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Додаткова угода № ___ 

до Договору постачання природного газу 

від  «_____» ________ 202__ р.  №  ______________ 

 
м. Київ   «_____» ________ 2022 року 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія 

“Нафтогаз Трейдинг”, ЕІС-код 56X930000010610X, юридична особа, що створена та 

діє у відповідності до законодавства України, діє на підставі ліцензії на право 

провадження господарської діяльності з постачання природного газу (постанова 

НКРЕКП від 04.09.2018 №962), надалі – Постачальник, в особі ___________________ 

__________________________________________, який діє на підставі довіреності 

від __________.2021 № ________, з однієї сторони, та 

_____________________________________________________________________

____________________________, ЕІС-код _______________________, юридична 

особа, що створена та діє у відповідності до законодавства України, і є бюджетною 

установою/організацією, закладом охорони здоров’я державної або комунальної 

власності, надалі – Споживач,  в особі  

______________________________________________________________________, 

який/яка діє на підставі __________________________________________________, з 

іншої сторони,  

в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», у 

зв’язку з прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2022  № 812 

«Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів 

ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу щодо особливостей постачання природного 

газу виробникам теплової енергії та бюджетним установам» (Із змінами і 

доповненнями, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2022           

N 839) уклали цю Додаткову угоду №____ від ____.____ 2022 року (надалі – Угода) до 

Договору постачання природного газу від ____.___________ 202__ року 

№__________________ (надалі – Договір) про наступне: 

 

1. Сторони дійшли згоди з 1 вересня 2022 року  викласти преамбулу Договору після 

слів «а кожен окремо – «Сторона» у наступній редакції: 

«керуючись Законом України «Про ринок природного газу», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 19.07.2022 № 812 «Про затвердження Положення про 

покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для 

забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку 

природного газу щодо особливостей постачання природного газу виробникам теплової 

енергії та бюджетним установам», Постановою Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) 

від 30.09.2015 № 2496 «Про затвердження Правил постачання природного газу» 

(надалі – Правила постачання природного газу), Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 

№ 2493 «Про затвердження Кодексу газотранспортної системи» (надалі – Кодекс ГТС), 

Постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2494 «Про затвердження Кодексу 

газорозподільних систем» (далі – Кодекс ГРМ), Постановою НКРЕКП від 24.12.2019 

№ 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги 

транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний 
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період 2020 – 2024 роки» та іншими нормативно-правовими актами України, що 

регулюють відносини у сфері постачання природного газу, уклали цей Договір 

постачання природного газу (надалі – Договір) про наступне:» 

 

2. Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 Розділу 2 «Кількість та фізико-хімічні показники 

природного газу» Договору вважати підпунктом 2.1.1 Договору. 

 

3. Викласти пункт 3.3. Розділу 3 «Порядок та умови передачі природного газу» 

Договору у наступній редакції: 

 «3.3. Постачання (включення Споживача до Реєстру споживачів Постачальника) 

та  використання (відбір) природного газу за цим Договором здійснюється виключно 

за умови дотримання Споживачем вимог пункту 5.1. цього Договору щодо остаточного 

розрахунку за фактично переданий природний газ». 

 

4. Викласти пункт 4.1. Розділу 4 «Ціна та вартість природного  газу»  Договору у 

наступній редакції:   

 «Ціна та порядок зміни ціни на природний газ, який постачається за цим 

Договором, встановлюється наступним чином:     

 Ціна природного газу за 1000 куб. м  газу без ПДВ - 13 658,33 грн., 

 крім того податок на додану вартість за ставкою 20%,  

 ціна природного газу за 1000 куб. м з ПДВ – 16 390,00 грн; 

 крім того тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішньої 

точки виходу з газотранспортної системи – 124,16  грн. без ПДВ, коефіцієнт, який 

застосовується при замовленні потужності на добу наперед у відповідному періоді на 

рівні 1,10 умовних одиниць, всього з коефіцієнтом – 136,576 грн., крім того ПДВ 20% 

- 27,315  грн., всього з ПДВ – 163,89 грн. за 1000 куб. м.  

 Всього ціна газу за 1000 куб. м з ПДВ, з урахуванням тарифу на послуги 

транспортування та коефіцієнту, який застосовується при замовленні потужності на 

добу наперед, становить 16 553,89 грн.  

 

5. Викласти пункт 4.3. Розділу 4 «Ціна та вартість природного  газу»  Договору у 

наступній редакції: 

«4.3. Загальна вартість цього Договору становить ________________грн, крім 

того ПДВ – _____________ грн, разом з ПДВ – ___________ (______________ 

________________________________________________________________)грн.». 

 

6. Виключити підпункт 6) пункту 6.2. Розділу  6 «Права та обов'язки сторін» із 

Договору. 

 

7. Викласти підпункт 2) пункту 6.3. Розділу 6  «Права та обов'язки сторін» 

Договору у наступній редакції: 

 «2) в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання 

Споживачем умов цього Договору в частині оплати використаних за Договором обсягів 

газу (пункт 5.1) та/або їх документального оформлення, в тому числі неповернення 

належним чином оформлених актів приймання-передачі природного газу. В такому 

випадку Постачальник надсилає рекомендованим листом відповідне письмове 
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повідомлення Споживачу про розірвання цього Договору, при цьому Договір буде 

вважатися розірваним з дати, визначеної Постачальником у такому повідомленні». 

 

8. Викласти пункт 9.2.  Розділу 9 «Порядок зміни постачальника» Договору у 

наступній редакції: 

 «9.2. Якщо Споживач має намір укласти договір з іншим постачальником,  

Споживач повинен виконати свої зобов'язання по розрахунках за природний газ перед 

Постачальником».  

 

9. Виключити пункт 9.4. Розділу 9 «Порядок зміни постачальника» із Договору. 

 

10. Виключити пункт 13.3. Розділу 13 «Строк дії договору та інші умови» із 

Договору,  у зв’язку з чим  пункти 13.4., 13.5., 13.6.,13.7., 13.8 вважати відповідно 

пунктами 13.3.,13.4., 13.5., 13.6. та 13.7. 

 

11.  Пункт 13.3. Розділу 13 «Строк дії договору та інші умови» Договору викласти у 

наступній редакції: 

 «13.3. Сторони погодили такий порядок внесення змін до цього Договору: усі 

зміни і доповнення до цього Договору оформлюються письмово у формі додаткової 

угоди про внесення змін до цього Договору та підписуються уповноваженими 

представниками Сторін, крім випадків, зазначених у пунктах 13.4. та 13.5. Договору». 

 

12. Решта умов Договору залишаються незмінними і обов’язковими для виконання  

Сторонами.  

 

13. Додаткова угода  складена у двох примірниках, по одному для кожної із Сторін, 

які мають однакову юридичну силу, набуває чинності з дати підписання 

уповноваженими представниками сторін та скріплення підпису Постачальника 

печаткою і розповсюджує свою дію на відносини Сторін, що склались станом на 

01.09.2022 року. 

 

14. Ця Додаткова угода може бути підписана шляхом накладання кваліфікованого 

електронного підпису (КЕП), відбитків підписів електронної печатки (за 

наявності) з використанням сервісів для обміну електронними документами. 

 

ПОСТАЧАЛЬНИК: 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Газопостачальна 

компанія “Нафтогаз Трейдинг” 

 

____________________/____________ / 

СПОЖИВАЧ: 

 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

________________/_______________/ 

 

 


