
ЗАСТЕРЕЖЕНННЯ 
 
Цей договір постачання природного газу є примірним договором для інформування 

споживачів про можливі типові положення договору постачання природного газу із 
постачальником, які можуть змінюватись на розсуд постачальника. Постачальник має право в 
будь-який час, без попередження та будь-якого погодження, на свій розсуд змінювати положення 
цього примірного договору постачання природного газу. Цей примірний договір постачання 
природного газу не може тлумачитись як публічний договір або договір приєднання, або 
публічною пропозицією укласти договір постачання природного газу (у розумінні статей 633, 634, 
699 Цивільного Кодексу України та іншого законодавства України) виключно на тих умовах та у 
тому вигляді, в якому його розміщено на сайті постачальника. 
 
 

ДОГОВІР  №___________ 
ПОСТАЧАННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ 

 
м. Київ                                                                                                               «___» ___________2018 р. 

 
Державне підприємство спиртової та лікеро-горілчаної промисловості «УКРСПИРТ», 

в подальшому «ПРОДАВЕЦЬ», в особі ______________________________________, який діє на 
підставі Статуту та має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних умовах, з 
однієї сторони, та  
____________________________________________________________________________________, 
в подальшому «ПОКУПЕЦЬ», в особі __________________________________________________, 
який  діє на підставі __________________ та має статус платника податку на прибуток 
підприємств на загальних умовах, з другої сторони, надалі іменовані сторони уклали даний 
договір про наступне: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ. 
 
1.1. Продавець зобов’язується передати у власність  Покупця природний газ (надалі – Газ), а 

Покупець зобов’язується прийняти та оплатити Газ на умовах даного договору. При цьому 
покупець  є кінцевим споживачем Газу. 

1.2. Якість Газу, що передається, повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87. 
1.3. Параметри Газу повинні відповідати параметрам загального потоку у газотранспортній 

системі України. 
1.4. Обсяги та місяць(ці) поставок Газу по цьому Договору зазначаються в Додаткових 

угодах до  даного Договору. 
1.5. Розрахункову одиницю Газу приймається один кубічний метр, приведений до 

стандартних умов (Т-20 град. С, Р = 101.325 Кпа/760 мм.рт.ст.). 
1.6. Обсяги газу, що плануються передати за цим договором (далі - планований обсяг), 

можуть змінюватись Сторонами протягом місяця поставки в установленому порядку.  
1.7. Допускається відхилення місячного обсягу переданого газу в розмірі ± 5 % (плюс/мінус 

п'ять відсотків) від підтвердженого Постачальником планового обсягу газу без узгодження Сторін. 
Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та вживає заходів для недопущення 
відхилення від планового обсягу споживання. В іншому разі до споживача можуть бути 
застосовані заходи відповідальності за порушення зобов’язань, передбачені даним договором та 
чинним законодавством. 

1.9. Добовий розподіл планованого обсягу продажу газу здійснюється рівномірно, виходячи з 
середньодобового обсягу передачі газу (далі - середньодобовий обсяг передачі). Середньодобовий 
обсяг передачі газу визначається шляхом ділення планованого обсягу продажу газу на кількість 
днів у відповідному місяці. 

1.10. На Період поставки Покупець замовляє у Продавця весь очікуваний обсяг споживання 
природного газу, необхідний Покупцю (або його окремій точці комерційного обліку). 

1.11. Обсяг споживання природного газу споживачем у Місяці поставки не повинен 
перевищувати підтверджений обсяг природного газу. Покупець до 15-го місяця, що передує 



Місяцю поставки направляє Продавцю заявку на постачання планових обсягів Газу у такому 
Місяці поставки. 

1.12. Постачальник підтверджує планові обсяги поставки газу за цим договором оператору 
ГТС. У випадку зменшення запланованих обсягів споживання природного газу, споживач  
протягом місяця споживання офіційним листом  в період із 01 по 25 число місяця споживання, 
зобов’язаний повідомити ПОСТАЧАЛЬНИКА про зменшення, або збільшення обсягу споживання 
природного газу.  

1.13. Споживач має право в будь–який час змінити постачальника в порядку передбаченим 
договором та чинним законодавством. Зміна постачальника відбувається шляхом направлення 
повідомлення Споживачем про такі наміри шляхом направлення відповідного письмового 
повідомлення на адресу Постачальника про розірвання даного Договору або припинення 
газопостачання, а постачальник зобов’язаний протягом 21 (двадцяти одного) календарного дня з 
моменту отримання такого повідомлення погодити таке розірвання договору або припинення 
газопостачання, якщо інший більший строк не передбачено повідомленням Споживача. У разі 
дострокового розірвання договору із ініціативи споживача , у тому числі у разі припинення 
газопостачання, споживач зобов’язаний відшкодувати постачальнику збитки відповідно до умов 
договору та чинного законодавства зумовлені таким достроковим розірванням договору. 

 
 

2. ЦІНА ГАЗУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
 

2.1. Орієнтовна загальна сума Договору становить __________ грн. (________ гривень 
___ копійок) без ПДВ, крім того ПДВ 20%, всього __________ грн. (________ гривень ___ 
копійок) з ПДВ. Ціна за Газ  визначаються Сторонами в Додаткових угодах, які є невід’ємною 
частиною даного Договору. Остаточна загальна сума Договору складається з суми вартості Товару 
поставленого на умовах цього Договору протягом строку його дії. Покупець самостійно сплачує 
вартість транспортування природного газу місцевим газорозподільним та газотранспортним 
організаціям за окремими угодами. 

2.2. При зміні урядових рішень щодо розміру ціни на Газ, бази нарахування ПДВ, а  також 
інших змін у податковому законодавстві, Продавець має право в односторонньому порядку 
змінити ціну на газ, а Покупець зобов’язується прийняти до виконання вказані зміни на момент 
вступу в дію даних нормативних документів, у відповідності з діючим законодавством України. У 
випадку зміни ціни  на Газ або порядку розрахунку, Сторонами підписується відповідна Додаткова 
угода до Даного Договору. 

2.3. Строки та порядок розрахунків за Газ визначаються Сторонами на кожен місяць 
поставок Газу окремо, та  зазначаються в Додаткових угодах до  даного Договору. 

2.4. Розрахунки за Газ здійснюються Покупцем шляхом перерахування грошових коштів в 
національній валюті України (гривнях) на поточний рахунок Продавця, вказаний у цьому Договоі, 
або на будь-який інший поточний рахунок в Україні, про реквізити якого Продавець зобов’язаний 
своєчасно письмово (листом або описом платежу у рахунку-фактурі на оплату за Газ) повідомити 
Покупця. 

2.5. Оплата вартості Газу, що передається, проводиться на поточний рахунок Продавця у 
наступному порядку:  
- ____℅ вартості Газу, що передається, проводиться в термін до 1-го числа місяця поставки 
- ____℅ вартості Газу, що передається, проводиться в термін до 10-го числа місяця поставки; 
- ____℅ вартості Газу, що передається, в термін до 30-го числа місяця поставки; 
- Остаточний розрахунок проводиться за фактично переданий Газ і здійснюється до 5го 
числа місяця, наступного за місяцем поставки. 

2.6. В платіжних дорученнях Покупець повинен обов'язково вказувати номер договору, дату 
його підписання, призначення платежу. За наявності заборгованості у Покупця за даним 
договором Постачальник зараховує кошти, що надійшли від Покупця в першу чергу, як погашення 
заборгованості за Газ, поставлений в минулі періоди по даному договору, незалежно від вказаного 
в платіжному дорученні призначення платежу. 
 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТА ПРИЙНЯТТЯ ГАЗУ 
 

3.1. Порядок обліку Газу здійснюється на пунктах виміру, які знаходяться на пунктах 



прийому-передачі Газу Покупця та визначаються на підставі показів комерційного вузла/вузлів 
обліку газу. 

3.2. У випадку виходу з ладу в період поставки пункту контролю споживання газу, об’єм 
споживання буде розрахований з середньодобового об’єму за попередній тиждень. 

3.3. Кількість Газу, яка повинна передаватися Продавцем та прийматися Покупцем, 
визначається у відповідності з обсягами, що вказані в Додаткових угодах до даного Договору та 
оформляється шляхом підписання Акту прийому-передачі планових обсягів газу. 

3.4. Передачу Покупцю фактичних обсягів Газу за звітний місяць Сторони оформляють 
Актом прийому-передачі газу. 

3.5. Покупець до 5 дня місяця, що слідує за Місяцем поставки зобов’язаний надати 
Продавцю копію акті про фактичний обсяг розподіленого (транспортованого) газу відповідно до 
даних Оператора ГРМ/Оператора ГТС, складеного відповідно до вимог Кодексу газорозподільних 
мереж/Кодексу газотранспортної системи. 

3.6. На підставі таких даних Продавець надає Покупцю підписані два примірники Акту 
Поставки Газу за відповідний Місяць поставки. Покупець зобов’язаний повернути один 
підписаний примірник такого Акту впродовж 2  днів з моменту отримання від Продавця. 

3.7. Продавець може звернутися до Оператора ГТС/Оператора ГРМ з дорученням припинити 
або обмежити постачання Газу Покупцю у випадках, передбачених Законом України "Про ринок 
природного газу", Кодексом газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, 
Правилами безпеки систем газопостачання, зокрема - в разі: проведення неповних або 
несвоєчасних розрахунків за цим Договором; перевитрат підтвердженого обсягу природного газу у 
Місяці поставки; розірвання цього Договору; відмови Покупця від підписання Акту Поставки Газу 
без відповідного письмового обґрунтування; настання заходів, передбачених Правилами про 
безпеку постачання природного газу. 

  
4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 
4.1. Продавець зобов’язаний: 
4.1.1 Передати  СПОЖИВАЧУ через оператора ГРМ/ГТС природний газ в обсягах і у 

порядку, передбаченими даним Договором, за умови відсутності у СПОЖИВАЧА заборгованості 
перед іншим постачальником природного газу, або за згодою цього постачальника.. 

4.1.2. Вчасно підтверджувати планові обсяги постачання газу оператору ГТС. 
4.2. Покупець зобов’язаний: 
4.2.1. Самостійно укласти договори з відповідними операторами ГРМ/ГТС на 

транспортування природного газу. 
4.2.3. Без перешкод в будь-який час допускати представників ПОСТАЧАЛЬНИКА, 

повноважних представників ГРМ/ГТС та уповноважених представників відповідних державних 
організацій – для огляду газопроводів і газоспоживаючого устаткування СПОЖИВАЧА, для 
зчитувань показів засобів вимірювальної техніки, перевірки приладів обліку витрат газу та 
правильності їх експлуатації встановлених на комерційному вузлі обліку газу СПОЖИВАЧА. 

4.2.4. На вимогу Продавця підписати акти звірки взаєморозрахунків. 
4.3. Сторони мають інші права та несуть інші обов’язки, що випливають із умов договору, та 

норм чинного законодавства. 
 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
 

5.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань по даному Договору Сторони 
несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України. 

5.2. При порушенні Покупцем Строків розрахунків, обумовлених розділом 2 цього Договору, 
Покупець сплачує на користь Продавця, окрім суми заборгованості з урахуванням встановленого 
індексу інфляції та трьох відсотків річних за весь час прострочення, пеню за кожен день 
прострочення у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується 
пеня від суми простроченого платежу. 

5.3. У випадку повної відмови Покупцем від прийняття планового обсягу поставки Газу, 
вказаного в Додатковій угоді на відповідний місяць поставки, Покупець зобов’язаний  сплатити 
Продавцю штраф у розмірі 20% (п’ятдесят відсотків) від вартості об’єму Газу, від прийняття якого 
відмовився Покупець. 



5.4. Сплата Покупцем пені та штрафів за даним Договором не звільняє його від виконання 
основного зобов’язання та відшкодування збитків, понесених Продавцем з вини Покупця. 

5.5. При невиконання (або несвоєчасному виконанні) Покупцем грошових зобов’язань, 
передбачених розділом 2 даного Договору, Продавець має право не передавати Газ Покупцю. 

5.6. У випадку неможливості Продавцем здійснити передачу Газу в обумовлені терміни, 
останній повертає Покупцю перераховані кошти протягом десяти днів, після чого п.п.4.1.1., 4.1.2., 
4.1.3. та 4.1.4 втрачають свою силу. 

5.7. Якщо за підсумками Місяця поставки обсяг фактичного споживання Газу Покупцем 
буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на такий період, Покупець 
зобов’язаний відшкодувати збитки Покупця за таке перевищення, зокрема: компенсувати 
вартість різниці між підтвердженим обсягом природного газу та фактичним об'ємом (обсягом) 
споживання Газу за Договірною ціною газу, визначеною цим Договором, та відшкодувати 
збитки за таке перевищення, які розраховуються відповідно до пункту 1 розділу VI Правил 
постачання природного газу. 

5.8. Якщо за підсумками Місяця поставки обсяг фактичного споживання Газу Покупцем 
буде менший від підтвердженого номінованого обсягу природного газу на такий період (за 
умови, що підтверджений номінований обсяг відповідав погодженому між Покупцем та 
Продавцем), Продавець має право вимагати від Покупця відшкодування збитків, що зазнав 
Продавець в результаті такого зменшення обсягу споживання Газу,у розмірі подвійної облікової 
ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний 
період. Покупець зобов’язаний сплатити таке відшкодування у строки, узгоджені Сторонами. 

5.9. Цим Покупець підтверджує, що цей Договір є єдиним договором на постачання газу, 
укладеним Покупцем на Період поставки та Покупець не має будь-яких інших договорів 
постачання газу, укладених з будь-якими іншими контрагентами на Період поставки, за якими 
він отримував би Газу Період поставки. При цьому Покупець зобов’язаний відшкодувати усі 
підтверджені збитки (включаючи - витрати Продавця на врегулювання пов’язаних небалансів), 
що їх зазнав Продавець в результаті або у зв’язку з недодержанням Покупцем вищезазначеної 
вимоги щодо «одного постачальника».   

 
 

6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
 
6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати 

їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.  
6.2. Якщо протягом 30 (тридцяти) календарних днів вирішити спір не вдається, спір 

вирішується в суді за відповідною підвідомчістю та підсудністю згідно чинного законодавства 
України.  

 
7. ФОРС – МАЖОР 

 
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорні 
обставини), які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін. Під форс-
мажорними обставинами Сторони розуміють надзвичайні та невідворотні обставини (стихійні 
явища, замерзання моря, закриття морських проток, землетрус, ураган, епідемія, страйк, воєнні дії, 
заборона або обмеження експорту-імпорту товарів тощо), які об'єктивно впливають на виконання 
умов договору.  

7.2.  Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії форс-
мажорних обставин, повинна не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту їх виникнення 
повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

7.3. Доказом виникнення форс-мажорних обставин та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються Торгово-промисловою платою України, її регіональними відділеннями, 
іншими компетентними органами. 

7.4. У разі коли строк дії форс-мажорних обставин продовжується більше ніж тридцять 
днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір. 
 
 



8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 
 
8.1. Цей Договір набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами 

Сторін і діє до «___» _________ 201__ року, а в частині проведення розрахунків та виконання 
гарантійних зобов’язань до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 

8.2. Будь-яка Сторона має право в односторонньому порядку, не вказуючи підстав і не 
звертаючись до суду, достроково розірвати Договір, у письмовій формі проінформувавши про це 
іншу Сторону за 30 днів до дати розірвання.  

8.3. Розірвання договору в односторонньому порядку на умовах пункту 8.2. Договору не 
позбавляє Сторони виконати в повному обсязі та належним чином зобов’язання за Договором, які 
залишились не виконаними на момент такого розірвання. 

 
9. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

 
9.1. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином 

працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного 
виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті способами, 
що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим 
працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони. 

9.2. Сторони в обов’язковому порядку інформують одна одну про факти недотримання 
антикорупційних зобов'язань. У разі виникнення у Сторони підозр, що відбулося або може 
відбутися порушення будь-яких антикорупційних умов, відповідна Сторона зобов'язується 
повідомити іншу Сторону у письмовій формі. У письмовому повідомленні Сторона зобов'язана 
послатися на факти або надати матеріали, що достовірно підтверджують або дають підставу 
припускати, що відбулося або може відбутися порушення будь-яких положень цих умов 
контрагентом, його працівниками, що виражається в діях, які кваліфікуються відповідним 
законодавством, як дача або одержання хабара, комерційний підкуп, а також діях, що порушують 
вимоги законодавства України та міжнародних актів про протидію легалізації доходів, отриманих 
злочинним шляхом. 

    Після письмового повідомлення, відповідна Сторона має право призупинити виконання 
зобов'язань за цим Договором без будь-якої відповідальності перед іншою Стороною до 
отримання підтвердження, що порушення не відбулося або не відбудеться. Це підтвердження 
повинне бути надіслане іншою Стороною протягом 7 (семи) робочих днів, але не пізніше 14 
(чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання письмового повідомлення.  

   Сторони гарантують здійснення розгляду фактів недотримання антикорупційних 
зобов'язань та застосування заходів щодо їх усунення. 

    У випадку недотримання строків надання відповідної інформації, що спростовує факт 
порушення антикорупційних зобов’язань або підтвердження факту порушення антикорупційних 
зобов'язань однієї Стороною, інша вправі відмовитись від цього Договору й вимагати 
відшкодування збитків. 

9.3. Сторони гарантують повну конфіденційність при виконанні антикорупційних умов 
цього Договору, а також відсутність негативних наслідків як для Сторони Договору в цілому, так і 
для конкретних працівників Сторони Договору, які повідомили про факт порушень. 

 
10. ІНШІ УМОВИ 

 
10.1. Відносини, що виникають під час укладання або в процесі виконання умов цього 

Договору і не врегульовані цим Договором, регулюються законодавством України. 
10.2. Договір складений українською мовою, разом з додатками, які є невід'ємною 

частиною даного Договору, у двох оригінальних примірниках - по одному для кожної із Сторін, 
обидва примірники мають однакову юридичну силу.  

10.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому 
Договорі реквізитів та зобов'язується протягом 3-х банківських днів у письмовій формі 
повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із 
цим несприятливих наслідків.    



10.4. Після підписання Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 
договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, 
що так чи інакше стосуються Договору, втрачають юридичну силу. 

10.5. Уступка права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із 
Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього з іншою 
Стороною цього Договору, окрім випадків передбачених чинним законодавством України.  

10.6. Сторони гарантують, що на момент підписання цього Договору, особи, які 
підписують цей Договір як представники кожної із сторін, наділені відповідними повноваженнями 
і мають право на підписання Договору. 

10.7. Уповноважені представники Сторін, які підписують цей Договір від імені Сторін, 
керуючись Законом України «Про захист персональних даних», своїми підписами підтверджують 
надання беззастережної згоди (дозволу) на обробку своїх персональних даних, зокрема, їх 
збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (в тому числі за зверненням 
третіх осіб), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, 
знищення, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, виключно з 
метою виконання умов даного Договору на строк, що є необхідним та достатнім для виконання 
Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором і дотримання положень законодавства України, 
якщо строк не передбачено законодавством України.    

10.8. Продавець є платником ________________________________________. 
10.9. Покупець є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах. 
 
11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
Продавець Покупець 
ДП «УКРСПИРТ»  
Місцезнаходження: 
07400, Київська область 
м. Бровари, вул. Гагаріна, 16 
Поштова адреса:  
________________________ 
п/р № _____________ в ________ м. Київ 
МФО ________,  
ЄІС-код ___________________________ 
код ЄДРПОУ 37199618 
Свідоцтво платника ПДВ 100321108 
ІПН 371996126597 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

Додаток №____ 
до Договору поставки природного газу 

№_____ від « __ » _______ 201__ р. 
 

м. Київ        « __ » ______________ 201__ року 
 

 
Договірний обсяг постачання природного газу :  ___________ (___________) кубічних метрів, 
включаючи місячні планові об'єми, а також в розрізі точок комерційного обліку (за 
необхідності):  
 
 

Точка обліку Період Місячний обсяг 

   

   

   
 
Одиниці виміру  - 1000 (одна тисяча) метрів кубічних 
 
 

Продавець Покупець 
ДП «УКРСПИРТ» 

код ЄДРПОУ 37199618 
 

________________________ 
 
 

______________________ /____________/ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Додаток №____ 
до Договору поставки природного газу 

№_____ від « __ » _______ 201__ р. 
 

м. Київ        « __ » ______________ 201__ року 
 

 
Договірна вартість: _________ грн. __ коп. (_________________________________ гривень __ 
копійок),  крім того  ПДВ 20%  - ______________ грн. __ коп. 
(________________________________ гривень __ копійок).  
Всього з ПДВ 20% - _________________ грн. __ коп. (__________________ гривень __ копійок). 
Період постачання - ______________________________. 
Одиниці виміру  - 1000 (одна тисяча) метрів кубічних 
 
 

Продавець Покупець 
ДП «УКРСПИРТ» 

код ЄДРПОУ 37199618 
 

________________________ 
 
 

______________________ /____________/ 

 

 
 


