Договір №
постачання природного газу
___ _________ 201___ року
Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» (код
ЕІС – 56Х000000000330D), що має статус платника податку на прибуток на загальних умовах,
передбачених Податковим кодексом України, надалі – Постачальник, в особі Генерального
директора Кожевнікова Віктора Олександровича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та
_____________________________________________________________________ (код ЕІС –
______________________), надалі Споживач, в особі директора ____________________________,
що діє на підставі ________________, з другої сторони, надалі разом поіменовані Сторони,
керуючись Законом України "Про ринок природного газу", «Кодексом газотранспортної системи»
та іншими нормативними документами, уклали цей договір (надалі - Договір) про таке:
1. Предмет договору
1.1. Постачальник зобов'язується передати у власність Споживача природний газ (далі - газ),
а Споживач зобов'язується прийняти та оплатити газ на умовах цього договору.
1.2. Газ, що продається за цим договором, використовується Споживачем виключно для
власних потреб. Споживач є кінцевим споживачем.
1.3. За цим договором постачається імпортований газ (за кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00
00, ввезений Постачальником на митну територію України) або газ вітчизняного походження (за
кодом згідно УКТ ЗЕД 2711 21 00 00).
2. Кількість та якість газу
2.1. Постачальник передає Споживачу з 01 __________ 2019 року по 31 грудня 2019 року
(включно) газ обсягом до __________ тис. куб. м (________________ мільйона _____________
тисяч куб. м), у тому числі по місяцях (тис. куб. м):
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2.2. Обсяг газу, що планується передати за цим договором (далі - планований обсяг), може
змінюватись Сторонами в порядку згідно п. 3.2 цього Договору.
2.3. Постачання підтвердженого обсягу природного газу протягом розрахункового періоду
(Місяця поставки) здійснюється, як правило, рівномірно, виходячи із добової норми споживання,
визначеної на підставі заявок Споживача, якщо інше не погоджено Сторонами.
Допускається відхилення місячного обсягу переданого газу в розмірі ± 5 % (плюс/мінус п'ять
відсотків) від узгодженого Сторонами планового обсягу продажу газу без коригування
планованого обсягу.
2.4. За розрахункову одиницю переданого газу приймається один кубічний метр (куб. м),
приведений до стандартних умов: (t) = 20 градусів Цельсія, тиск газу (Р) = 760 мм ртутного
стовпчика (101,325 кПа).
2.5. Якість газу, який передається Постачальником Споживачу в пунктах прийманняпередачі, указаних у п. 3.1 цього договору, повинна відповідати вимогам ГОСТу 5542-87 "Газы
горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические
условия".
2.6. Постачання здійснюється за умови укладання Споживачем договору з Оператором ГТС
– ПАТ «УКТРАНСГАЗ» транспортування природного газу.
2.7. Постачання здійснюється за умови укладання Постачальником договору з Оператором
ГТС – ПАТ «УКТРАНСГАЗ» транспортування природного газу.

3. Порядок та умови передачі газу
3.1. Постачальник передає Споживачу газ у фізичній точці виходу з газотранспортної
системи («Пункти приймання-передачі»), визначеній Оператором газотранспортної системи
(Оператор ГТС) відповідно до правил Кодексу газотранспортної системи, розміщеного на
офіційному веб сайті Оператора ГТС.
Право власності на газ переходить від Постачальника до Споживача в пунктах прийманняпередачі. Після переходу права власності на газ Споживач несе всі ризики і приймає на себе всю
відповідальність, пов'язану з правом власності на газ.
3.2. Споживач надає Постачальнику заявку на планові обсяги споживання газу на наступний
місяць, підписану уповноваженою особою.
У разі необхідності зміни планового обсягу поставки на протязі поточного місяця Споживач
надає Постачальнику факсимільним повідомленням заявку не пізніше 25-го числа місяця
поставки. Також заявка може бути скоригована у інших випадках за згодою сторін.
3.3. Плановий обсяг поставки в установленому порядку підтверджується Постачальником у –
Оператора ГТС. Постачальник письмово повідомляє Споживача про підтверджені обсяги поставки
до початку місяця поставки.
3.4. Приймання-передача газу, переданого Постачальником Споживачу у місяці поставки,
оформлюється актом приймання-передачі газу на підставі акту приймання-передачі газу між
Споживачем та Оператором ГТС.
3.5. Не пізніше 5-го дня місяця, наступного за місяцем продажу газу, Споживач
зобов'язується надати Постачальнику підписані та скріплені печатками Споживача два примірники
акту приймання-передачі газу, у якому зазначаються фактичні обсяги використаного газу, його
фактична ціна та вартість. Постачальник не пізніше 8-го дня місяця зобов'язується повернути
Споживачу один примірник оригіналу акту, підписаний уповноваженим представником та
скріплений печаткою, або надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акту.
4. Порядок обліку газу
4.1. Кількість газу, яка подається Споживачу, визначається за показами комерційного
вимірювального комплексу, який встановлено на ________________________________ та
належить __________________________________________________________. Відповідальність за
достовірність показів приладів вимірювального комплексу газу, відповідно договору між
_________________________ та АТ «УКРТРАНСГАЗ» на транспортування газу, покладена на
_______________________. Облік обсягу газу, що постачається на умовах Договору, здійснюється
згідно з порядком обліку природного газу, визначеним в Кодексі газотранспортної системи.
5. Ціна газу
5.1. На момент підписання Договору ціна газу за 1000 куб. м становить _______ грн. __ коп.,
крім того ПДВ - 20%, що складає – _____ грн. __ коп. (____________________________________).
Всього з ПДВ – ______ грн. __ коп. (____________________________________________).
5.2. Сторони домовились, що перед наданням Споживачем заявки згідно п.3.2 цього
Договору ціна газу підлягає коригуванню у відповідності до кон’юнктури, що склалася на ринку
природного газу України шляхом підписання додаткової угоди.
5.3. Загальна сума цього договору орієнтовно становить ______________ грн. __ коп.
(________________________________________________________).
6. Порядок та умови проведення розрахунків
6.1. Оплата за природний газ проводиться Споживачем виключно грошовими коштами в
такому порядку:
- перший авансовий платіж – оплата в розмірі 90% (дев’яносто відсотків) від вартості
запланованих місячних обсягів проводиться в перший банківський день місяця поставки газу;
- другий платіж – остаточний розрахунок здійснюється на підставі підписаного сторонами
Акту приймання-передачі Газу (за Місяць постачання) до 5-го (п’ятого) числа місяця, наступного
за Місяцем постачання. У випадку, якщо день оплати, встановлений Договором, припадає на
небанківський день, Споживач здійснює відповідну оплату не пізніше останнього банківського
дня, що передує обумовленому у Договорі терміну оплати.
6.2. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов’язково зазначати номер договору, дату
його підписання та призначення платежу.

6.3. Звірка розрахунків здійснюється сторонами на підставі відомостей про фактичну оплату
вартості спожитого газу Споживачем та оформленого сторонами акту приймання-передачі газу
протягом 10-ти днів з моменту письмової вимоги однієї із сторін, підписаної уповноваженою
особою.
6.4. Датою оплати вважається дата списання грошових коштів з рахунку Споживача.
7. Відповідальність сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов’язань сторони несуть
відповідальність у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також цим
Договором.
7.2. Постачальник не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних
станціях.
7.3. Постачальник зобов'язаний у день виникнення податкових зобов'язань оформити в
електронній формі і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) відповідну
податкову накладну згідно з чинним законодавством України. Реєстрація податкових накладних
та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових
накладних згідно з п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу України повинна здійснюватися з
урахуванням граничних строків:
 для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних,
складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарного місяця, - до останнього дня
(включно) календарного місяця, в якому вони складені;
 для податкових накладних / розрахунків коригування до податкових накладних,
складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, - до 15
календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.
7.4. Постачальник забезпечує споживача необхідним підтвердженим обсягом природного
газу на визначений договором період. Підтверджені обсяги природного газу визначаються за
правилами, встановленими «Кодексом газотранспортної системи», та доводяться Споживачу на
умовах укладеного між Постачальником та Споживачем договору постачання природного газу.
7.5. Кожна із Сторін відшкодовує збитки, нанесені іншій Стороні неналежним виконанням
умов цього Договору.
7.6. Постачальник зобов’язаний виступати замовником послуг балансування природного
газу, який передається Споживачу за цим Договором.
7.7. У разі якщо Сторони не досягли домовленості, зазначеної в п.5.2 цього договору,
Споживач має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір.
8. Форс-мажор
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків
по цьому договору, якщо це невиконання є наслідком непереборної сили (форс-мажорних
обставин).
8.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють обставини, які виникли внаслідок
непередбачених Сторонами подій надзвичайного і невідворотного характеру, включаючи вибухи
на газопроводі, пошкодження магістрального газопроводу, пожежі, землетруси, повені, оповзні,
інші стихійні лиха, війну або військові дії. Строк виконання зобов'язань відкладається на строк дії
форс-мажорних обставин.
8.3. Настання обставин форс-мажору підтверджується Торгово-промисловою палатою
України;
8.4. Сторони зобов'язані негайно повідомити про обставини форс-мажору та протягом 14-ти
днів з моменту їх виникнення надати відповідні підтверджуючі документи.
8.5. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Споживача від сплати
Постачальнику за газ, який був поставлений до їх виникнення.
9. Порядок вирішення спорів
9.1. У разі виникнення спорів (розбіжностей) за цим договором спір передається на
вирішення в господарський суд і розглядається в установленому порядку згідно з чинним
законодавством України.

10. Інші умови
10.1. Цей договір складений у двох примірниках - по одному для кожної із Сторін, які мають
однакову юридичну силу.
10.2. З укладенням цього договору попереднє листування та документація щодо предмета
цього договору втрачають юридичну силу.
10.3. Усі зміни і доповнення до цього договору оформлюються письмово та підписуються
уповноваженими представниками сторін, крім випадку, зазначеного у пункті 10.4 цього договору.
10.4. Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів,
адрес, номерів телефонів, факсів у 5-денний термін з дня виникнення відповідних змін листом з
повідомленням.
10.5. У всьому іншому, що не передбачено умовами цього Договору, Сторони домовились
керуватись Законом України "Про ринок природного газу", «Кодексом газотранспортної системи»,
«Правилам постачання природного газу» та іншими діючими нормативними документами.
10.6. У разі невиконання умов цього Договору однією із Сторін, інша Сторона має право в
односторонньому порядку розірвати цей Договір.
10.7. Сторони цього договору мають статус платника податку на прибуток на загальних
умовах, передбачених чинним законодавством України.
Сторони цього договору є платниками податку на додану вартість.
У разі будь-яких змін у статусі платника податків Сторони зобов'язані повідомити про це
одна одну протягом трьох робочих днів з моменту їх виникнення.
10.8. Документи передані факсимільним зв’язком мають юридичну силу за умови
подальшого обміну оригіналами протягом 10 календарних днів.
11. Строк дії договору
11.1. Договір набуває чинності з дати підписання уповноваженими представниками Сторін та
скріплення їх підписів печатками Сторін і діє в частині реалізації газу з 01 __________ 2019 року
до 31 грудня 2019 року (включно), а в частині проведення розрахунків - до їх повного здійснення.
12. Адреси та реквізити сторін
Постачальник
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Миколаївський глиноземний завод»
ЄДРПОУ: 33133003
ІПН: 331330014011
№ свідоцтва ПДВ: 100033379
П/р: 260090134273 МФО: 320627
Банк: ПАТ «СБЕРБАНК», м. Київ
П/р: 26006003276300 МФО: 300539
Банк: ПАТ «ІНГ Банк Україна» м. Київ
Адреса: 57286, Україна,
Миколаївська обл., Вітовський район,
с.Галицинове, вул. Набережна, 64
тел.: +380 (512) 69-20-11,
факс: (0512) 69-20-63
E-mail: kantselyariya@mik-al.com
Генеральний директор
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Миколаївський глиноземний завод»
___________________ В.О. Кожевніков

Споживач

