
Договір №
постачання природного газу

м. Кропивницький .2 0 1 7  року.

Товариство з обмеженою відповідальністю «А2-ГАЗ», надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі Генерального директора Панченко
Марини Василівни, яка діє на підставі Статуту, ліцензія НКРЕ серії АД № 036361 від 10.05.2012р., ЄІС-код 56X930000001570К з однієї
сторони і ____________________________________________________________________________________________________________________ ,
надалі «СПОЖИВАЧ», в особі__________________________________________________________________________________________________,
який діє на підставі_______________________________ з другої сторони, разом -  Сторони Керуючись Законом України «Про ринок
природного газу» та іншими нормативними актами, уклали даний Договір про наступне:

1. Предмет договору
1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується передати у власність, а СПОЖИВАЧ прийняти природний газ в обсязі 
числі по місяцям, згідно до Таблиці №1), в термін та в порядку, обумовлених даним Договором.
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1.2. Ціна та загальна вартість природного газу, що реалізується у відповідності до Таблиці № 1, зазначається у Протоколі погодження 
ціни (що є Додатком до даного Договору), який є невід’ємною частиною договору.
1.3. Обсяги газу, що плануються передати за цим договором (далі - планований обсяг), можуть змінюватись Сторонами протягом місяця 
поставки в установленому порядку.
1.4. 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.
1.5. 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.
1.6. За розрахункову одиницю поданого газу приймається один кубічний метр, приведений газотранспортним підприємством до 
стандартних умов (Т-20 град. С., Р=101,325 КПа/760 мм.рт.ст.).
1.7. Порядок та періодичність визначення показників якості газу обумовлюється в договорах на транспортування газу. Якість газу повинна 
відповідати вимогам ГОСТ 5542-87.

2. Порядок обліку газу та умови передачі
2.1. ПОСТАЧАЛЬНИК передає СПОЖИВАЧУ газ у пунктах приймання-передачі газу на газовимірювальних станціях, які знаходяться на 
кордоні України, та в пунктах приймання-передачі газу з ПСГ в газотранспортну систему. Право власності на газ переходить від 
ПОСТАЧАЛЬНИКА до СПОЖИВАЧА в пунктах приймання-передачі.
2.2. СПОЖИВАЧ до 15 числа місяця, що передує місяцю поставки газу, має право скорегувати планові обсяги використання газу на 
наступний місяць шляхом подачі ПОСТАЧАЛЬНИКУ належним чином оформленої заявки, підписаної уповноваженою особою.
2.3. ПОСТАЧАЛЬНИК підтверджує планові обсяги поставки газу за цим договором оператору ГТС до 20 числа місяцю попередньому 
поставки.
2.4. СПОЖИВАЧ зобов’язаний повідомити ПОСТАЧАЛЬНИКА про зменшення, або збільшення запланованих обсягів споживання 
природного газу, протягом місяця споживання офіційним листом (попередньо по електронній пошті або факсимільному зв’язку) в період 
із 01 по 25 число місяця споживання, але не менше ніж за чотири робочі дні до початку зміни місячних обсягів, Лист про зменшення 
обсягів природного газу повинен бути погодженим з газорозподільною та/або газотранспортною організаціями та скріплено печаткою. У 
випадку не надання належним чином оформленого такого листа, СПОЖИВАЧ сплачує вартість природного газу у відповідності із 
замовленими обсягами планового споживання.
2.5. У разі повної відмови СПОЖИВАЧА від постачання зазначеного п.1.1. даного Договору обсягу газу, СПОЖИВАЧ зобов'язаний 
письмово (нарочним, факсом) повідомити про це ПОСТАЧАЛЬНИКА за 15 (п'ятнадцять) днів до початку місяця споживання.
2.6. Приймання-передача газу, переданого ПОСТАЧАЛЬНИКОМ СПОЖИВАЧУ у відповідному місяці поставки, оформлюється актом 
приймання-передачі газу. Обсяг використання газу СПОЖИВАЧЕМ у відповідному місяці поставки встановлюється шляхом складання 
добових обсягів, визначених на підставі показів комерційного вузла/вузлів обліку газу.
2.7. Щомісячно, до 5 числа місяця наступного за звітним сумісно з оператором ГРМ/ГТС складати трьохсторонній Акт (ГРМ/ГРС, 
СПОЖИВАЧ, ПОСТАЧАЛЬНИК) на загальний обсяг використаного природного газу за попередній місяць, інформувати 
ПОСТАЧАЛЬНИКА (електронною поштою або факсимільним зв’язком) про фактичне споживання з обов’язковим наданням підписаного 
та скріпленого печатками оригіналу Акта.
2.8. Кількість газу, яка постачається СПОЖИВАЧУ, визначається за показами комерційних вузлів обліку газу.
2.9. Облік спожитого природного газу здійснюється ПАТ „Укртрансгаз” і місцевими газорозподільними підприємствами при участі 
СПОЖИВАЧА на підставі показників контрольно-вимірювальних приладів, встановлених у СПОЖИВАЧА.
2.10. Газопостачання СПОЖИВАЧУ здійснюється по газотранспортній системі ПАТ «Укртрансгаз» через газорозподільні мережі 
підприємств, які виконують диспетчерські функції по контролю за режимом поставки безпосередньо до засувки СПОЖИВАЧА.
2.11. Порядок та умови приймання-передачі природного газу встановлюється у відповідності з Постановою Кабінету Міністрів України 
від 27.12.2001 року № 1729 «Про забезпечення споживачів природним газом»; Постанова Національної комісії, що здійснює державне
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регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 30.09.2015 № 2496; Постановою Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2845 від 26.11.2015.
2.12. ПОСТАЧАЛЬНИК має право обмежити або припинити постачання газу в разі невиконання СПОЖИВАЧЕМ пунктів 1.4. та 3.2.5. 
даного Договору. Про зменшення або припинення постачання газу ПОСТАЧАЛЬНИК письмово повідомляє СПОЖИВАЧА за 24 години 
до обмеження (припинення) постачання газу, шляхом надіслання факсимільним зв’язком відповідного повідомлення.
2.13. У випадку припинення подачі природного газу ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за порушення передбачених Договором термінів його сплати, 
СПОЖИВАЧ припиняє газоспоживання після отримання повідомлення про відключення від газопостачання у відповідності до Постанови 
КМУ від 08.12.2006р. №1687 «Про затвердження Порядку по об’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім 
населення» і зобов’язується сплатити всі витрати, пов’язані з припиненням та відновленням газопостачання.

3. Обов’язки сторін
3.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов’язується:
3.1.1. 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.
3.1.2. Публікувати на своєму офіційному веб-сайті інформацію про загальні умови постачання (у тому числі ціни), права та обов'язки 
ПОСТАЧАЛЬНИКА та СПОЖИВАЧА, наявні способи досудового вирішення спорів з ПОСТАЧАЛЬНИКОМ тощо
3.1.3. Забезпечувати постачання газу з дотриманням вимог, установлених державними стандартами, технічними умовами, нормативно- 
технічними документами.
3.1.4. Подавати вчасно номінації та реномінації оператору ГТС щодо обсягів природного газу, що будуть поставлені СПОЖИВАЧУ.
3.1.5. Передавати акти -приймання передачі газу та рахунки на його оплату.
3.1.6 Забезпечити реалізацію права СПОЖИВАЧА та зміну ПОСТАЧАЛЬНИКА природного газу та в порядку передбаченому даним 
Договором.
3.1.7. Надавати за вимогою СПОЖИВАЧА довідку про стан розрахунків для укладення договору СПОЖИВАЧЕМ із іншим 
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ природного газу.
3.1.8. Забезпечити СПОЖИВАЧА прозорими та простими способами досудового вирішення спорів.
3.2. СПОЖИВАЧ зобов’язується:
2.2.1. Самостійно укласти договори з відповідними операторами ГРМ/ГТС на транспортування природного газу.
3.2.2. 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.
3.2.3. Забезпечити відповідність комерційного вузла обліку газу вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», 
Правилам обліку природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами, постачання та споживання, затвердженим 
наказом Міністерства палива та енергетики України від 27 грудня 2005 року № 618, державним стандартам, експлуатаційній документації 
на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять до складу цього вузла;
3.2.4. СПОЖИВАЧ гарантує ПОСТАЧАЛЬНИКУ, що в нього немає боргів перед іншими ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ природного газу. У разі 
виникнення у СПОЖИВАЧА боргів за природний газ перед іншими ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ, СПОЖИВАЧ зобов’язується письмово 
повідомити про це ПОСТАЧАЛЬНИКА, відповідно до умов цього Договору, протягом трьох днів з моменту виникнення такої 
заборгованості.
3.2.5. Дотримуватися обсягу споживання газу в межах середньодобового обсягу поставки та планового обсягу поставки в межах 
±5%(п'ять відсотків) від встановлених відповідно до умов даного Договору на поточний місяць поставки.
3.2.6. Щомісячно до 10 числа місяця, наступного за звітним, підписувати отримані від ПОСТАЧАЛЬНИКА фінансово-бухгалтерські Акти 
прийому-передачі природного газу з обов’язковим поверненням примірників ПОСТАЧАЛЬНИКА протягом 5 (п’яти календарних) днів.
3.2.7. Щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надавати ПОСТАЧАЛЬНИКУ двосторонній Акт звірки 
взаєморозрахунків за попередній квартал.
3.2.8. СПОЖИВАЧ природного газу на розрахунковий період, тобто на газовий місяць має право отримувати природний газ виключно від 
одного ПОСТАЧАЛЬНИКА. Номінації (підтверджені обсяги природного газу для потреб СПОЖИВАЧА) будуть відхилятися оператором 
газотранспортної системи згідно вимог п. 16 глави 1 розділу XI Кодексу ГТС (з урахуванням п.1 глави 8 розділу XI Кодексу ГТС), якщо 
вони будуть подані одночасно декількома постачальниками по одному і тому ж самому споживачу на один і той самий розрахунковий 
період.
3.2.9. Надати копію заяви приєднання до умов договору розподілу природного газу із зазначенням власного ЕЮ коду.

4. Ціна та порядок розрахунків
4.1. Ціна на природний газ є договірною, встановлюється в українських гривнях і зазначається у Протоколі погодження ціни (що є 
Додатком до даного Договору), який є невід’ємною частиною даного договору. СПОЖИВАЧ самостійно сплачує вартість транспортування 
природного газу місцевим газорозподільним та газотранспортним організаціям за окремими угодами.
4.2. У разі зміни на офіційному веб-сайті ПОСТАЧАЛЬНИКА цін на газ, вони є обов’язковими за цим Договором з моменту введення їх в 
дію (з дати, зазначеної у відповідному прейскуранті). СПОЖИВАЧ самостійно відслідковує інформацію щодо цін на відповідний місяць 
поставки і вважається повідомленим про зміну цін з дати розміщення інформації на веб-сайті ПОСТАЧАЛЬНИКА, але не пізніше дати 
введення їх в дію, або з дати направлення на електронну адресу СПОЖИВАЧА (проекту протоколу погодження ціни, інформаційного 
повідомлення тощо). У разі, якщо СПОЖИВАЧ не погоджується на відповідні зміни, він має право змінити ПОСТАЧАЛЬНИКА відповідно 
до порядку, передбаченого Законом України «Про ринок природного газу» та умовами даного договору.
4.2.1. Ціна на природний газ розраховується ПОСТАЧАЛЬНИКОМ виходячи кон’юнктури ринку (закупівельна вартість природного газу 
що склалася на ринку), а також із врахуванням вимог нормативно-правових актів, що створюють для ПОСТАЧАЛЬНИКА додаткові 
фінансові витрати пов’язані із постачанням газу, в тому числі але не виключно щодо обсягів страхового запасу, встановлення обсягів 
фінансового забезпечення тощо.
4.3. Платежі за природний газ СПОЖИВАЧ здійснює шляхом перерахування на розрахунковий рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА (або на інший 
рахунок, письмово зазначений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ) грошових коштів у такому порядку:
4.3.1. 30% вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного газу на звітний місяць (п.п.1.1.,1.2. даного Договору) в строк 
до 10 (десятого) числа звітного місяця;
4.3.2. 40% вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного газу на звітний місяць (п.п.1.1.,1.2. даного Договору) в строк 
до 20 (двадцятого) числа звітного місяця;
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4.3.3. 30% вартості узгодженого до поставки обсягу споживання природного газу на звітний місяць (п.п.1.1.,1.2. даного Договору) в строк 
до 25 (двадцять п'ятого) числа звітного місяця;
4.3.4. Оплата планового та фактично спожитого обсягів газу, що перевищує замовлений плановий обсяг споживання, здійснюється у 
календарній послідовності. У випадку оплати СПОЖИВАЧЕМ суми, що перевищує фактично спожитий ним місячний обсяг газу, 
ПОСТАЧАЛЬНИК зараховує її як передплату наступного періоду споживання природного газу.
4.4. У разі невиконання та/або несвоєчасного виконання СПОЖИВАЧЕМ вимог п. 4.3. цього Договору ПОСТАЧАЛЬНИК має право 
зменшити договірний обсяг поставки, який зазначається в заявці на наступний місяць поставки, пропорційно загальній сумі грошових 
коштів, не сплачених СПОЖИВАЧЕМ станом на 26 число місяця, що передує місяцю поставки.
4.5. Сума договору може змінюватись при умовах, передбачених пунктом 4.2. даного Договору.

5.3міна Постачальника.
5.1. СПОЖИВАЧ має право в будь-який час змінити ПОСТАЧАЛЬНИКА в порядку передбаченим даним договором та чинним 
законодавством.
5.2. 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.
5.3. Після направлення повідомлення в порядку передбаченому п.5.2 Договору вважається що строк всіх платежів за договором настав 
та СПОЖИВАЧ зобов’язаний протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту направлення такого повідомлення оплатити розрахункову 
вартість природного газу, що планується спожити, до моменту розірвання договору.
5.3.1. Розрахункова вартість споживання визначається виходячи із встановленого місячного обсягу споживання та рівномірного 
середньодобового споживання.
5.3.2. Строк, до якого розраховується та сплачується споживання, визначається як 21 календарний день з моменту направлення 
повідомлення про зміну ПОСТАЧАЛЬНИКА, або більший строк, якщо такий передбачений повідомленням СПОЖИВАЧА.
5.4. 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.
5.5. Пункт 5.3. та 5.4 даного Договору не застосовуються, якщо СПОЖИВАЧ розриває договір (обмежує газопостачання) із 1-го числа 
наступного місяця і повідомив про це ПОСТАЧАЛЬНИКА у строк не менше ніж за 20 (двадцять) календарних днів.

6. Відповідальність сторін
6.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань Сторони несуть відповідальність згідно з умовами цього Договору та 
чинним законодавством України.
6.2. У разі порушення СПОЖИВАЧЕМ термінів оплати, передбачених розділом 4 даного Договору, СПОЖИВАЧ сплачує 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період за який сплачується пеня, та відшкодовує збитки 
ПОСТАЧАЛЬНИКУ відповідно до чинного законодавства України. У разі,якщо таке прострочення із оплати тривало понад ЗО (тридцяти) 
календарних днів, СПОЖИВАЧ додатково сплачує штраф у розмірі 10% від суми невиконаних зобов’язань.
6.3. СПОЖИВАЧ не несе відповідальності перед ПОСТАЧАЛЬНИКОМ за порушення умов даного Договору, якщо доведе, що порушення 
виникли з вини ПОСТАЧАЛЬНИКА або внаслідок дії обставин непереборної сили.
6.4. У разі непогашення СПОЖИВАЧЕМ заборгованості за цим Договором ПОСТАЧАЛЬНИК має право в односторонньому порядку 
розірвати даний Договір. При цьому СПОЖИВАЧ зобов’язаний протягом 5 (п’яти) банківських днів здійснити повний розрахунок за 
спожитий газ, відшкодувати всі збитки, яких зазнав ПОСТАЧАЛЬНИК. Про розірвання даного Договору ПОСТАЧАЛЬНИК повідомляє 
СПОЖИВАЧА рекомендованим листом з повідомленням.
6.5. СПОЖИВАЧ зобов’язаний відшкодувати ПОСТАЧАЛЬНИКУ збитки, завдані невиконанням та/або неналежним виконанням своїх 
зобов’язань щодо оплати газу за даним Договором. ПОСТАЧАЛЬНИК не позбавляється права на відшкодування збитків у разі, якщо він 
був належним чином попереджений СПОЖИВАЧЕМ про можливе невиконання останнім зобов'язань з оплати газу відповідно до умов 
цього Договору.
6.6. У разі недопоставки газу з вини ПОСТАЧАЛЬНИКА, за умови належного виконання СПОЖИВАЧЕМ п. 4.3. даного Договору та 
відсутності заборгованості за Договором, ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує СПОЖИВАЧУ штраф відповідно до чинного законодавства України. 
Положення даного пункту Договору не застосовуються у разі припинення/обмеження газопостачання відповідно до чинного 
законодавства та умов даного Договору, а також за відсутності у ПОСТАЧАЛЬНИКА необхідних обсягів газу по незалежним від нього 
причинам (зниження тиску газу, зменшення обсягу видобутку та поставок газу тощо).
6.7. СПОЖИВАЧ несе відповідальність за порушення планових обсягів споживання природного газу, якщо за підсумками розрахункового 
періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання природного газу буде менший від замовленого обсягу природного газу до початку 
розрахункового періоду внаслідок зменшення споживання СПОЖИВАЧЕМ без коригування договірних планових об’ємів (обсягів) 
постачання/споживання природного газу та (або) внаслідок зменшення споживання СПОЖИВАЧЕМ природного газу з коригування 
планових об’ємів (обсягів) постачання/споживання природного газу більше ніж на 45% та (або) дострокового розірвання договору та (або) 
припинення газопостачання із ініціативи СПОЖИВАЧА. В таких випадках СПОЖИВАЧ відшкодовує ПОСТАЧАЛЬНИКУ збитки у розмірі 
подвійної облікової ставки НБУ від вартості невикористаного обсягу газу у розрахунковому періоді.
6.8. СПОЖИВАЧ несе відповідальність за порушення встановленого порядку заміни ПОСТАЧАЛЬНИКА природного газу у розмірі 100% 
від вартості замовленого (планового) обсягу природного газу на відповідний звітний період. Під порушенням порядку заміни 
ПОСТАЧАЛЬНИКА розуміється замовлення газу у іншого ПОСТАЧАЛЬНИКА без розірвання договору або припинення газопостачання 
відповідно до умов даного договору, зміна ПОСТАЧАЛЬНИКА без повного розрахунку з попереднім ПОСТАЧАЛЬНИКОМ або інші грубі 
порушення порядку зміни ПОСТАЧАЛЬНИКА. При цьому належним та достатнім доказом порушення порядку зміни ПОСТАЧАЛЬНИКА 
буде вважатися повідомлення оператора газотранспортної системи про подання іншими постачальниками номінацій до одного і того ж 
самого СПОЖИВАЧА.
6.9. Сплата пені, штрафів та відшкодування збитків, зазначених у п.6.2 - 6.8., не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за даним 
Договором.
6.10. ПОСТАЧАЛЬНИК не несе відповідальності перед СПОЖИВАЧЕМ за порушення умов даного Договору, якщо доведе, що порушення 
виникли з вини СПОЖИВАЧА або внаслідок дії обставин непереборної сили.
6.11. ПОСТАЧАЛЬНИК не відповідає за підтримання належного тиску на газорозподільних станціях.

7. Форс -  мажор
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання чи невиконання своїх зобов'язань за даним Договором, якщо 
таке невиконання або неналежне виконання є наслідком обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після
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укладення даного Договору і які Сторони не могли передбачити в момент його укладення. Форс-мажорними обставинами є події, які 
об'єктивно не залежать від волі і дій Сторін і роблять неможливим для будь-якої із Сторін виконання зобов'язань за даним Договором, а 
саме, в тому числі, але не виключно: стихійні лиха, вибухи та аварії в тому числі на газопроводах, пожежі, землетруси, повені, оповзні, 
інші стихійні лиха, війна або військові дії, блокада, а також суспільні безлади, страйки, інші обставини, що виникли не з вини Сторін та 
перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним Договором.
7.2. Строк виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором відкладається на час дії форс-мажорних обставин.
7.3. Настання обставин форс-мажору підтверджується у порядку, встановленому чинним законодавством.
7.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови СПОЖИВАЧА від сплати ПОСТАЧАЛЬНИКУ за газ, який був 
поставлений до їх виникнення.

8. Порядок вирішення спорів
8.1. Всі суперечки, які виникають за даним Договором або пов'язані із ним, повинні вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
8.2. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
8.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю 
та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9. Інші умови
9.1. Сторони зобов'язуються письмово повідомляти одна одну про зміни своїх платіжних реквізитів, адрес, номерів телефонів, телефаксів 
протягом 3 (трьох) днів з дати виникнення відповідних змін.
9.2. Всі зміни і доповнення до даного Договору повинні бути викладені в письмовій формі, підписані повноважними представниками 
Сторін, скріплені печатками Сторін та оформлені Додатками, які є невід’ємною частиною цього Договору. Всі зміни і доповнення до 
даного Договору, включаючи документи, передані по факсу, є невід'ємною частиною Договору в разі, якщо вони викладені в письмовій 
формі підписані повноважними представниками Сторін та скріплені печатками Сторін. Документи, передані факсимільним зв'язком, 
повинні бути замінені оригіналами протягом додатково узгодженого Сторонами строку.
9.3. Жодна із Сторін не має права передавати будь-які зобов'язання за даним Договором третій стороні без письмового погодження іншої 
Сторони.
9.4. Враховуючи конфіденційність даного Договору, Сторони вживатимуть заходів для того, щоб зміст даного Договору не став відомим 
іншим особам.
9.5. Даний Договір укладено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін. Всі зміни, доповнення 
і документи, які передані факсимільним зв’язком дійсні до моменту підписання сторонами Договору оригіналів документів. У разі 
складання протоколу розбіжностей та погодження протоколу розбіжностей, вони є невід’ємною частиною цього Договору.
9.6. Враховуючи, що відповідно до п. 3.1 даного Договору, передача ПОСТАЧАЛЬНИКОМ природного газу в мережах 
ПАТ «Укртрансгаз» СПОЖИВАЧУ носить безперервний характер, ПОСТАЧАЛЬНИК , керуючись п. 201.4 Податкового Кодексу України, 
не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено таку передачу природного газу, складає зведену податкову накладну, з урахуванням 
всього обсягу постачання природного газу протягом місяця поставки. У випадку, якщо станом на дату складання зазначеної податкової 
накладної сума коштів, що надійшла на поточний рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА як оплата (передоплата) за природний газ, перевищує 
вартість поставленого обсягу газу протягом місяця, таке перевищення вважається попередньою оплатою (авансом), на суму якої 
складається податкова накладна у загальному порядку не пізніше останнього дня такого місяця.
9.7.Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах.

10. Строк дії Договору
10.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання повноважними представниками Сторін та скріплення печатками Сторін, 
і діє до «31» грудня 2017 року включно, а в частині розрахунків за газ -  до повного їх виконання.
10.2. Договір вважається продовженим на аналогічний період, якщо за місяць до закінчення терміну дії Договору жодною із Сторін не
буде заявлено про припинення його дії або перегляд його умов. При цьому Сторони мають переоформити додаток до Договору щодо
договірних обсягів постачання газу, у якому визначити планові обсяги газу на продовжений термін.

11. Ю ридичні адреси і банківські реквізити сторін

ПОСТАЧАЛЬНИК СПОЖИВАЧ

Товариство з обмеженою відповідальністю 
«А2-ГАЗ»
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код 37624159, ЄІС-код 56X930000001570К 
Юридична адреса: 25015, Кіровоградська обл., 
м. Кропивницький, вул. Дворцова, 41/26 
п/р 2600001747168 у ПАТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365 
іпн. 376241511239
тел/факс: /0522/ 27-94-49, /044/ 339-99-48 
Email: a2-aaz@ukr.net
http://a2-qaz.com

Генеральний директор

__________________________Панченко М.В. ___
м.п. м.п.

код_____________________ Код ЄІС -
Юридична адреса:

Поштова адреса:

п/р_________
М Ф О ______
ІПН. ____________

свідоцтво №
тел/ф акс:__
E m ail:_____
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а а сЭ а Додаток № __

до Договору постачання природного газу 

№   від «_____ » 2017 р.

Протокол погодження ціни на природний газ 

до Договору постачання природного газу 

№ ________ від « » ____________2017р.

м. Кропивницький «_____ » _____________ 2017 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «А2-ГАЗ», надалі «ПОСТАЧАЛЬНИК», в особі 

Генерального директора Панченко Марини Василівни , що діє на підставі Статуту, з одної сторони і

 , надалі «СПОЖИВАЧ»,

в особі ______________________________________________________________________________________,

що діє на підставі  , з другої Сторони уклали дане доповнення про наступне:

1. Ціна природного газу, що постачається по Договору постачання природного газу на дату

підписання даного доповнення, за одну тис. м3, без врахування вартості транспортування газу по території

України в українських гривнях складає___________ .

Всього_______________________________________________________________________________________ .

2. Вартість природного газу, що постачається в обсязі ________________ тис. куб. метрів, складає

____________________________________________________ , крім того ПДВ -

(ставка ПДВ-20%)

Всього загальна сума договору складає ______________________

3. Дане доповнення вступає в силу з «______ » ___________2017 року і є невід’ємною частиною до

Договору постачання природного газу.

Від ТОВ «А2-ГАЗ» Від __________________________________

___________________________ Панченко М . В . _________________________________ _______

м.п. м.п.
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