корисна копалина, яка є сумішшю
вуглеводнів та не вуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиск 760 мм ртутного стовпа і температура - 20° С) і є товарною продукцією. Місяць Обсяг (куб.м) Січень
Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом. За
одиницю виміру кількості газу при його обліку приймається один кубічний метр (куб. м), приведений до
стандартних умов: температура газу (I) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного стовпчика
(101,325 кПа).
2.Цей додаток є невід'ємною частиною Договору постачання природного газу №___________від
«____» _____________ 20___ року, укладеного між Постачальником та Споживачем
ТОВ «КАСТУМ»

______________________І.В. Величко

