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ДОГОВІР №__________
на постачання природного газу
«_____» ___________ 2018 року

м. Київ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ліберті Газ» (надалі Постачальник), що є
платником податку на прибуток на загальних умовах, згідно Податкового кодексу України, EIC - код
56X930000000940I, в особі Директора Душейко Наталії Миколаївни, що діє на підставі Статуту, з
однієї сторони, і
«_____» (надалі Споживач), що є платником податку, згідно Податкового кодексу України, EICкод ___________________________, в особі Директора _______________, що діє на підставі
___________________________________, з другої сторони,
відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» та Правил постачання природного
газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах
енергетики та комунальних послуг (надалі – Регулятор) від 30.09.2015 року за №2496 (далі – «Правила
постачання»), уклали даний договір (надалі – «Договір») про наступне:
Стаття 1. Предмет договору
1.1. За цим Договором Постачальник зобов'язується постачати природний газ Споживачу в
необхідних для нього об’ємах (обсягах), а Споживач зобов'язується своєчасно оплачувати
Постачальнику вартість природного газу, у розмірі, строки та порядку, що визначені цим Договором.
1.2. Обов’язковою умовою для постачання природного газу Споживачу є наявність у Споживача
укладеного в установленому порядку з Оператором ГРМ/ГТС договору розподілу/ транспортування
природного газу, на підставі якого Споживач набуває право санкціоновано відбирати газ з
газорозподільної системи.
1.3. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним, регулюються
згідно із Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання, Кодексом
газотранспортної системи і Кодексом газорозподільних систем.
1.4. Терміни, що використовуються у даному договорі вживаються у значенні відповідно до
чинного законодавства, яке регулює відносини на ринку природного газу України.
Стаття 2. Кількість та якість газу
2.1. Постачальник передає Споживачу Газ вітчизняного/іноземного походження в обсязі
______________ (_____________________________________________________тисяч куб. м.)
2.1.1. Обсяг Газу, що планується поставити за даним Договором протягом 2018 року у кожному
календарному місяці (надалі - «Місяць поставки») складає:
Тис. м. куб.
Середньодобове споживання
0

0

0

0

0

0

0

0

Травень

Червень

Липень

Серпень

0

0

0

0

0

Грудень

Квітень

0

Листопад

Березень

0

Жовтень

Лютий

0

Вересень

Січень

Щомісячне споживання

І кв.
ІІ кв.
ІІІ кв.
ІV кв.
0
0
(надалі - «Плановий обсяг поставки»).
2.1.2. Алокація місячних обсягів газу, вказаних у пункті 2.1.1. даного договору по місяцях,
здійснюється рівномірно, виходячи із середньодобового квартального обсягу.
_________________ Душейко Н.М.
м.п.

________________ ____________ __.__.
м.п.
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2.1.3. Сторони письмово узгоджують Плановий обсяг поставки до 15 числа місяця, який передує
Місяцю поставки газу. Сторони мають право письмово узгоджувати зміни Планового обсягу поставки
протягом поточного Місяця поставки.
2.1.4. Допускається відхилення обсягу Споживання Газу в розмірі не більше ± 5 % (плюс/мінус
п'ять відсотків) від узгодженого Сторонами згідно з п.2.1.3. даного Договору Планового обсягу
поставки (місячного/добового).
2.1.5. У разі відхилення фактичного обсягу Споживання Газу від підтвердженого
Постачальником та/або узгодженого Сторонами в порядку, передбаченому п.2.1.3. даного Договору,
Планового обсягу поставки більш ніж на 5 % (п’ять відсотків) у бік зменшення, Споживач
зобов'язується повідомити Постачальника до 19-го числа місяця поставки газу та надати належним
чином оформлений лист з повідомленням (письмово, факсом та/або електронною поштою) про
зменшення планових обсягів природного газу, а у разі ненадання такого повідомлення - оплатити
Постачальнику штраф у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості недовикористаного
обсягу газу за звітний період.
2.1.6. Допускається відхилення обсягу Споживання Газу в розмірі більше + 5 % (плюс п'ять
відсотків) від узгодженого Сторонами згідно з п.2.1.3. даного Договору Планового обсягу поставки
(місячного/добового), лише за умови:
- якщо Споживачем буде надано відповідне повідомлення (заявку на збільшення обсягів
споживання тощо) (письмово, факсом та/або електронною поштою) Постачальнику не пізніше 5
(п’яти) робочих днів до дати з якої обсяги споживання будуть збільшені, з урахуванням того, що
кінцевим строком до якого Постачальник має право здійснити коректування фактичних обсягів
споживання є 25 число місяця поставки. Тобто, кінцевий строк подачі такого повідомлення (заявки на
збільшення обсягів споживання тощо) є проміжок часу не пізніше 5 робочих днів до 25 числа місяця
поставки. У разі порушення строків надання такого повідомлення, або його ненадання Споживачем,
Постачальник не несе відповідальність за наслідки, що можуть настати для Споживача.
2.2. Місячна/добова Алокація Планового обсягу поставки здійснюється рівномірно, виходячи із
середньодобового обсягу постачання Газу (надалі - «Середньодобовий обсяг поставки»).
Середньодобовий обсяг поставки визначається шляхом ділення Планового обсягу поставки на
кількість днів у відповідному Місяці поставки.
2.3. За розрахункову одиницю переданого Газу приймається один кубічний метр (куб.м),
приведений до стандартних умов (Т-20 град.С. Р = 101,325 Кпа /760 мм.рт.ст./).
2.4. Якість Газу, який передається Постачальником Споживачу в пунктах приймання-передачі,
вказаних в п. 4.1. даного Договору, повинна відповідати вимогам ГОСТ 5542-87 «Газы горючие
природные для промышленного и коммунально-бытового назначения. Технические условия».
Стаття 3. Умови постачання і обліку Газу
3.1. Постачання Газу за даним Договором здійснюється за умови виконання Сторонами умов
даного Договору.
3.2. Облік спожитого природного газу здійснюється на підставі показів комерційних вузлів
обліку газу Споживача, а саме ЕІС-код:__________________________________
3.3. Після виконання Споживачем вимог п.п. 7.2., 6.1.2. даного Договору, та надання до 15 числа
місяця, який передує місяцю поставки Газу, належним чином оформленої заявки Постачальник надає
філії «Центральний диспетчерський департамент» ПАТ «Укртрансгаз» (надалі - «ЦДД»)
номінацію/заявку на включення Планового обсягу поставки до планового розподілу газу на
відповідний місяць поставки (надалі - «Номінація»). При відсутності Номінації від Споживача на
відповідний Місяць поставки Постачальник надає до ЦДД встановлені в Договорі обсяги.
3.3.1. Плановий обсяг поставки вважається попередньо підтвердженим Постачальником з
моменту включення Номінації до планового розподілу газу ЦДД на відповідний Місяць поставки.
3.3.2. При перевищенні добової норми споживання газу підрозділами Споживача, він має
самостійно обмежити (припинити) споживання газу власними об’єктами до приведення споживання
газу у відповідність до встановлених Договором норм. При невиконанні такої вимоги Постачальник
має право здійснити примусове обмеження (припинення) постачання газу до встановленого добового
_________________ Душейко Н.М.
м.п.

________________ ____________ __.__.
м.п.
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обсягу, в установленому законодавством порядку. Постачальник має право звернутися до Оператора
ГРМ із дорученням про припинення постачання природного газу Споживачу.
3.3.3. Якщо за ініціативою Споживача необхідно припинити газопостачання на об'єкт Споживача
чи його окремі газові прилади та/або підрозділи для проведення ремонтних робіт, реконструкції чи
технічного переоснащення тощо, Споживач має звернутися до Оператора ГРМ, разом з повідомленням
Постачальника.
3.4. При використанні Споживачем вузлів обліку газу із застосуванням лічильника газу, обсяг
використаного ним газу визначається за результатами вимірювань у діапазоні об’ємних витрат від
мінімальної Qmin до максимальної Qmax (у межах роботи лічильника з нормованими похибками
вимірювань). При роботі лічильника в діапазоні витрат газу, менших за Qmin, до розрахунків
приймається значення, що дорівнює Qmin.
Стаття 4. Порядок приймання-передачі Газу
4.1. Постачальник передає Газ Споживачу у пунктах приймання-передачі газу (надалі - «Пункти
приймання-передачі»).
4.2. 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.
4.3. Приймання-передача Газу, переданого Постачальником Споживачу в відповідному місяці,
оформляється щомісячними актами прийому-передачі газу, в яких зазначаються фактичні обсяги
спожитого газу, його фактична ціна та вартість. Обсяг Газу, вказаний в акті приймання-передачі Газу,
є остаточним, обов'язковим для Сторін, і є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами. Акт
приймання-передачі Газу є невід'ємною частиною даного Договору.
4.4. Акти прийому-передачі газу, що зазначені у пункті 4.3. даного договору, складає
Постачальник з наступним погодженням з Споживачем до 5 (п’ятого) числа, наступного за звітним
місяця.
4.5. Обсяг Споживання Газу Споживачем у відповідному Місяці поставки встановлюється
шляхом складання добових обсягів, визначених на підставі показів приладів обліку витрат Газу,
встановлених на комерційному вузлі/вузлах обліку Газу Споживача, з урахуванням п.7.2.2. даного
Договору.
4.6. Обсяг Газу, визначений згідно з п.4.5. даного Договору, є підставою для визначення обсягу
Газу, переданого за даним Договором в Пунктах приймання-передачі.
4.7. При відмові Споживача від підписання акту приймання-передачі Газу, у разі підтвердження
Постачальником Планового обсягу поставки згідно з п. 4.3. даного Договору, фактично переданим
вважається обсяг Газу, зазначений в наданих Постачальнику оператором ГРМ/ГТС реєстрі обсягів
спожитого Газу.
4.8. Комерційні вузли обліку встановлюються на межі балансової належності газопроводів
Споживача та газорозподільного/газотранспортного підприємства. У разі розташування комерційного
вузла обліку газу на території Споживача, витрати і втрати газу, які виникають від точки балансового
розмежування до місця встановлення вузла обліку газу, відносяться на рахунок Споживача і додаються
до об’єму газу, облікованого вузлом обліку газу. Розрахунки цих втрат і витрат проводяться відповідно
до Методик визначених питомих втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу під час
його транспортування газорозподільними мережами, затверджених наказом Мінпаливенерго від
30.05.2003 року №264 і зареєстрованих в Міністерстві юстиції 09.07.2003 року за №570/7891 (зі
змінами та доповненнями).
Стаття 5. Ціна Газу
5.1. Ціна 1000,0 кубічних метрів Газу та його орієнтовна вартість, що постачається згідно даного
договору, який передається Постачальником Споживачу на умовах даного Договору будуть зазначені
в додаткових угодах до даного Договору.
5.2. Коригування ціни газу визначається та узгоджується шляхом підписання додаткової угоди,
яка буде невід’ємною частиною даного Договору.
_________________ Душейко Н.М.
м.п.

________________ ____________ __.__.
м.п.
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У випадку зміни ціни чи порядку розрахунків за газ нові ціни чи порядок розрахунків є
обов’язковим для сторін за даним Договором.
5.3. Сторони домовились, що Ціна Газу повинна включати всі податки та обов'язкові платежі,
встановлені чинним законодавством України.
5.4. Фактична сума (ціна) даного Договору визначається шляхом складання вартості обсягів Газу,
переданого Постачальником Споживачу протягом строку дії даного Договору.
5.5. Всі рахунки, що виставляються Постачальником Споживачу містять чітку інформацію про
суми платежу, порядок та строки оплати, відповідно до цього Договору.
Стаття 6. Порядок проведення розрахунків
6.1. Споживач зобов'язаний здійснювати оплату Газу, що передається за даним Договором
шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника в порядку
передбаченому п. 6.1.1.
6.1.1. Оплата за природний газ здійснюється Споживачем шляхом 100-відсоткової оплати до 19го числа місяця, що передує місяцю поставки газу (згідно виставленого рахунку), якщо інші умови
оплати не передбачені додатковою угодою.
6.1.2. Звірка розрахунків здійснюється сторонами на підставі відомостей по фактичну оплату
вартості спожитого газу Споживачем та акту прийому-передачі газу до 10 числа, наступного за звітним
місяця. Указана звірка оформлюється актом звірки.
6.2. Остаточний розрахунок здійснюється на підставі відповідного Акту та Рахунку-фактури до 8
числа місяця, наступного за місяцем поставки.
6.3. В платіжних дорученнях Споживач повинен обов'язково вказувати номер даного Договору,
дату його підписання, призначення платежу, номер і дату відповідного рахунку-фактури
Постачальника.
Датою здійснення платежу вважається дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок
Постачальника.
6.4. Надлишкові грошові кошти, які надійшли від Споживача, Постачальник зараховує як
попередню оплату за умови відсутності у Споживача заборгованості за даним Договором.
6.5. Сторони мають право встановити інший порядок розрахунків за даним Договором (з
використанням банківських гарантій, акредитивів, договорів поруки тощо). Такий порядок має бути
узгоджений Сторонами шляхом підписання додаткової угоди до даного Договору.
6.6. У разі, якщо одна Сторона надсилає іншій Стороні письмове повідомлення про зміну
банківського рахунку, таке повідомлення вважається доповненням до даного Договору без укладання
відповідної додаткової угоди до нього.
Стаття 7. Права та обов’язки Споживача
7.1. Споживач має право:
7.1.1. Отримувати природний газ на умовах, зазначених у цьому Договорі.
7.1.2. У чіткий та прозорий спосіб безоплатно отримувати всю інформацію, що стосується своїх
прав та послуг, що надаються Постачальником, включно з інформацією про ціну природного газу,
порядок оплати за спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватись
Постачальником відповідно до чинного законодавства та/або цього Договору.
7.1.3. Вимагати від Постачальника пояснень щодо отриманих рахунків, і, у випадку незгоди із
порядком розрахунків або розрахованої суми, вимагати проведення звірки розрахункових даних та/або
оскаржувати їх у встановленому цим Договором порядку.
7.1.4. Провести звіряння фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту.
7.1.5. Вільно обирати постачальника та розірвати цей Договір у встановленому ним порядку.
Споживач має право на зміну постачальника у строки та порядку, відповідно до ст.13 Закону України
«Про ринок природного газу», за умови виконання вимог ч.2 ст.14 Закону України «Про ринок
природного газу», та інших вимог, відповідно до чинного законодавства.
7.1.6. Мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами і цим Договором.
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7.2. Споживач зобов'язується:
7.2.1. Для укладення Договору постачання природного газу Споживач має надати Постачальнику
такі документи:
- заяву про укладення договору, в якій зазначити свій персональний ЕІС-код та очікувані об’єми
(обсяги) споживання природного газу на період дії договору;
- належним чином завірену копію документів, якими визначено право власності, чи користування
на об’єкт Споживача;
- копії документів на право укладання договору, які посвідчують статус юридичної особи чи
фізичної особи – підприємця та уповноваженої особи на підписання договору, та копії документа про
взяття на облік у контролюючих органах;
- довідку (акт звірки розрахунків) про відсутність простроченої заборгованості споживача за
поставлений газ перед діючим постачальником за поставлений природний газ, підписану діючим
постачальником (за його наявності).
7.2.2. Забезпечити відповідність комерційного вузла обліку Газу Споживача вимогам Закону
України «Про метрологію та метрологічну діяльність», державним будівельним нормам ДБН В.2.5-202001 "Газопостачання", державним стандартам, нормативним та методичним документам
Держспоживстандарту України та НАК "Нафтогаз України", експлуатаційній документації на засоби
вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять у цей вузол.
7.2.3. Укласти в установленому порядку договір розподілу та/або транспортування природного
газу з Оператором ГРМ та/або ГТС для набуття права санкціоновано відбирати газ з газорозподільної
системи та фізичної доставки газу до межі балансової належності об’єкта Споживача.
7.2.4. Укласти технічну угоду щодо порядку обліку газу з оператором ГРМ/ГТС в пунктах
приймання-передачі газу. Про укладення такої угоди Споживач повідомляє Постачальника протягом
3-х днів з дати її укладання.
7.2.5. Не допускати несанкціонованого відбору природного газу.
7.2.6. Самостійно обмежувати/припиняти споживання природного газу у випадках:
- порушення строків оплати за договором на постачання природного газу;
- відсутності або недостатності підтвердженого обсягу природного газу, виділеного Споживачу;
- перевитрат добової норми та/або місячного підтвердженого обсягу природного газу без
узгодження з Постачальником;
- відсутності укладеного договору постачання природного газу.
7.2.7. Без перешкод в будь-який час допускати представників Постачальника та/або повноважних
представників ДП «Державна нафтогазова інспекція» та/або Газотранспортного/Газорозподільчого
підприємства:
- для зчитувань показів засобів вимірювальної техніки та для перевірки приладів обліку витрат
Газу, встановлених на комерційному вузлі обліку Газу Споживача, та правильності експлуатації цих
приладів;
- для огляду газопроводів та газоспоживаючого устаткування Споживача.
7.2.8. Негайно (того ж дня) письмово та факсимільним зв'язком повідомляти Газотранспортне
підприємство про неполадки приладів обліку витрат Газу, приладів заміру температури та тиску Газу,
встановлених на комерційному вузлі обліку Газу Споживача.
7.2.9. 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.
7.2.10. Економно та раціонально використовувати переданий йому газ у відповідності з чинними
«Правилами безпеки в газовому господарстві» та БНІП.
7.2.11. При обліку Газу, переданого Постачальником Споживачу за даним Договором, Сторони
керуються відповідною технічною документацією, обумовленою технічною угодою, укладеною між
Споживачем і Газотранспортним підприємством згідно п.3.2. даного Договору.
7.2.12. У разі повної відмови Споживача від постачання обумовленого п.2.1.1. даного Договору
обсягу Газу, Споживач зобов'язаний повідомити про це Постачальника за 21 (двадцять один) день до
дня припинення такого постачання.
_________________ Душейко Н.М.
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7.2.13. Відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв’язку з невиконанням або
неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником за діючими
нормативно-правовими актами та/або цим Договором.
7.2.14. Негайно (протягом 2 годин) повідомляти Постачальника у разі проведення
незапланованих ремонтних робіт на його об’єктах, повірку, зняття або ремонт лічильників природного
газу тощо, що тягне за собою зміну обсягів споживання природного газу та/або перерахунок
споживання за номінальною потужністю. У разі невиконання Споживачем вимог цього пункту,
Постачальник не несе відповідальність за можливі негативні наслідки, що можуть виникнути у
відношенні до Споживача.
7.2.15. Виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або цим
Договором.
Стаття 8. Права та обов’язки Постачальника
8.1. Постачальник має право:
8.1.1. Отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ.
8.1.2. Контролювати правильність оформлення Споживачем платіжних документів.
8.1.3. Ініціювати обмеження/припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на
умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством.
8.1.4. Безперешкодного доступу до лічильників газу Споживача для перевірки показів фактично
використаних Споживачем обсягів природного газу.
8.1.5. Проводити разом із Споживачем звіряння фактично використаних обсягів природного газу
з підписанням відповідного акту.
8.1.6. Отримувати відшкодування збитків від Споживача, що понесені Постачальником, у зв’язку
з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов’язань перед Постачальником,
відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.
8.1.7. Мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і цим Договором.
8.2. Постачальник зобов’язується:
8.2.1. Забезпечити безперервне постачання природного газу в порядку та на умовах передбачених
Договором.
8.2.2. Забезпечувати належну якість надання послуг постачання природного газу відповідно до
вимог чинного законодавства та цього Договору.
8.2.3. Виставляти рахунки Споживачу за природний газ відповідно до вимог та у порядку,
передбачених Правилами постачання та цим Договором.
8.2.4. Постачальник зобов’язується вчасно та повно інформувати Споживача про умови
постачання, ціни на природний газ та вартість надаваних послуг, можливий спосіб оплати, право
Споживача вільно обирати постачальника, роз’яснення значення актів законодавства, якими
регулюються відносини Сторін, ведення точних та прозорих розрахунків із Споживачем, докладання
всіх можливих зусиль для вирішення спірних питань шляхом досудового врегулювання. Така
інформація має надаватися разом із цим Договором та оприлюднюється на веб-сайті Постачальника.
8.2.5. Публікувати на офіційному сайті (і в передбачених законодавством випадках в засобах
масової інформації) детальну інформацію про зміну ціни на природний газ за п'ять днів до введення її
у дію.
8.2.6. Розглядати в установленому порядку звернення Споживача, зокрема з питань нарахувань
за природний газ і за наявності відповідних підстав задовольняти його вимоги.
8.2.7. Відшкодовувати збитки, понесені Споживачем у випадку невиконання або неналежного
виконання Постачальником своїх зобов’язань за цим Договором.
8.2.8. Забезпечувати конфіденційність даних, які отримуються від Споживача.
8.2.9. Виконувати інші обов’язки, які покладені на Постачальника чинним законодавством та/або
цим Договором.
Стаття 9. Відповідальність Сторін
9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за даним Договором Сторони
несуть відповідальність згідно з даним Договором і чинним законодавством України.
9.2. У разі невиконання Споживачем умов п.п. 6.1, 6.1.1., 6.2. даного Договору Постачальник має
право вимагати від Споживача сплати на користь Постачальника пеню у розмірі подвійної облікової
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ставки НБУ, що діяла в період, за який сплачується пеня, від суми простроченого платежу за кожен
день прострочення платежу.
Пеня сплачується Споживачем протягом 5 (п'ять) банківських днів з моменту отримання
Споживачем вимоги Постачальника. У разі несплати пені у вказаний в цьому пункті строк Споживач
вважається таким, що має заборгованість за даним Договором.
9.3. У разі непогашення заборгованості Споживача за даним Договором у строк, що перевищує
один місяць з моменту її виникнення, Постачальник має право в односторонньому порядку розірвати
даний Договір. При цьому Споживач зобов'язаний протягом 5 (п'ять) банківських днів здійснити
повний розрахунок за спожитий Газ, відшкодувати всі понесені Постачальником збитки та сплатити
штрафні санкції відповідно до умов даного Договору. Про розірвання даного Договору Постачальник
повідомляє Споживача рекомендованим листом з повідомленням.
9.4. Споживач зобов'язаний відшкодувати Постачальнику збитки, завдані невиконанням та/або
неналежним виконанням зобов'язань Споживача щодо оплати Газу.
Постачальник не позбавляється права на відшкодування збитків у разі, якщо він був
попереджений Споживачем про можливе невиконання останнім зобов'язань по оплаті Газу відповідно
до умов даного Договору.
9.5. Постачальник зобов'язаний відшкодувати Споживачу збитки, завдані невиконанням та/або
неналежним виконанням Постачальником зобов'язання щодо передачі Газу.
9.6. У разі порушення проти Споживача провадження у справі про банкрутство Постачальник має
право:
9.6.1. Обмежити постачання Газу Споживачу.
9.6.2. Припинити постачання Газу Споживачу у встановленому даним Договором порядку.
9.6.3. В односторонньому порядку змінити порядок оплати і постачання Газу за даним Договором
(а саме: здійснювати постачання Газу після отримання від Споживача попередньої оплати в сумі 100%
вартості Планового обсягу поставки, вимагати від Споживача надання банківської гарантії тощо).
9.6.4. Відмовитись від виконання всіх своїх зобов'язань за даним Договором із звільненням від
відповідальності за таке невиконання.
Постачальник письмово повідомляє Споживача про вжиття таких заходів не пізніше ніж за 5
(п'ять) Днів до початку їх здійснення.
9.7. Постачальник має право припинити постачання газу Споживачу в разі порушення Споживача
умов Договору та/або вимог чинного законодавства України.
Відновлення газопостачання Споживача проводиться уповноваженим Постачальником
підприємством після повної оплати Споживачем вартості робіт з припинення та відновлення
газопостачання та виконання пусконалагоджувальних робіт.
9.8. Сторони погодили, що у випадках, передбачених п.п. 9.6., 9.7. Договору, Сторонами не
застосовуються штрафні санкції та Постачальник звільняється від відповідальності за
обмеження/припинення постачання Газу Споживачу.
9.9. У разі відхилення фактичного обсягу Споживання Газу від підтвердженого Постачальником
та/або узгодженого Сторонами в порядку, передбаченому п. 2.1.3. даного Договору, Планового обсягу
поставки більш ніж на 5% у бік збільшення/зменшення Споживач зобов'язується відшкодувати
Постачальнику всі витрати та/або штрафні санкції сплачені ним Оператору ГРМ/ГТС за балансування
системи та/або перерозподіл потужності.
Споживач зобов'язаний здійснити оплату грошових коштів, розраховану згідно даного пункту,
протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту отримання письмової вимоги Постачальника.
9.10. Постачальник не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі природного
газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку газотранспортної та/або
газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості природного газу, спричинене по вині
відповідального оператора ГРМ/ГТС.
9.11. Порядок документального підтвердження порушень умов цього Договору, а також
відшкодування збитків встановлюється Правилами постачання.
9.12. У разі порушення строків зміни Постачальника, згідно з п. 7.1.5., Споживач компенсує
Постачальнику витрати пов’язані із зберіганням/відбором/закачуванням природного газу в ПСГ за
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номінований Постачальником на користь Споживача обсяг природного газу згідно п.2.1.1, але не
спожитий та/або поставлений.
Стаття 10. Форс – мажор
10.1. 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 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 заданим 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, нормативно-правові акти органів
державної влади, які унеможливлюють виконання умов даного Договору, інші обставини, що виникли
не з вини Сторін та перешкоджають належному виконанню зобов'язань за даним Договором.
10.2. Строк виконання Сторонами зобов'язань за даним Договором відкладається на час дії форсмажорних обставин.
10.3. Достатнім доказом дії форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою
палатою країни, в якій виникли форс-мажорні обставини. Строк для повідомлення між Сторонами про
такі обставини - негайно. Надання достатніх доказів (відповідних документів) - протягом 14 днів з
моменту виникнення форс-мажорних обставин. Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про
настання та/або закінчення обставин непереборної сили (форс - мажорних обставин) позбавляє
Сторону, відносно якої такі обставини виникли, права посилатись на них, як на підставу звільнення від
відповідальності за неналежне виконання чи невиконання своїх зобов'язань заданим Договором.
10.4. Виникнення форс-мажорних обставин не є підставою для припинення Споживачем оплати
Газу, який був переданий Постачальником до виникнення таких обставин.
Стаття 11. Порядок вирішення спорів
11.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування даного
Договору або у зв'язку з ним, будуть вирішуватись Сторонами шляхом проведення переговорів і
консультацій.
11.2. У разі неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів, Сторони мають право
передати спір до господарських судів України.
11.3. Строк позовної давності за даним Договором встановлюються тривалістю у 5 (п'ять) років.
Стаття 12. Інші умови
12.1. 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.
12.2. Всі зміни і доповнення до даного Договору повинні бути викладені у письмовій формі,
підписані повноважними представниками Сторін та скріплені печатками Сторін, крім випадків,
передбачених п.п. 2.1.4, 9.3. даного Договору.
12.3. Всі зміни і доповнення до даного Договору, включаючи документи, передані по факсу, є
невід'ємною частиною даного Договору у разі, якщо вони викладені у письмовій формі підписані
повноважними представниками Сторін та скріплені печатками Сторін. Документи, передані
факсимільним зв'язком, повинні бути замінені оригіналами протягом додатково узгодженого
Сторонами строку.
12.4. Кожна із Сторін має право укладати окремі договори страхування в зазначеному нижче
порядку:
12.4.1. Постачальник за власний рахунок може застрахувати тільки власний підприємницький
ризик за даним Договором і тільки на свою користь;
12.4.2. За окремою угодою Сторін Споживач за власний рахунок може застрахувати
відповідальність за порушення умов даного Договору на користь Постачальника. Споживач передає
Постачальнику завірену копію договору (договорів) страхування відповідальності із зазначенням
Постачальника як вигодоотримувача не пізніше ніж через 10 (десять) днів після укладення такого
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договору (договорів). Споживач має право застрахувати відповідальність за порушення вимог даного
Договору як по одному договору, так і по окремих договорах страхування, в тому числі з різними
страхувальниками.
12.5. Жодна із Сторін не має права передавати будь-які зобов'язання за даним Договором без
письмового погодження іншої Сторони. Постачальник має право передавати під заставу та відступати
майнові права за цим Договором банкам та іншим фінансовим установам. Про передачу під заставу
та/або відступлення майнових прав за Договором банкам та іншими фінансовими установами
Постачальник зобов'язаний письмово повідомити Споживача.
12.6. Враховуючи конфіденційність даного Договору, Сторони вживатимуть заходів для того,
щоб зміст даного Договору не став відомим іншим особам. Постачальник має право без письмового
погодження Споживача знайомити зі змістом цього Договору та документами, пов'язаними з його
виконанням, банки та інші фінансові установи, у разі якщо майнові права за цим Договором будуть
передаватися та/або передані під заставу таким банкам або фінансовим установам. Однак при цьому,
Постачальник попереджатиме банки та інші фінансові установи, що зазначена інформація є
конфіденційною.
12.7. 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 проколу
розбіжностей та погодження протоколу розбіжностей, вони є невід’ємною частиною цього Договору.
12.8. Сторони домовились, що даний Договір є укладеним, а зобов'язання Постачальника щодо
постачання Планового обсягу поставки на Місяць поставки і зобов'язання Споживача щодо оплати
Планового обсягу поставки є дійсними лише за умови укладення додаткової угоди до даного Договору
у разі зміни ціни природного газу.
Стаття 13. Строк дії Договору
13.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання повноважними представниками
Сторін та скріплені печатками Сторін і поширюється на відносини між Сторонами щодо постачання
природного газу, які виникли з моменту підписання та до «31» грудня 2018 року включно, а в частині
розрахунків за Газ - до їх повного здійснення.
13.2. Строк дії даного Договору може бути продовжений, про що Сторонами укладається
відповідна додаткова угода.
Стаття 14. Адреси, реквізити та підписи Сторін:
Постачальник
Споживач
ТОВ «Ліберті Газ»
«____________________________________»
Код ЄДРПОУ 40037366
Місцезнаходження: 04050, м. Київ,
вул. Глибочицька, буд 17, оф. 316
Адреса для листування:
1001, м. Київ, а/с 498, ТОВ «Ліберті Газ»
П/р 26007455052103
в АТ «ОТП Банк»
МФО 300528
Інд. податковий № 400373626598
Телефон: (044) 229 91 45
Телефон: (044) 205 58 05
EIC - код 56X930000000940I

Код ЄДРПОУ ___________________
Місцезнаходження: _____________________
______________________________________
Адреса для листування: _________________
______________________________________
п/р ______________________ в
______________________________________
“_____________________________________”
м. ____________________________________
Код банку (МФО): ______________________
Інд. податковий № ______________________
Телефон: (______) ______________________
Директор

Директор
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м.п.

________________ ____________ __.__.
м.п.

