
Додаток №3  

до Договору №___ постачання природного  газу    

від «__»_________ р. 

Порядок  узгодження обсягів споживання/постачання природного  газу 

І. Постачальник забезпечує  Споживача підтвердженим обсягом природного газу протягом всього 

строку дії  Договору в частині постачання природного газу, на умовах цього Договору за умови 

виконання Споживачем обов’язків за даним Договором та наступного: 

1. Споживач  в момент  укладання Договору надає Постачальнику Заявку на плановий обсяг  

споживання природного газу  (Додаток №2 до Договору) підписану уповноваженою  особою  

Споживача та скріпленою  печаткою (у разі наявності) на весь  очікуваний період споживання в 

розрізі кожного  газового місяця,  для кожної  точки  комерційного  вузла обліку природного  газу. 

Споживач до 25 числа місяця,  що передує  місяцю  споживання зобов’язується подати 

Постачальнику щодобову розбивку планового обсягу  споживання природного газу  відповідного  

місяця в розрізі кожної  газової  доби такого  місяця оформленою  за формою Додатку №2 до 

Договору. 

2. Коригування обсягів природного газу здійснюється наступним  чином: 

Період  коригування Дії Споживача та строки Форма подання заявки 

Коригування 

планових  обсягів 

природного  газу на 

наступний 

розрахунковий період 

протягом 

календарного  року 

Споживач зобов’язаний до 25 

числа місяця,  що передує  місяцю 

постачання подати  

Постачальнику Коригувальну 

заявку на зміну планових  обсягів 

споживання відповідного  місяця  

Коригувальна заявка подається в 

розрізі кожної  газової  доби  для 

кожної  точки  комерційного  вузла 

обліку природного  газу, 

підписується уповноваженою  

особою  Споживача та скріплюється  

печаткою (у разі наявності) та 

направляється рекомендованим  

листом з повідомленням за 

місцезнаходженням  Постачальника 

або передається нарочно за адресою  

точки  контакту. 

 

Коригування 

планових  обсягів 

постачання 

природного  газу  

газової доби (газових  

діб) поточного  

газового  місяця 

Споживач не пізніше 12.00 год 

газової доби,  що передує добі,  в 

якій планується зміна обсягів 

постачання природного  газу  

подає Постачальнику 

Коригувальну заявку на зміну 

планових  обсягів споживання   

поточного  місяця (із зазначенням  

нових  щодобових  обсягів  та, 

відповідно,  загального  

планового  обсягу відповідного  

газового  місяця.). 

Коригувальна заявка подається в 

розрізі газової  доби  для кожної  

точки  комерційного  вузла обліку 

природного  газу, підписується 

уповноваженою  особою  

Споживача, скріплюється  печаткою 

(у разі наявності) та направляється  

у вигляді  скан-копії  на електронну 

адресу Постачальника,  зазначену у 

розділі  XIІI Договору. Оригінал 

такої заявки направляється 

Споживачем  за адресою  

місцезнаходження Постачальника 

рекомендованим листом з 

повідомленням або передається 

нарочно  не пізніше наступної  доби  

(наступної  за добою зміни  обсягів)   

за адресою  точки  контакту. 



Коригування обсягів  

природного  газу  

протягом поточної  

газової  доби. 

Споживач не пізніше 17.00  год  

поточної  газової  доби подає  

Постачальнику Коригувальну 

заявку на зміну планового  обсягу 

споживання   (із зазначенням  

нового  обсягу  поточної  газової 

доби та, відповідно,  загального  

планового  обсягу відповідного  

газового  місяця.) 

Коригувальна заявка подається  в 

розрізі кожної  точки  комерційного  

вузла обліку природного  газу, 

підписується уповноваженою  

особою  Споживача,  скріплюється  

печаткою (у разі наявності). 

Коригувальна заявка  подається у 

вигляді  скан-копії  на електронну 

адресу Постачальника,  зазначену у 

розділі  XIІI Договору. Оригінал 

такої заявки направляється 

Споживачем  за адресою  

місцезнаходження Постачальника 

рекомендованим листом з 

повідомленням або передається 

нарочно  не пізніше наступної  доби 

(наступної  за добою зміни  обсягів)  

за адресою  точки  контакту. 

 

 

3. У разі відсутності Коригувальних  заявок на газові місяці (газові доби) або  розбивки 

планового обсягу  споживання природного газу  відповідного  місяця в розрізі кожної  газової  доби 

такого  місяця, Постачальник здійснює постачання природного  газу в обсягах,  зазначених  у 

Заявці на планові обсяги  споживання,  поданої  Споживачем відповідно  до п.1 даного Порядку. 

4. Не підлягають  зміні фактично  спожиті  Споживачем обсяги  природного газу та обсяги  

природного газу завершених газових  діб. 

5. У разі наявності у Споживача декількох  комерційних  вузлів обліку газу (адрес постачання)  

Додаток №2 до Договору оформлюється Споживачем  окремо  для кожного комерційного  вузла 

обліку газу (адреси  споживання) Споживача. 

6. У разі відсутності в Заявках (Коригувальних заявках) на планові обсяги  споживання 

природного  газу розбивки  обсягів  газу по газових  добах  – Постачальник здійснює  постачання 

природного  газу виходячи  із  рівномірного  споживання (плановий місячний обсяг природного  

газу ділиться на кількість  календарних  днів місяця). 

7. Заявки  та Коригувальні заявки,  подані на виконання умов даного Договору є його 

невід’ємною  частиною. 

8. У разі порушення Споживачем  строків подання коригувальних  заявок, Постачальник не 

приймає  їх  до уваги  та здійснює  постачання природного газу в обсягах  замовлених  відповідно 

до п.1 даного Порядку.  

 

 

 

                     Постачальник: 

 
                     Директор 

 

                     ________________ Є.В. Гіндін 

                      Споживач: 

 
                       ______________ 

 

                      ____________ _______ 

 



 

 

 


