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                        проект
ДОГОВІР № ________________

про утворення балансуючої групи

м. Київ «__» _______2021 року

ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (EIC-код:                            
56X930000010610X ) (далі за текстом – Сторона відповідальна за добовий небаланс 
групи або СВБ), в особі 
______________________________________________________, що діє на підставі 
__________________________________________, з однієї сторони та

Замовник(-и) послуг транспортування природного газу,  що приєднався (-лись) 
до цього Договору про утворення балансуючої групи, у порядку, передбаченому цим 
Договором про утворення балансуючої групи (далі за текстом - Учасники, а кожен 
окремо – Учасник), з іншої сторони,
 в подальшому Учасник (-и) та СВБ іменуються також Сторони, а кожен окремо - 
Сторона, керуючись Законом України “Про ринок природного газу” та Кодексом 
газотранспортної системи, затвердженим постановою Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 
вересня 2015 року № 2493 (далі – Кодекс) та іншими нормативно-правовими актами, 
уклали цей Договір про утворення балансуючої групи (далі – Договір) про таке.

1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Балансуюча група – замовники послуг транспортування природного газу, 
які є Сторонами цього договору (Учасники) та визначена цим Договором сторона, 
відповідальна за добовий небаланс балансуючої групи (СВБ), що несе 
відповідальність  за сплату/отримання плати за добовий небаланс усіх учасників 
балансуючої групи перед оператором газотранспортної системи

1.2. Сторона, відповідальна за добовий небаланс групи - замовник послуг 
транспортування, визначений ст. 2.1. цього Договору, як сторона, відповідальна за 
сплату/отримання плати за добовий небаланс усіх Учасників балансуючої групи 
перед оператором газотранспортної системи України.

1.3. Рамковий договір купівлі-продажу природного газу - рамковий договір 
купівлі-продажу природного газу, укладений між Учасником та ТОВ 
«Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг».

1.4. Інші терміни і визначення, що вживаються у цьому Договорі, 
використовуються у значеннях, встановлених у Законі України «Про ринок 
природного газу» та Кодексі або визначених у тексті цього Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Згідно з цим Договором Сторони утворюють балансуючу групу та 
визначають між собою одного замовника послуг транспортування, а саме -                                 
ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» (EIC-код:                            
56X930000010610X ), як Сторону, відповідальну за добовий небаланс групи (далі - 
СВБ) перед ТОВ «Оператор газотранспортної системи України», як оператором 
газотранспортної системи України (далі – Оператор ГТС).
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2.2. СВБ надає послуги з адміністрування балансуючої групи, що включає 
зокрема ведення профілю Учасника, моніторинг добових небалансів кожного 
Учасника та балансуючої групи в цілому, комунікацію з третіми сторонами,  та в 
межах балансуючої групи здійснює врегулювання добових небалансів  Учасників та 
балансуючої групи в цілому, а кожен Учасник зобов’язується належним чином 
виконувати свої зобов’язання в порядку, передбаченому цим Договором.

2.3. СВБ несе відповідальність перед Оператором ГТС за сплату/отримання 
плати за добові небаланси балансуючої групи утвореної відповідно до цього Договору 
(в розумінні гл.7.р.XIV Кодексу), які складаються з небалансів, що виникають у 
Учасників у окремому портфоліо балансування для постачання природного газу 
побутовим споживачам перед Оператором ГТС та портфоліо балансування СВБ.

2.4. За цим Договором здійснюється врегулювання СВБ добових небалансів 
природного газу, що виникли у відповідному розрахунковому періоді у Учасника 
перед Оператором ГТС відповідно до умов договору транспортування природного 
газу, укладеного між Учасником та Оператором ГТС, у окремому портфоліо 
балансування для постачання природного газу побутовим споживачам, а саме:

2.4.1. Врегулювання негативних добових небалансів Учасника - шляхом 
здійснення СВБ операцій з продажу Учаснику природного газу в обсязі негативного 
небалансу, що виник у такого Учасника. 

2.4.2. Врегулювання позитивних добових небалансів Учасника - шляхом 
здійснення СВБ операцій з купівлі природного газу у Учасника в обсязі позитивного 
небалансу, що виник у такого Учасника. 

2.5. Умови цього Договору поширюються на всі подачі та відбори природного 
газу до/з газотранспортної системи у портфоліо балансування Учасника для 
постачання природного газу побутовим споживачам та портфоліо балансування СВБ.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Цей Договір є договором приєднання у відповідності до статті 634 
Цивільного Кодексу України, і може бути укладений лише шляхом приєднання 
Учасника до всіх його умов в цілому.  

Цей Договір не є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного 
Кодексу України.

3.2. Для укладення Договору замовник послуг транспортування, що бажає 
приєднатись до цього Договору, направляє підписану уповноваженою особою та 
завірену печаткою Заяву про приєднання до договору про утворення балансуючої 
групи за формою відповідно до Додатку №1 до цього Договору (далі – Заява) на 
поштову адресу СВБ, зазначену у розділі 16 цього Договору. Крім того у день 
відправлення оригіналу Заяви, замовник послуг транспортування направляє скан-
копію оригіналу Заяви на електронну адресу СВБ, зазначену у розділі 16 цього 
Договору.

Крім того протягом робочого дня відправлення Заяви замовник послуг 
транспортування, що бажає приєднатись до цього Договору, відповідно до вимог 
Кодексу також  подає СВБ через інформаційну платформу Оператора ГТС заяву про 
приєднання до цього Договору (із зазначенням портфоліо балансування), форма якої 
розміщується на сайті Оператора ГТС, на включення його до балансуючої групи.

3.3. СВБ має право запитувати у замовника послуг транспортування,  який 
бажає приєднатися до Договору, додаткові дані.
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У разі згоди на приєднання, СВБ протягом 3 (трьох) робочих днів з дня 
отримання Заяви повідомляє замовника послуг транспортування,  який бажає 
приєднатися до Договору, про акцепт через інформаційну платформу Оператора ГТС 
та надсилає такому замовнику послуг транспортування письмову згоду на приєднання 
в цілому до Договору. 

У разі незгоди на приєднання, СВБ протягом 3 (трьох) робочих днів з дня 
отримання Заяви відхиляє заяву замовника послуг транспортування, що бажає 
приєднатись до цього Договору, на інформаційній платформі Оператора ГТС.

Відсутність відповіді СВБ протягом 3 робочих днів, з дня отримання Заяви, є 
відхиленням пропозиції.  

3.4. Обов’язковою умовою приєднання до цього Договору та участі у 
балансуючій групі є наявність у Учасника на інформаційній платформі Оператора 
ГТС окремого портфоліо балансування для постачання природного газу побутовим 
споживачам та закупівля Учасником природного газу для такого портфоліо виключно 
у СВБ відповідно до Рамкового договору купівлі-продажу природного газу. 

3.5. Кожен Учасник цим підтверджує, що умови цього Договору не є 
обтяжливими для такого Учасника і є прийнятними для нього.

3.6. Учасники балансуючої групи уповноважують СВБ у відносинах з 
Оператором ГТС в частині плати за добовий небаланс групи діяти як комісіонер 
Учасників балансуючої групи, які є його комітентами.

3.7. З підписанням (приєднанням)  цього Договору Учасники балансуючої 
групи надають безвідкличне та безумовне доручення СВБ: 

- здійснювати від свого (СВБ) імені за результатами кожної газової доби 
операції з продажу Оператору ГТС природного газу в обсязі позитивного добового 
небалансу балансуючої групи або операції з купівлі в Оператора ГТС природного газу 
в обсязі негативного добового небалансу балансуючої групи із застосуванням 
маржинальної ціни придбання/продажу, яка визначається Оператором ГТС відповідно 
до положень розділу ХІV Кодексу;

- отримувати плату за добовий небаланс балансуючої групи від Оператора ГТС 
від свого (СВБ) імені та в інтересах Учасників балансуючої групи;

- здійснювати плату Оператору ГТС за добовий небаланс балансуючої групи 
від свого (СВБ) імені та в інтересах Учасників балансуючої групи.

3.8. З підписанням цього Договору Учасники балансуючої групи надають 
безвідкличне та безумовне доручення на ім’я Оператора ГТС здійснювати 
стягнення/виплату плати за добовий небаланс усіх Учасників балансуючої групи з/на 
користь СВБ в інтересах Учасників балансуючої групи.

3.9. Сторони підтверджують наявність у них чинної ліцензії на постачання 
природного газу та чинного договору транспортування природного газу з Оператором 
ГТС на дату приєднання відповідного Учасника до цього Договору та зобов’язуються 
підтримувати їх чинність протягом строку дії Договору.

3.10. Після підписання цього Договору, один примірник Договору, разом із 
заявою про утворення балансуючої групи, в строки та на умовах, визначених 
Кодексом, CВБ надає Оператору ГТС для реєстрації балансуючої групи на 
інформаційній платформі.

3.11. Балансуюча група вважається утвореною з моменту її реєстрації на 
інформаційній платформі Оператором ГТС та починає діяти на наступний день після 
її реєстрації. 
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Для, замовника послуг транспортування, який отримав акцепт від СВБ та 
приєднався до цього Договору як Учасник, цей Договір діє з дня, наступного за днем 
реєстрації його в складі цієї балансуючої групи Оператором ГТС.

Балансуюча група діє протягом строку дії цього Договору, але в будь-якому 
разі не довше дня скасування Оператором ГТС її реєстрації на інформаційній 
платформі.

3.12. Врегулювання небалансів, обсяги придбання або реалізації добових 
небалансів та плата за добовий небаланс між Учасником та СВБ визначаються та 
оформлюються згідно з цим Договором та чиним законодавством, на підставі наданої 
Сторонам Оператором ГТС в електронному вигляді через інформаційну платформу 
інформації про обсяги добових небалансів кожного Учасника балансуючої групи, 
обсяги добових небалансів балансуючої групи, плати за добовий небаланс 
балансуючої групи в розрахунковому періоді.

4. ЯКІСТЬ ПРИРОДНОГО ГАЗУ

4.1. За розрахункову одиницю газу приймається один метр кубічний (м3), 
приведений до стандартних умов: температура (t) 293,18 К (20 оС) , тиск газу (Р) 
101,325 кПа (760 мм рт. ст.).

4.2. Якість газу має відповідати вимогам щодо норм якості газу, фізико-
хімічних показників та інших характеристик, визначених у Кодексі та нормативно-
правових актах і відповідних стандартах, на які Кодекс містить посилання.

5. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

5.1. Протягом всього строку дії балансуючої групи, створеної згідно з умовами 
цього Договору, СВБ надає Оператору ГТС фінансове забезпечення за всіх Учасників 
балансуючої групи  відповідно до вимог Кодексу. 

СВБ самостійно визначає форму фінансового забезпечення.
5.2. Учасник балансуючої групи, який не є СВБ, звільняється від зобов’язання 

надавати Оператору ГТС фінансове забезпечення в межах портфоліо балансування 
для постачання природного газу побутовим споживачам Учасника до того моменту, 
поки він є учасником цієї балансуючої групи. Такий Учасник може діяти виключно в 
межах розміру достатнього фінансового забезпечення СВБ. 

6. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ 

6.1. СВБ надає послуги з адміністрування балансуючої групи, що 
оформлюється з Учасником Актом приймання-передачі наданих послуг (далі - Акт 
приймання-передачі) в порядку, передбаченому цим Договором.  

6.2. СВБ до 5 (п’ятого) числа місяця, наступного за розрахунковим газовим 
місяцем, складає та підписує зі свого боку Акт приймання-передачі, за формою 
відповідно до Додатку №2 цього Договору.

СВБ надсилає Учаснику скан-копію Акта приймання-передачі та рахунок за 
відповідний розрахунковий газовий місяць, на електронну адресу Учасника, з 
подальшим відправленням оригіналу Акта приймання-передачі (у двох примірниках) 
та рахунку поштовим зв’язком на адресу Учасника, вказану у Заяві.
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6.3. Учасник протягом 1 (одного) робочого дня з моменту отримання Акта 
приймання-передачі на електронну адресу, зазначену в Заяві, підписує його та 
направляє скановану копію на електронну адресу СВБ, що вказана у розділі 16 цього 
Договору. 

Після отримання оригіналу Акта приймання-передачі, Учасник протягом 1 
(одного) робочого дня підписує його та направляє на поштову адресу СВБ, що 
вказана у розділі 16 цього Договору.

У випадку не надання Учасником СВБ оригіналу Акта приймання-передачі 
до14 (чотирнадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим, такий Акт 
приймання-передачі  вважається погодженим та підписаним Учасником. 

6.4. Учасник зобов’язується у день отримання від Оператора ГТС інформації 
про щодобові подачі, відбори, добові небаланси природного газу (попередні та 
остаточні алокації) в розрізі точок виходу та споживачів протягом розрахункового 
газового місяця у окремому портфоліо балансування Учасника для постачання 
природного газу побутовим споживачам, надати таку інформацію на електронну 
адресу СВБ, яка зазначена у розділі 16 цього Договору. Файл з такою інформацією 
скріплюється електронним цифровим підписом уповноваженої особи Учасника, 
авторизованого на інформаційній платформі Оператора ГТС.  

6.5. Врегулювання добових небалансів Учасника за цим Договором 
оформлюється Актом врегулювання добових небалансів (далі також – Акт 
врегулювання), що підписується між СВБ та Учасником на весь обсяг добових 
небалансів у окремому портфоліо балансування Учасника для постачання природного 
газу побутовим споживачам .

СВБ на підставі інформації, отриманої від Оператора ГТС та з від Учасника, 
згідно з  п.6.4. цього Договору, складає Акт врегулювання за формою відповідно до 
Додатку №3, який є невід’ємною частиною цього Договору.

У випадку розбіжностей між даними, отриманими СВБ від Учасника 
відповідно до пункту 6.4., та даними щодо остаточної алокації подач/відборів  та 
добових небалансів Учасника на інформаційній платформі Оператора ГТС, обсяг 
добових небалансів Учасника вважається встановленим та узгодженим Сторонами 
відповідно до даних інформаційної платформи Оператора ГТС. 

Акт врегулювання повинен містити наступну інформацію, зокрема, але не 
виключно:

- обсяги добових небалансів Учасника в розрізі кожної газової доби 
розрахункового газового місяця;

- ціну купівлі/продажу Учасником обсягів добових небалансів в розрізі кожної 
газової доби розрахункового газового місяця;

- вартість обсягів добових небалансів Учасника в розрізі кожної газової доби 
розрахункового газового місяця;

- загальну вартість добових небалансів Учасника за розрахунковий газовий 
місяць (визначається як різниця між вартістю позитивних та негативних добових 
небалансів протягом розрахункового газового місяця), яку одна зі Сторін повинна 
сплатити іншій Стороні;

- обсяги добових небалансів балансуючої групи в розрізі кожної газової доби 
розрахункового газового місяця;

- ціну купівлі/продажу СВБ у Оператора ГТС обсягів добових небалансів в 
розрізі кожної газової доби розрахункового газового місяця.
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 6.6. Акт врегулювання підписується СВБ та направляється Учаснику до 14 
(чотирнадцятого) числа (включно) місяця, наступного за розрахунковим газовим 
місяцем. Оригінал Акту врегулювання направляється СВБ на поштову адресу 
Учасника, зазначену в Заяві, з одночасним відправленням сканованої копії Акту 
врегулювання на електронну адресу Учасника. 

6.7. Учасник протягом 1 (одного) робочого дня отримання від СВБ сканованої 
копії Акту врегулювання за розрахунковий газовий місяць підписує його, скріпляє 
підписи печатками та направляє СВБ електронним листом.  

Учасник протягом 1 (одного) робочого дня отримання оригіналу Акту 
врегулювання за розрахунковий газовий місяць підписує його, скріпляє підписи 
печатками та повертає на адресу СВБ. 

При цьому, оригінал Акту врегулювання Учасник зобов’язаний надати СВБ не 
пізніше 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим газовим місяцем.

6.8. Акт врегулювання оформлюється останнім днем розрахункового газового 
місяця. 

Сторони погодили, що скан-копії підписаних Сторонами Актів врегулювання, 
що надіслані електронною поштою на адреси, визначені у розділі 16 Договору та 
Заяві, мають повну юридичну силу нарівні з оригіналами до моменту фактичного 
обміну оригіналами, можуть бути подані в якості належних доказів і не можуть 
заперечуватись Стороною, від імені якої вони були відправлені.

У випадку ненадання Учасником СВБ оригіналу Акту врегулювання у 
встановлений строк, такий Акт врегулювання вважається погодженим та підписаним 
Учасником. 

6.9. Право власності на газ переходить від Учасника до СВБ та від СВБ до 
Учасника на підставі Акта врегулювання добових небалансів (п.6.5.) в обсягах та у 
газові доби, зазначені в  цьому Акті врегулювання.

7. ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗА АДМІНІСТРУВАННЯ

7.1. Учасник сплачує на рахунок СВБ плату за послуги з адміністрування 
балансуючої групи  у розмірі ________ (________________________) грн. з ПДВ за 
кожний розрахунковий газовий місяць на підставі цього Договору не пізніше 20 
(двадцятого) числа місяця, наступного за місяцем, в якому СВБ надавались послуги з 
врегулювання добових небалансів Учасників та балансуючої групи в цілому.

У разі виходу/виключення Учасника з цієї балансуючої групи, Учасник сплачує 
плату за послуги з адміністрування балансуючої групи за останній місяць, в якому 
СВБ надавались послуги з адміністрування та здійснювалось врегулювання добових 
небалансів Учасників, в повному обсязі.

7.2 У платіжних дорученнях Учасник повинен обов’язково вказувати 
призначення платежу, номер Договору та розрахунковий період (місяць, рік), за який 
здійснюється оплата. У разі, якщо у платіжних дорученнях Учасника не зазначено 
призначення платежу та/або розрахунковий період, за який здійснюється оплата, СВБ 
зараховує кошти, що надійшли від Учасника, у першу чергу в погашення 
заборгованості за надані послуги, що виникла в попередніх періодах.

8. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ДОБОВИХ НЕБАЛАНСІВ 
ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА НИХ
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8.1. У разі виникнення добових небалансів у Учасника, СВБ здійснює операції з 
купівлі/продажу природного газу в обсязі позитивного/негативного добового 
небалансу Учаснику на умовах, встановлених цим Договором.

Розрахунок плати за добовий небаланс та здійснення відповідної оплати 
відбувається відповідно до пунктів 8.3 та 8.4 цього Договору.

8.2. Обсяги добових небалансів Учасника визначаються Оператором ГТС 
відповідно до вимог Кодексу та договору транспортування природного газу, 
укладеним між Учасником та Оператором ГТС.

Обсяги добових небалансів Учасника визначаються в розрізі кожної газової 
доби на підставі інформації, наданої на адресу Учасника та СВБ Оператором ГТС на 
інформаційній платформі Оператора ГТС відповідно до вимог глави 7 розділу XIV 
Кодексу та врегульовуються таким чином:

8.2.1. У разі виникнення у Учасника позитивного добового небалансу, СВБ за 
цим Договором здійснює купівлю у Учасника, а Учасник здійснює продаж СВБ 
природного газу в обсязі такого позитивного добового небалансу за ціною 
_____________ грн за 1000 куб.м. (без ПДВ), крім того ПДВ 20%, разом 
__________________ грн за 1000 куб. м. (з ПДВ).

8.2.2. У разі виникнення у Учасника негативного добового небалансу, СВБ за 
цим Договором здійснює продаж Учаснику, а Учасник здійснює купівлю у СВБ 
природного газу в обсязі такого негативного добового небалансу з урахуванням 
такого:

8.2.2.1. У разі відсутності добового небалансу або виникнення позитивного 
добового небалансу балансуючої групи,  який урегульовується СВБ відповідно до 
умов цього Договору та договору транспортування природного газу, укладеного між 
СВБ та Оператором ГТС, СВБ зобов’язується здійснити продаж Учаснику, а Учасник 
зобов’язується  здійснити купівлю у СВБ природного газу в обсязі негативного 
добового небалансу Учасника за ціною _____________ грн. за 1000 куб.м. (без ПДВ), 
крім того ПДВ 20 %  за 1000 куб. м. (з ПДВ).

8.2.2.2. У разі виникнення негативного добового небалансу балансуючої групи, 
який урегульовується СВБ відповідно до умов цього Договору та договору 
транспортування природного газу, укладеного між СВБ та Оператором ГТС, СВБ 
зобов’язується  здійснити продаж Учаснику, а Учасник зобов’язується  здійснити 
купівлю у СВБ природного газу в обсягах та за цінами, що визначаються таким 
чином:

Vнег неб Уч = V1 нег неб Уч + V2нег неб Уч ,  тис.куб.м де:

Vнег неб Уч – обсяг негативного добового небалансу Учасника, визначений 
відповідно до п. 8.2. цього Договору, тис.куб.м;

V1нег неб Уч   – обсяг негативного добового небалансу Учасника, який 
закуповується Учасником у СВБ за ціною _____________ грн. за 1000 куб.м. 
(без ПДВ), крім того ПДВ 20 %  за 1000 куб. м. (з ПДВ);
V1 нег неб Уч = Vнег неб Уч – V2нег неб Уч ,  тис.куб.м
 
 
V2нег неб Уч – обсяг негативного добового небалансу Учасника, який 
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закуповується Учасником у СВБ за ціною, застосованою Оператором ГТС 
для урегулювання негативного добового небалансу балансуючої групи у 
відповідну газову добу, та який розраховується відповідно до відсотку 
негативного добового небалансу Учасника в загальному обсязі негативного 
добового небалансу балансуючої групи у відповідну газову добу 
розрахункового газового місяця таким чином:

V2нег неб Уч = К*Vнег неб БГ /100, тис.куб.м де:

Vнег неб БГ - обсяг негативного добового небалансу балансуючої групи, 
тис.куб. м;
К – коефіцієнт, що дорівнює відсотку обсягу негативного добового 
небалансу Учасника в сумарному обсязі негативних небалансів Учасників 
балансуючої групи у відповідну газову добу, який розраховується таким 
чином:

К = Vнег неб Уч *100/V нег неб учасників БГ,  де:

V нег неб учасників БГ – сума негативних добових небалансів Учасників 
балансуючої групи, тис.куб.м.

8.3. У випадку якщо загальна вартість добових негативних небалансів Учасника 
протягом розрахункового газового місяця перевищує загальну вартість добових 
позитивних небалансів протягом розрахункового газового місяця, СВБ до 14 
(чотирнадцятого)  числа газового місяця, наступного за розрахунковим, надсилає 
такому Учаснику рахунок на оплату плати за добовий небаланс, розмір якої 
визначається як різниця між загальною вартістю добових негативних небалансів 
протягом розрахункового газового місяця та загальною вартістю добових позитивних 
небалансів протягом розрахункового газового місяця. Учасник зобов’язаний сплатити 
плату за добовий небаланс до 20 (двадцятого) числа місяця, наступного за 
розрахунковим місяцем відповідно до рахунку.

8.4. У випадку якщо загальна вартість добових позитивних небалансів 
Учасника протягом розрахункового газового місяця перевищує загальну вартість 
добових негативних небалансів протягом розрахункового газового місяця, СВБ до 14 
(чотирнадцятого) числа газового місяця, наступного за розрахунковим, повідомляє 
Учасника про розмір грошових коштів, які підлягають виплаті такому Учаснику 
(розмір визначається як різниця між загальною вартістю добових позитивних 
небалансів протягом розрахункового газового місяця та загальною вартістю добових 
негативних небалансів протягом розрахункового газового місяця) шляхом надсилання 
Акту врегулювання відповідно до п. 6.6. цього Договору. 

Виплата СВБ грошових коштів здійснюється на рахунок Учасника до 20 
(двадцятого) числа місяця, наступного за розрахунковим місяцем, за умови 
відсутності заборгованості Учасника перед СВБ за цим Договором.

8.5. Кошти, які підлягають виплаті Учаснику відповідно до п.8.4. цього 
Договору, у разі наявності заборгованості Учасника перед СВБ за цим Договором, 
зараховуються СВБ (датою Акта врегулювання) в першу чергу в рахунок погашення 
такої заборгованості Учасника. 
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8.6. Розбіжності щодо обсягів та вартості добових небалансів підлягають 
урегулюванню відповідно до умов цього Договору або в судовому порядку. До 
прийняття рішення суду обсяги та вартість добових небалансів, яку Учасник 
зобов'язаний сплатити на користь СВБ або СВБ зобов’язана сплатити на користь 
Учасника у строк, визначений пунктом 8.3. цього Договору, визначається за даними 
СВБ.  

 8.7. Розрахунки за добові небаланси  між СВБ та Учасником здійснюються 
грошовими коштами, в гривнях шляхом перерахування на рахунок відповідної 
Сторони плати за добовий небаланс, за розрахунковий газовий місяць.

Розрахунки Сторін за цим Договором здійснюються згідно з реквізитами, 
зазначеними у розділі 16 цього Договору та Заяві.

Сторона, що здійснює оплату, повинна у платіжному дорученні у призначенні 
платежу вказувати номер цього Договору, газовий місяць, а саме: «Плата за добовий 
небаланс за _____ (місяць, рік), згідно з Договором від ___№ ___, у т.ч. ПДВ (вказати 
суму)».

8.8. На письмове звернення Учасника або СВБ здійснюється звіряння 
розрахунків між таким Учасником та СВБ, яке оформлюється  актом звіряння, 
протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання такого звернення. 

8.9. Загальна вартість цього Договору дорівнює загальній вартості послуг з 
адміністрування балансуючої групи та вартості небалансів, які купуються/продаються 
за Договором за весь строк його дії.

9. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СВБ

9.1. СВБ зобов'язана:
9.1.1. Здійснювати від свого імені на виконання безвідкличних та безумовних 

доручень, наданих Учасником згідно з цим Договором та чинним законодавством за 
результатами кожної газової доби врегулювання добових небалансів балансуючої 
групи шляхом продажу Оператору ГТС обсягу позитивного добового небалансу 
балансуючої групи або купівлі в Оператора ГТС обсягу негативного добового 
небалансу балансуючої групи відповідно до положень Кодексу;

9.1.2. На виконання безвідкличних та безумовних доручень, наданих 
Учасником згідно з цим Договором та чинним законодавством 
здійснювати/отримувати плату за добовий небаланс від свого імені та в інтересах 
Учасників балансуючої групи Оператору ГТС/від Оператора ГТС;

9.1.3. Надати Оператору ГТС фінансове забезпечення за всіх Учасників 
балансуючої групи у відповідності до  положень Кодексу та умов цього Договору.

9.2. СВБ має право:
9.2.1. На отримання від Учасників та Оператора ГТС наступної інформації:

  - про щодобові подачі, відбори, добові небаланси природного газу, попередні та 
остаточні алокації в розрізі точок виходу та споживачів Учасника протягом 
розрахункового газового місяця; 
  - щодо обсягів добових небалансів за розрахунковий газовий місяць, отриманої 
від Оператора ГТС кожним Учасником;

- будь-якої інформації,  яка необхідна для належного виконання СВБ своїх 
зобов’язань за цим Договором;

9.2.2. Самостійно визначати форму фінансового забезпечення;
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9.2.3. Отримувати від Учасників балансуючої групи відшкодування будь-яких 
додаткових документально підтверджених витрат, які виникають у СВБ під час 
виконання цього Договору;

9.2.4. Виключити з балансуючої групи Учасника, у разі невиконання таким 
Учасником умов цього Договору та/або Рамкового договору купівлі-продажу 
природного газу чи розірвання такого договору.

9.2.5.  Ініціювати розпуск балансуючої групи, зокрема шляхом виходу СВБ із 
балансуючої групи, у разі невиконання будь-яким Учасником умов цього Договору 
та/або Рамкового договору купівлі-продажу природного газу.

9.2.6. Інші права передбачені чинним законодавством і цим Договором.

10. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ

10.1. Кожен Учасник зобов’язаний:
10.1.1. Вживати всіх необхідних заходів для мінімізації небалансів у своєму 

портфоліо балансування.
10.1.2. Не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до ініціювання виходу з 

балансуючої групи письмово повідомити про це СВБ.
10.1.3. У разі виходу з балансуючої групи сплатити всі платежі за цим 

Договором не пізніше 20 (двадцятого) числа, місяця наступного за місяцем виходу 
Учасника з балансуючої групи. 

10.1.4. Своєчасно здійснювати оплату СВБ за адміністрування балансуючої 
групи та плату за добовий небаланс.

10.1.5. Відшкодовувати СВБ будь-які додаткові документально підтверджені 
витрати, понесені ним у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням 
Учасником своїх зобов'язань перед СВБ, що покладені на нього чинним 
законодавством та/або цим Договором. 

10.1.6. Своєчасно (в строки встановлені у запиті СВБ) надавати на запит СВБ 
будь- яку інформацію, необхідну для належного виконання умов цього Договору. 

10.1.7. Виконувати інші обов'язки, покладені на Учасників балансуючої групи 
чинним законодавством та/або цим Договором.

10.2. Учасник має право:
10.2.1. Вийти з балансуючої групи з дотриманням умов цього Договору та 

Кодексу.
10.2.2. На отримання від СВБ та Оператора ГТС інформації щодо обсягів 

добових небалансів балансуючої групи за розрахунковий газовий місяць.
10.2.3. Інші права, передбачені чинним законодавством і цим Договором.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

11.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим 
Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та чинним 
законодавством України.

11.2. Будь-який Учасник, що допустив порушення умов цього Договору, 
зобов’язаний відшкодувати додаткові документально підтверджені витрати, понесені 
іншими Учасниками та/або СВБ внаслідок такого порушення ним умов цього 
Договору.
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11.3. За несвоєчасне виконання грошових зобов’язань, передбачених цим 
Договором, Сторона, яка допустила таке несвоєчасне виконання, сплачує іншій 
Стороні пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що 
діяла в період, за який сплачується пеня, від суми несвоєчасно виконаного (не 
виконаного) грошового зобов’язання за кожний день прострочення. 

11.4. СВБ не несе відповідальності за невиконання зобов’язань за цим 
Договором, якщо це сталося через введення органами державної влади, Оператором 
ГТС та/або Оператором газосховищ будь-яких заходів з метою забезпечення безпеки 
постачання природного газу, у тому числі на міждержавних з’єднаннях, та не з вини 
СВБ. 

12. ФОРС-МАЖОР

12.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне 
невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком 
непереборної сили (форс-мажорних обставин).

12.2. Під форс-мажорними обставинами розуміють надзвичайні та невідворотні 
обставини, що об'єктивно унеможливлюють виконання зобов'язань, передбачених 
умовами цього Договору та які виникли після укладання цього Договору поза волі та 
бажань Сторін (Сторони), наприклад, але не виключно: дії природних сил та 
катаклізмів, війна (у тому числі неоголошена), воєнні дії, безчинства та ін., заборони 
та обмеження, які випливають з документів нормативного характеру органів 
державної влади і управління, які унеможливлюють виконання Стороною своїх 
зобов’язань за Договором.

12.3. Сторона, яка опинилась під впливом дії  обставин непереборної сили 
зобов‘язана негайно (без затримки, в максимально коротшій термін) як тільки стане 
відомо про можливість їх настання, настання чи припинення повідомити про це інші 
Сторони будь-якими припустимими засобами з наступним протягом 3 (трьох) 
робочих днів письмовим повідомленням. 

12.4 Достатнім доказом дії обставин непоборної сили є документ, виданий 
Торгово-промисловою палатою  або іншим органом, уповноваженим чинним 
законодавством України на засвідчення обставин непереборної сили. Надання 
вказаного доказу іншій Стороні повинно бути здійснено в розумні строки, що 
необхідні для  його отримання від уповноваженого органу, але не пізніше 14 днів з 
дати виникнення таких обставин. Неповідомлення/несвоєчасне повідомлення 
Стороною, для якої склались форс-мажорні обставини (обставини непереборної 
сили), інших Сторін про їх настання веде до втрати права Сторони посилатись на такі 
обставини як на підставу, що звільняє її від відповідальності за 
невиконання/несвоєчасне виконання зобов’язань за цим Договором.

12.5 Строк виконання зобов‘язань автоматично відкладається відповідно до 
часу, протягом якого будуть діяти такі обставини.

12.6 Якщо Форс-мажорні обставини продовжуються понад один місяць, 
Сторони вирішують питання про доцільність продовження дії цього Договору. У 
випадку прийняття рішення про припинення його дії, Сторони укладають відповідну 
додаткову угоду.

12.5. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для звільнення або 
відмови Сторін від виконання грошових зобов’язань, які виникли за цим Договором.
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13. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

13.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, 
вирішуються шляхом переговорів та консультацій між Сторонами.

13.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів та 
консультацій, він вирішується у судовому порядку відповідно до чинного 
законодавства України.

13.3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про 
захист своїх прав за цим Договором (строк позовної давності), у тому числі щодо 
стягнення основної заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків 
річних, становить п'ять років.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

14.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання СВБ для цілей 
його реєстрації на інформаційній платформі Оператором ГТС та діє в частині 
утворення балансуючої групи з наступного дня за днем реєстрації в інформаційній 
платформі Оператора ГТС хоча б одного замовника послуг транспортування, як 
Учасника цієї балансуючої групи.

В частині  існування цієї балансуючої групи цей Договір діє  до «30» квітня 
2022 року (включно), але у будь-якому випадку не довше дати  скасування 
Оператором ГТС її реєстрації на інформаційній платформі.

Для Учасника, який отримав акцепт від СВБ та приєднався до цього Договору, 
цей договір діє з дня, наступного за днем реєстрації Оператором ГТС на 
інформаційній платформі такого Учасника в складі цієї балансуючої групи.

В частині фінансових зобов’язань Договір діє до повного виконання цих 
зобов’язань Сторонами.

14.2. Учасник має право вийти з балансуючої групи (відмовитись від цього 
Договору в односторонньому порядку) при цьому такий Учасник зобов’язаний 
виконати всі фінансові зобов’язання за цим Договором. 

Вихід Учасника з Балансуючої групи здійснюється в порядку, передбаченому 
цим Договором Кодексом. СВБ повинна протягом двох робочих днів з дати 
надходження на інформаційній платформі Оператора ГТС заяви про вихід із 
балансуючої групи акцептувати її або відхилити. 

Цей Договір вважається розірваним для Учасника, який виходить або якого 
було виключено з балансуючої групи, з дня його виключення з складу балансуючої 
групи на інформаційній платформі Оператором ГТС.

14.3. Балансуюча група розпускається, а дія цього Договору припиняється в 
наступних випадках: 
•  у разі виходу з балансуючої групи СВБ;
•  у разі закінчення строку, на який було утворено балансуючу групу (строку дії 
цього Договору);
•  визнання СВБ банкрутом або припинення господарської діяльності СВБ;
•  у разі відмови Оператора ГТС в реєстрації балансуючої групи з причин 
відповідно до положень Кодексу;
•  у разі скасування Оператором ГТС реєстрації балансуючої групи на 
інформаційній платформі;
•  за взаємною згодою Сторін;
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Припинення дії Договору, вихід та/або виключення Учасника зі складу 
балансуючої групи не звільняє Сторони від виконання фінансових зобов’язань, що 
виникли під час дії цього Договору.

14.4. Підставою для виключення з балансуючої групи зокрема є:
•  анулювання у Учасника ліцензії на право провадження господарської 
діяльності з постачання природного газу;
•  визнання Учасника Договору банкрутом або припинення господарської 
діяльності Учасника;
•  у випадку застосування до Учасника персональних спеціалізованих 
економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

14.5. Сторони зобов'язуються повідомити одна одну про зміну будь-якої 
інформації та даних, зазначених в цьому Договорі або додатках до цього Договору, 
протягом 5 –ти робочих днів після настання таких змін.

14.6. Сторони не мають право передавати повністю та (або) частково свої права 
та (або) обов'язки за Договором третім особам.

14.7. У разі прийняття нових, внесення змін у чинні, набрання чинності 
окремих положень або нормативно-правових актів у цілому, що впливають на 
відносини Сторін, що регулюються цим Договором, Сторони зобов’язуються вчинити 
усі необхідні дії для приведення Договору у відповідність до застосованих положень 
чинного законодавства України або розірвати цей Договір та укласти новий, що 
відповідає застосованим законодавчим вимогам.

15. САНКЦІЙНЕ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

15.1. СВБ має право на свій вибір в односторонньому порядку відмовитися від 
виконання своїх зобов’язань за  цим Договором та/або припинити виконання 
зобов’язань за Договором на період дії зазначених нижче обмежувальних заходів 
(санкцій) та/або розірвати  цей  Договір без відшкодування будь-яких збитків 
Учаснику, заподіяних такою відмовою, припиненням та/або розірванням у разі, якщо:

- Учасника, та/або власника частки в Учаснику, та/або кінцевого 
бенефіціарного власника Учасника внесено до списку санкцій OFAC Сполучених 
Штатів Америки (перелік осіб, до яких застосовано санкції, що визначається The 
Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury); 

- до Учасника, та/або власника частки в Учаснику, та/або кінцевого 
бенефіціарного власника Учасника та/або товарів чи послуг Учасника застосовано 
обмеження (санкції) інших, ніж OFAC, державних органів США, режим дотримання 
яких може бути порушено виконанням цього Договору;

- Учасника, та/або власника частки в Учаснику, та/або кінцевого 
бенефіціарного власника Учасника внесено до списку санкцій Європейського Союзу 
(Consolidated list of persons, groups and entities subject to EU financial sanctions);

- Учасника, та/або власника частки в Учаснику, та/або кінцевого 
бенефіціарного власника Учасника внесено до списку санкцій Her Majesty’s Treasury 
Великої Британії (список осіб, включених до Consolidated list of financial sanctions 
targets in the UK та до List of persons subject to restrictive measures in view of Russia’s 
actions destabilising the situation in Ukraine, що ведеться the UK Office of Financial 
Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty’s Treasury);

- Учасника, та/або власника частки в Учаснику, та/або кінцевого 
бенефіціарного власника Учасника внесено до списку санкцій Ради Безпеки ООН 
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(зведений список санкцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated 
United Nations Security Council Sanctions List), до якого включено фізичних та 
юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні заходи Ради Безпеки ООН);

- Учасника, та/або власника частки в Учаснику, та/або кінцевого 
бенефіціарного власника Учасника внесено до списку санкцій Ради національної 
безпеки і оборони України (перелік осіб, до яких рішеннями Ради національної 
безпеки і оборони України застосовано санкції відповідно до Закону України “Про 
санкції”);

- якщо виконання Договору або окремих його умов суперечитиме дотриманню 
санкцій Ради національної безпеки і оборони України та/або суперечитиме 
дотриманню санкцій OFAC США, та/або дотриманню санкцій Європейського Союзу, 
та/або дотриманню санкцій Her Majesty’s Treasury Великої Британії, та/або 
дотриманню санкцій Ради Безпеки ООН;

- щодо товарів та/або послуг за цим Договором застосовано санкції відповідно 
до Закону України “Про санкції”, та/або санкції OFAC США, та/або санкції 
Європейського Союзу, та/або санкції Her Majesty’s Treasury Великої Британії, та/або 
санкції Ради Безпеки ООН;

- Учасник не повідомив СВБ про зміну керівника Учасника, засновника, 
кінцевого бенефіціарного власника (контролера), учасника, акціонера, якому 
належить частка участі в статутному капіталі Учасника понад 10% протягом 5 (п’яти) 
робочих днів від дати таких змін. 

Відмова від виконання зобов’язань за Договором та/або припинення Договору 
та/або розірвання Договору СВБ відбувається шляхом направлення Учаснику 
письмового повідомлення. Договір вважається розірваним та/або припиненим на 5 
(п’ятий) робочий день з дати відправлення Учаснику такого повідомлення СВБ, але у 
будь-якому разі не раніше дня його виключення з складу балансуючої групи на 
інформаційній платформі Оператором ГТС.

15.2. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні 
афілійовані особи, працівники або уповноважені представники, прямо або 
опосередковано, не виплачують та не надають, не обіцяють, не пропонують, не 
погоджують виплату/надання  грошових коштів або майна, нематеріальних активів, 
переваг, пільг, послуг чи інших вигод матеріального чи нематеріального характеру 
будь-яким особам з метою впливу на дії чи рішення цих осіб чи отримання будь-яких 
неправомірних переваг чи досягнення інших неправомірних цілей.

15.3. Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні 
афілійовані особи, працівники або уповноважені представники не будь-які дії, які 
можуть кваліфікуватися як надання/отримання неправомірної вигоди, корупційне 
правопорушення, а також дії, що порушують вимоги чинного законодавства про 
запобігання корупції  та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом.

15.4. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-
яким чином представників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових 
сум, подарунків, безоплатного виконання робіт,  надання послуг чи іншими 
способами, що ставлять представника в певну залежність і спрямовані на 
забезпечення виконання цим представником будь-яких дій на користь стимулюючої 
його Сторони. СВБ має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання 
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своїх зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у випадку порушення будь-
яких зобов’язань, наданих Учасником у пунктах 15.2-15.4 цього Договору.

15.5. У випадку накладення санкцій, зазначених у пункті 15.1 (далі – Санкції), 
на Учасника, такий Учасник зобов’язується негайно повідомити про це СВБ, а також 
відшкодувати СВБ усі збитки, спричинені їй через або у зв’язку з накладенням 
Санкцій.

15.6. СВБ звільняється від будь-якої відповідальності або обов’язку щодо 
відшкодування штрафних санкцій за Договором у зв’язку з невиконанням нею 
договірних зобов’язань та будь-якого роду витрат, збитків, понесених Учасником 
(прямо або опосередковано), в результаті відмови СВБ від виконання своїх 
зобов’язань за цим Договором та/або розірвання Договору через застосування до 
Учасника Санкцій та/або порушення Учасником будь-якої з умов цього розділу 
Договору.

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ 
СТОРІН

СВБ:
_____________________________________
_____________________________________
Ідентифікаційний код юридичної особи:
__________________
Місцезнаходження:  __________________
__________ __________________________
Поточний рахунок
№ UA________________________________ 
в ____________________________________
Поточний рахунок 
№ UA_______________________________ 
в ___________________________________
Код ЄДРПОУ:
Індивідуальний податковий номер юридичної особи _____________________
Телефон:  _____________________________ 
E-mail:
СВБ має статус платника податку на прибуток на загальних умовах
_________________/_____________________
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Додаток №1 
до Договору про утворення балансуючої групи 

№  ___________ від «___» _________ 2021р.

м. Київ                                                                                                                        ___ ______ 
2021р.

ЗРАЗОК

ЗАЯВА
приєднання до договору про утворення балансуючої групи від ___ ____ 2021р.

м. Київ                                                                          «___» ____________ 2021 року

____________________________________, в особі ____________, який діє на підставі 
____________ та ліцензії на провадження господарської діяльності з постачання природного газу від 
___.___.20__ р. № ___, енергетичний ідентифікаційний код (EIC) № ________________________, 
надає письмову згоду на приєднання до Договору про утворення балансуючої групи №__ від ___ 
____ 2021р. (далі - Договір) та з дати підтвердження в якості Учасника Договору від сторони, 
відповідальної за добовий небаланс групи, є таким, що приєднався в цілому до Договору та прийняв 
на себе всі права та обов’язки Учасника, визначені Договором, а в частині врегулювання небалансів з  
дня, наступного за днем реєстрації його в складі цієї балансуючої групи Оператором ГТС. 

З текстом Договору ознайомлений.

Повна назва підприємства: __________________
Посада та П. І. Б. уповноваженої особи : ________________________
ЄДРПОУ: __________________
Індивідуальний податковий номер: _____________________
ЕІС- код СВБ, у якої учасник ринку реєструється в якості Учасника балансуючої групи (у разі 
наявності): ___________________
Юридична адреса: ___________________
Поштова адреса: ___________________
П/р (IBAN) № ____________________ в __________________, МФО _________
Телефон: _____________
Факс: ________________
Електрона адреса: 
Веб-сторінка:
Додатки до заяви:
1) Копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписує заяву приєднання до договору 
про створення балансуючої групи.

__________________________                         __________________________
(підпис уповноваженої особи) (П. І. Б. уповноваженої особи)

Цей Додаток складений українською мовою в двох ідентичних примірниках (по одному для кожної зі 
Сторін) та є невід’ємною частиною Договору.
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Додаток №2 
до Договору про утворення балансуючої 
групи 
№  ______________  

Акт приймання-передачі послуг 
за _____ місяць 202_ року

м. Київ «___»_________ 202_р.

___________________________________________________________ (EIC-код: 
____________________), як сторона відповідальна за добовий небаланс (далі за 
текстом - СВБ), в особі _______________________________________________, що діє 
на підставі _____________________________________________________, з однієї 
сторони та _____________________________________________ (EIC-код: 
____________________), як учасник балансуючої групи (далі за текстом – Учасник), в 
особі ____________________________________________________, що діє на підставі  
_____________________________________________________, з іншої сторони, 
відповідно до умов договору про утворення балансуючої групи № _______________ 
від ____________ 202__ року, склали цей акт про те що у ___________ 202__ року 
СВБ надало, а Учасником отримано послуги з адміністрування балансуючої групи. 

Найменування Одиниця 
виміру

Кількіс
ть Ціна без ПДВ, грн.

1 2 3 4
Послуги з адміністрування 

балансуючої групи
послуга 1

Крім того ПДВ:   
Разом з ПДВ:   

Цей акт складено у двох оригінальних примірниках (по одному для СВБ та 
Учасника), які мають однакову юридичну силу.
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СВБ:

_________________________
Представник

______________________/___________ 

Учасник:

_________________________
Представник

______________________/___________

Додаток №3 
до Договору про утворення балансуючої 
групи 
№  ______________  

м.Київ

Обсяг  небалансу 
V, тис.куб.м

Обсяг небалансу 
V1, тис. куб.м

Обсяг  
небалансу V2, 

тис. куб.м

загальний обсяг 
негативного 

добового 
небалансу групи 

Vнег неб БГ , 
тис.куб.м

 відсоток 
небалансу 
учасника в 
загальному 

обсязі 
негативного 

добового 
небалансу групи 

(%)

Ціна обсягу 
негатиного 
небалансу 

V1,без ПДВ, 
грн.  Без ПДВ за 

тис. куб.м

Ціна обсягу 
Обсягу 

негативного 
небалансу V2, 

грн. без ПДВ за 
тис. куб.м

Вартість обсягу 
негативного 

небалансу V1 без 
ПДВ, грн.

Вартість обсягу 
негативного 

небалансу Обсяг  
небалансу V2  
без ПДВ, грн.

ПДВ, грн.

Разом вартість 
негативного 

небалансу з ПДВ, 
грн.

походження 
ресурсу 

Обсяг небалансу, 
тис. куб.м

Ціна*,без 
ПДВ, грн. 

за тис. 
куб.м

Вартість без 
ПДВ, грн.

ПДВ, грн. Вартість з ПДВ, 
грн.

походження 
ресурсу 

позитивних 
небалансів

Газ природний 01.__.20__
Газ природний
Газ природний
Газ природний
Газ природний
Газ природний
Газ природний
Газ природний
Газ природний
Газ природний
Газ природний
Газ природний
Газ природний
Газ природний 31.__.20__

Загалом за газовий місяць 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Плата за добовий небаланс природного 
газу за газовий місяць, що підлягає сплаті  

Учасником (розмір визначається, як 
різниця між загальною вартістю 

щодобових негативних небалансів 
протягом звітного газового місяця та 

загальною вартістю щодобових 
позитивних небалансів протягом звітного 

газового місяця).

X X X X X X X X X X X X 0,00 0,00 X X X X X

Розмір грошових коштів, які підлягають 
виплаті Учаснику  (розмір визначається як 

різниця між загальною вартістю 
щодобових позитивних небалансів 

протягом звітного газового місяця та 
загальною вартістю щодобових 

негативних небалансів протягом звітного 
газового місяця).

X X X X X X X X X X X X X X 0 0 0

Від Учасника

Від  СВБ

Учаснику __________________________

Щодобові обсяги небалансів, загальні обсяги щодобових небалансів протягом газового місяця, ціни, вартість щодобових небалансів, загальна вартість щодобових небалансів протягом газового місяця та сума плати Учасника за

добовий небаланс за газовий місяць _________ 202__ року або розмір грошових коштів, які підлягають виплаті Учаснику за газовий місяць _______ 202__ року становлять:

Номенклатура Газова доба Обсяг вхід,  
тис.куб.м

Обсяг вихід, 
тис.куб.м

Негативні добові небаланси Учасника Позитивні добові небаланси  Учасника

Цей  акт складено у тому, що у відповідності до Договору  врегулювання добових небалансів  від __ ________ 202___ р № _______ Cтороною  відповідальною за добовий небаланс-  ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз Трединг»,  здійснено врегулювання щодобових небалансів

Додаток 1 
АКТ № 

 врегулювання  добових небалансів 

_________ 202_року


