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ДОГОВІР
на постачання природного газу № _____________
м. Львів

« __ » __________ _______ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю "Укрбіоенергоресурс", в особі директора
Івасів Тараса Несторовича, що діє на підставі Статуту, як суб’єкт ринку природного газу має
ЕІС-код: ______________________________ (далі - Постачальник), з однієї сторони і
______________________________________, як суб’єкт ринку природного газу має ЕІС код
__________________________________________ (далі – Споживач), в особі директора
______________________________________________,
який
діє
на
підставі
______________________________________________, з другої сторони (далі - Сторони),
керуючись Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання
природного газу, які затверджені постановою НКРЕКП від 30.09.15. №2496, зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 06.11.15. за №1382/27827 та іншими нормативно-правовими
актами чинного законодавства України, уклали цей Договір про наступне:
1. Предмет Договору
1.1. За цим Договором Постачальник зобов'язаний поставити Споживачу природний газу в
необхідних для Споживача об’ємах (обсягах), а Споживач зобов'язаний приймати газ та
своєчасно оплачувати Постачальнику вартість природного газу у розмірі, строки та порядку,
що визначені умовами цього Договору.
1.2. Передача природного газу здійснюється у точці виходу в мережі АТ «Укртрансгаз»,
згідно наступного переліку EIC-код точок комерційного обліку Споживача:
Місцезнаходження
точки комерційного
обліку

EIC-код точки
комерційного обліку

Назва газотранспортної
організації

Назва
газорозподільчої
організації

1.3. Взаємовідносини між Споживачем та Газорозподільним/Газотранспортним
підприємством регулюється окремим договором на розподіл/транспортування природного
газу.
1.4. Підставою для постачання природного газу Споживачу є:
1.4.1. Наявність у Споживача укладеного в установленому порядку договору розподілу
природного газу з оператором газорозподільної системи, до газових мереж якого підключені
об’єкти Споживача для набуття права на правомірний відбір природного газу із
газорозподільної системи та фізичну доставку природного газу до межі балансової
належності об’єктів Споживача.
1.4.2. Відсутність заборгованості у Споживача за минулі періоди перед Постачальником (або
оплати відповідно до графіка погашення заборгованості) та оплати поточних платежів.
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1.4.3 Подання Споживачем Постачальнику заявки із зазначенням планового обсягу
споживання природного газу на відповідний місяць із подобовою розбивкою планових
обсягів споживання природного газу не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до початку місяця
споживання газу.
1.4.4. Підтвердження в установленому порядку Оператором ГТС місячного/добового обсягу
постачання газу із замовленою потужністю, виділеного для забезпечення Споживача
(об'єктів Споживача) (далі – підтверджений обсяг газу).
1.5. Відносини Сторін, що є предметом цього Договору, але не врегульовані ним,
регулюються Законом України «Про ринок природного газу», Правилами постачання
природного газу, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою НКРЕКП
від 30 вересня 2015 року № 2493, Кодексом газорозподільних систем, затвердженим
постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2494. та іншими законодавчими актами
України.
1.6. Фактичне постачання газу здійснюється Постачальником виключно після включення
Споживача до Реєстру споживачів Постачальника в інформаційній платформі Оператора
ГТС у відповідному розрахунковому періоді.
1.7. Споживач надає згоду Постачальнику на включення його до Реєстру споживачів
Постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС у відповідному газовому місяці
(на який укладено Додаткову угоду).
2. Обсяги та порядок постачання газу

2.1. Обсяги природного газу, які підлягають постачанню у відповідному місяці постачання,
визначаються Сторонами у Додаткових угодах до даного Договору щомісячно.
2.2. Постачання планових обсягів природного газу протягом місяця здійснюється відповідно
до заявки Споживача з щодобовими обсягами споживання природного газу, наданої
Постачальнику не пізніше п’яти робочих днів до початку першого дня місяця споживання
природного газу. В разі ненадання вказаної у цьому пункті заявки, постачання природного
газу здійснюється у відповідності до умов відповідної додаткової угоди, зазначеної в п.2.1
Договору, з рівномірним щодобовим розподілом планового обсягу природного газу протягом
звітного місяця.
2.3. Якщо впродовж газового місяця щодобовий плановий обсяг природного газу
зменшується або збільшується, Споживач зобов’язаний до 12-00 год. дня, що передує дню, з
якого змінюється плановий обсяг природного газу, надати Постачальнику заявку про
збільшення/зменшення планованого обсягу природного газу, з зазначенням щодобових
обсягів споживання планового обсягу природного газу на наступний (залишковий) період у
кожному звітному періоді (місяці). Реномінації обсягів споживання природного газу,
протягом доби споживання, надаються Споживачем Постачальнику до 23:00 за київським
часом. Не підлягають зміні обсяги газу, що вже фактично протранспортовані Споживачу
(спожиті).
Споживач надає заявку на щодобовий плановий обсяг природного газу, збільшення або
зменшення планового обсягу (реномінації) природного газу на електронну адресу
Постачальника _____________________. Заявка вважається прийнятою, якщо Постачальник
не надіслав на електронну пошту Споживача ____________________________заперечення на
протязі 30 (тридцяти) хвилин з моменту отримання Заявки.
2.4. У разі коли протягом дії договору у Споживача в окремих точках комерційного обліку
з'являється інший постачальник/постачальники природного газу, Споживач зобов'язаний не
менше ніж за 15 днів письмово повідомити про це Постачальника, зазначивши в листі ЕІС-
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коди точок комерційного обліку Споживача, по яких буде здійснюватися постачання
природного газу за цим договором.
2.5. Постачальник має право ініціювати/вживати заходів з припинення або обмеження в
установленому порядку постачання природного газу Споживачу в разі:
- проведення споживачем неповних або несвоєчасних розрахунків за договором;
- перевитрат місячного/добового підтвердженого обсягу природного газу;
- розірвання договору постачання природного газу;
- відмови від підписання акта приймання-передачі без відповідного письмового
обґрунтування;
- в інших випадках, передбачених Законом України «Про ринок природного газу», Кодексом
газотранспортної системи, Кодексом газорозподільних систем, Правилами безпеки систем
газопостачання.
2.6. В разі здійснення заходів з обмеження/припинення газопостачання Споживачу,
Постачальник надсилає Оператору ГРМ/ГТС письмове повідомлення (з позначкою про
вручення), копію якого надсилає Споживачу (з позначкою про вручення) в якому
обов’язково зазначається підстави припинення, дата та час, коли необхідно
обмежити/припинити розподіл (транспортування) природного газу на об’єкт (об’єкти)
Споживача.
2.7. У разі усунення Споживачем до зазначеного в повідомленні часу обставин, що стали
причиною надіслання повідомлення, і при цьому, якщо Споживач завчасно (до дня
припинення/обмеження) надав Постачальнику підтвердні документи (а Оператору ГРМ/ГТС
- копії), газопостачання не припиняється (не обмежується).
2.8. Відновлення газопостачання здійснюється за погодженням Постачальника та після
відшкодування Споживачем витрат на припинення та відновлення газопостачання, що
понесені Постачальником та/або Оператором ГРМ/ГТС.
2.9. Припинення газопостачання не звільняє Споживача від обов’язку сплатити
заборгованість Постачальнику за цим Договором.
3. Порядок обліку газу та його якість
3.1. За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається метр кубічний
природного газу, приведений до стандартних умов.
3.2. Обсяги постачання/споживання природного газу визначаються за розрахунковий період,
який становить один місяць.
3.3. Обсяг споживання природного газу Споживачем у розрахунковому періоді не повинен
перевищувати заявлений обсяг природного газу.
3.4. Облік обсягів переданого природного газу визначається в пунктах постачання
природного газу. Для визначення фактичного обсягу переданого природного газу
приймаються облікові дані комерційного вузла обліку природного газу газоспоживного
об’єкту та/або дані Реєстру обсягів природного газу газотранспортного підприємства.
3.5. На підставі результатів (показників) вимірювання вузлів обліку складаються місячні акти
приймання – передачі природного газу за розрахунковий період, підписані уповноваженими
представниками Сторін.
3.5.1. За підсумками розрахункового періоду Споживач до 10 числа місяця, наступного за
розрахунковим, зобов’язаний надати Постачальнику копію акту про фактичний об’єм (обсяг)
розподіленого (протранспортованого) природного газу, що складений між Оператором
ГРМ/ГТС та Споживачем, відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи/Кодексу
газорозподільних систем.
3.5.2. На підставі отриманих від Споживача даних акту, складеного між Оператором
ГРМ/ГТС та Споживачем, та/або даних, що містяться в Інформаційній платформі Оператора
ГТС, Постачальник протягом трьох робочих днів готує та надає Споживачу два примірники
акта приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані
уповноваженим представником Постачальника.
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3.5.3. Споживач протягом трьох днів з дати одержання акту приймання-передачі природного
газу зобов'язується повернути Постачальнику один примірник оригіналу акту прийманняпередачі природного газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або
надати в письмовій формі мотивовану відмову від підписання акта приймання-передачі
природного газу.
3.5.4. У разі відмови Споживача від підписання акта приймання-передачі природного газу,
обсяг фактично переданого/спожитого природного газу визначається на підставі Реєстру
газотранспортного/газорозподільчого підприємства. В цьому випадку Постачальник має
право в односторонньому порядку скласти акт приймання – передачі на підставі даних
реєстру газотранспортного/газорозподільного підприємства.
До прийняття рішення судом обсяг спожитого природного газу встановлюється відповідно
до
даних
газотранспортного/газорозподільного
підприємства
та
вартість
переданого/спожитого газу встановлюється відповідно до умов цього Договору.
3.6. Сторони домовилися, що до моменту обміну оригіналами актів приймання-передачі газу,
скановані копії підписаних Сторонами актів приймання-передачі газу, надіслані Сторонами
одна одній по електронній пошті, мають силу оригіналу.
3.7. Якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання
природного газу Споживачу буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на
цей період, Споживач має компенсувати Постачальнику вартість різниці між підтвердженим
обсягом природного газу та фактичним об’ємом (обсягом) споживання природного газу за
ціною вартості природного газу, визначеною Сторонами у Додаткових угодах до даного
Договору
3.

Ціна, вартість та порядок розрахунків

4.1. Ціна на природний газ, який підлягає постачанню у відповідному місяці постачання,
визначається Сторонами у Додаткових угодах до даного Договору щомісячно.
4.2. В разі внесення змін до законодавчих/нормативно-правових актів України складові
частини загальної вартості за 1000 куб. м. природного газу змінюються з дня набрання
чинності відповідних змін та укладання Сторонами додаткової угоди з цього приводу.
4.3. Місячна вартість природного газу визначається як добуток загальної вартості 1000 куб.
м. природного газу на кількість фактично переданих обсягів природного газу у відповідному
місяці.
4.4. Загальна сума Договору складається із сум вартості місячних переданих/спожитих
обсягів природного газу, актів відшкодування замовленої потужності та актів відшкодування
перевищення замовленої потужності.
4.5. Оплата вартості за замовлені обсяги природного газу здійснюється Споживачем,
виключно грошовими коштами шляхом перерахування їх на рахунок Постачальника, у
порядку зазначеному Сторонами у Додаткових угодах до даного Договору щомісячно.
4.6. Крім того Споживач компенсує Постачальнику вартість послуги доступу до потужності
відповідно до тарифів, затверджених Національною компанією, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, у порядку зазначеному Сторонами
у Додаткових угодах до даного Договору щомісячно.
4.7. Датою оплати визначається дата, на яку припадає зарахування коштів на рахунок
Постачальника.
4.8. Споживач сплачує грошові кошти за природний газ на підставі рахунку-фактури.
4.9. Сума, яка сплачена Споживачем понад вартість фактично переданих обсягів газу,
зараховується Сторонами в рахунок майбутніх авансових платежів або за вимогою
Споживача повертаються у 5-ти денний термін при умові, що Споживач не має перед
Постачальником заборгованості по оплаті за газ.
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4.10. За наявності у Споживача заборгованості, грошові кошти що перераховуються
Споживачем зараховуються Сторонами в рахунок погашення існуючої заборгованості за
спожитий природний газ в порядку черговості її виникнення.
4.11. Погашення заборгованості в установленому Договором порядку не звільняє Споживача
від виконання поточних зобов’язань.
4.12. Звірка розрахунків здійснюється Сторонами протягом 10-ти днів з дня пред'явлення
вимоги однієї із Сторін та проводиться на підставі даних банківських документів
Постачальника, що підтверджують зарахування коштів, актів приймання-передачі газу, з
урахуванням даних Оператора ГРМ/ГТС.
5. Права та обов'язки Сторін
5.1. Споживач має право:
5.1.1. На отримання природного газу в обсягах, визначених Договором постачання
природного газу/Додатковими угодами до договору, за умови дотримання його/їх умов;
5.1.2. Вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після
усунення порушень і компенсації оплати послуг за відключення та підключення
Постачальнику, Оператору ГРМ/ГТС, якщо припинення газопостачання відбулося без
розірвання договору на постачання.
5.1.3. Вільно обирати постачальника та розірвати цей Договір у встановленому законом
порядку;
5.1.4. Оскаржувати будь-які несанкціоновані неправомірні чи інші дії Постачальника, що
порушують права Споживача у порядку встановленому діючими нормативно-правовими
актами та цим Договором;
5.1.5. Отримувати відшкодування збитків від Постачальника, що понесені Споживачем, у
зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Постачальником своїх зобов'язань перед
Споживачем, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства;
5.1.6. Мати інші права, передбачені діючими нормативно-правовими актами і цим
Договором;
5.2. Споживач зобов'язується:
5.2.1. Забезпечувати своєчасну та повну оплату переданого/спожитого природного газу
згідно з умовами Договору;
5.2.2. Забезпечувати дотримання дисципліни відбору (споживання) природного газу в
обсягах та на умовах, визначених договорами, що укладені з Постачальником, Оператором
ГРМ/ГТС;
5.2.3. Не допускати понадлімітного чи несанкціонованого відбору природного газу;
5.2.4. Забезпечити відповідність комерційного вузла обліку газу вимогам Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність», державним стандартам, експлуатаційній
документації на засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), що входять до складу цього вузла,
Кодексу газорозподільних систем, який затверджений постановою НКРЕКП від 30.09.15 №
2494, та Кодексу газотранспортної системи, який затверджений постановою НКРЕКП від
30.09.15 № 2493.
5.2.5 Без перешкод у будь-який час допускати представників Постачальника та повноважних
представників оператора ГРМ/ГТС:
- 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 газовикористовуючого устаткування Споживача;
- для обмеження та припинення постачання газу в разі відбору природного газу за
відсутності у Споживача підтвердженого Постачальником у порядку, встановленому цим
договором, обсягу поставки на поточний місяць/добу поставки, а також в інших випадках,
визначених умовами Договору та положеннями чинного законодавства України.
5.2.6. Самостійно припиняти (обмежувати) використання природного газу у випадках:
Постачальник: ______________________

Споживач: _________________________
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- 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;
- інших випадках, передбачених цим договором та чинним законодавством.
5.2.7.Негайно (того ж дня) письмово та/або факсимільним зв’язком повідомляти Оператора
ГРМ/ГТС про неполадки приладів обліку витрат газу, приладів заміру температури та тиску
газу, встановлених на комерційному вузлі обліку газу Споживача.
5.2.8. Відшкодовувати Постачальнику збитки, понесені ним у зв'язку з невиконанням або
неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань, що встановлені діючими
нормативно-правовими актами та/або цим Договором;
5.2.9. Здійснювати комплекс заходів, спрямованих на запобігання виникненню загрози
життю або травматизму, пошкодженню обладнання та продукції, негативних екологічних
наслідків тощо у разі отримання повідомлення про припинення (обмеження)
постачання/транспортування природного газу.
5.3. Постачальник має право:
5.3.1. Отримувати від Споживача плату за поставлений природний газ в порядку та у строки
визначені цим Договором/ Додатковими угодами до договору;
5.3.2. Отримувати від Споживача повну і достовірну інформацію, щодо режимів споживання
природного газу.
5.3.3. Ініціювати припинення постачання природного газу Споживачу у порядку та на
умовах, визначених цим Договором та чинним законодавством;
5.3.4. Отримувати від Споживача відшкодування збитків, що понесені Постачальником, у
зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням Споживачем своїх зобов'язань
визначених умовами цього Договору та нормами чинного законодавства;
5.3.5. У зв’язку з безперервним характером газопостачання та керуючись п.18 «Порядку
заповнення податкової накладної» затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
22.09.14. № 957, Постачальник має право на складання та надання Споживачеві зведених
податкових накладних, які датуються останнім днем місяця.
5.3.6. Мати інші права, передбачені законодавчими та нормативно-правовими актами і цим
Договором.
5.4. Постачальник зобов'язується:
5.4.1. Забезпечувати постачання природного газу на умовах та в обсягах, визначених цим
Договором/додатковими угодами до договору, за умови дотримання Споживачем дисципліни
відбору природного газу та розрахунків за нього;
5.4.2. Забезпечити реєстрацію Споживача в Реєстрі споживачів на інформаційній платформі
Оператора ГТС та забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження
Оператором ГТС необхідного Споживачу обсягу природного газу, за умови, що Споживач
виконав власні обов'язки перед Постачальником, для замовлення необхідного Споживачу
обсягу природного газу.
5.4.3. В установленому порядку розглядати запити Споживача, щодо діяльності пов'язаної з
постачанням природного газу;
5.4.4. Своєчасно повідомляти Споживача, якщо Постачальник знаходиться в процесі
ліквідації, або визнання банкрутом.
5.4.5. Виконувати інші обов'язки, які покладені на Постачальника чинним законодавством
та/або цим Договором/Додатковими угодами до договору.
5.4.6. Постачальник зобов’язується своєчасно та у відповідності до вимог чинного
законодавства України виписувати
та реєструвати податкові накладні на вартість
природного газу, переданого за цим Договором, у зв’язку з чим Постачальник підтверджує,
що він ознайомлений з вимогами чинного Податкового кодексу України, згідно якого
реєстрація податкових накладних у Єдиному державному реєстрі податкових
Постачальник: ______________________
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накладних(ЄДРПН) повинна бути здійснена у встановлений законодавством термін, а також
з нормою чинного законодавства щодо виникнення у Споживача права на податковий кредит
лише а) у разі наявності факту реєстрації Постачальником податкової накладної у Єдиному
реєстрі податкових накладних та б) якщо Постачальником не порушено вимоги чинного
законодавства щодо заповнення податкової накладної.
6. Порядок зміни постачальника.

6.1. За умови відсутності у Споживача простроченої заборгованості за поставлений
природний газ за цим Договором та відповідно до норм чинного законодавства України
Споживач може змінити постачальника шляхом укладення договору постачання природного
газу з новим постачальником.
6.2. При зміні постачальника у відповідному розрахунковому періоді має передувати
укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання
договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в
частині постачання природного газу, а також відсутність у Споживача простроченої
заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником. При цьому, у
розрахунковому періоді, що передує періоду в якому новий постачальник поставлятиме
природний газ, Споживач зобов’язаний здійснити всі розрахунки за природний газ перед
Постачальником відповідно до умов цього Договору/Додаткових угод до Договору та
підписати угоду про розірвання Договору або його призупинення в частині постачання
природного газу з дати, з якої постачання природного газу буде здійснюватися новим
постачальником відповідно до умов цього Договору та вимог діючого законодавства
України.
6.3. Споживач надсилає (вручає) Постачальнику до 20 (двадцятого) числа розрахункового
місяця, що передує розрахунковому періоду в якому розпочнеться дія договору з новим
Постачальником, Повідомлення про намір зміни постачальника в якому обов’язково
зазначається:
- пропозиція про розірвання цього Договору або призупинення його в частині постачання
природного газу за цим Договором;
- календарна дата припинення/призупинення діючого Договору, яка визначається останнім
календарним днем перед датою, з якої договір на постачання природного газу з новим
постачальником почне діяти.
Повідомлення про зміну постачальника вважається надісланим (врученим), якщо його
передано посадовій особі Постачальника засобами електронного зв’язку на електронну
адресу Постачальника __________________.
7. Відповідальність Сторін
7.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони
несуть відповідальність згідно з Договором і чинним законодавством України.
7.2. Відповідальність Споживача:
7.2.1. У разі недотримання порядку та строків проведення розрахунків визначених п.4.5 4.6.
цього Договору/ Додатковими угодами до договору, Споживач зобов'язаний сплатити
Постачальнику крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та
трьох відсотків річних, за весь час прострочення - пеню за кожний день прострочення у
розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у період, за який сплачується пеня від суми
простроченого платежу, а за прострочення більше ніж 30 днів – Споживач додатково сплачує
штраф у розмірі 7% від суми простроченого платежу
7.2.2 Споживач зобов’язаний за вимогою Постачальника не пізніше 20 числа місяця, що
слідує за звітним місяцем, відшкодувати Постачальнику у повному обсязі збитки, понесені

Постачальник: ______________________

Споживач: _________________________

Номер сторінки
Постачальником внаслідок недотримання Споживачем щодобового споживання планового
обсягу газу у звітному місяці, у такому порядку:
1) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) споживання Газу, що
закуплений Постачальником за Договором, буде менший від підтвердженого обсягу Газу (за
умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому Споживачем), Постачальник має
право вимагати, а Споживач зобов’язаний відшкодувати збитки у розмірі не більше
подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного
обсягу Газу за звітний період (газовий місяць);
2) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об'єм (обсяг) постачання Газу
Споживачу Постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг Газу на цей період,
Постачальник має право вимагати, а Споживач зобов’язаний відшкодувати збитки за
перевищення об'єму (обсягу) Газу, що розраховується за формулою
В = (Vф - Vп) х Ц х K,
де: Vф - об'єм (обсяг) Газу, який фактично поставлений Постачальником Споживачу
протягом розрахункового періоду (газового місяця) за Договором;
Vп - підтверджений обсяг Газу на розрахунковий період (газовий місяць);
Ц - ціна Газу за Договором;
K - коефіцієнт, який становить 0,1 (нуль цілих одна десята). А у випадках, передбачених
Правилами постачання природного газу – 1,0 (одна ціла нуль десятих).
При цьому, загальна сума збитків, які відшкодовуються Споживачем за даним п.7.2.2
Договору, не повинна перевищувати та/або бути меншою суми реальних збитків
Постачальника за недотримання Споживачем щодобового планового обсягу споживання
Газу, які понесені Постачальником у формі різниці вартості купівлі/продажу (із розрахунку
ціни за 1тис.куб.м) в Оператора ГТС природного газу для щодобового балансування
постачання Газу Споживачу на відповідний газовий (звітний) місяць.
Підтвердженням суми збитків Постачальника є щодобові та місячна алокації по Споживачу
за газовий (звітний) місяць та фактична вартість купівлі/продажу природного газу (із
розрахунку ціни 1тис.куб.м) Оператором ГТС для балансування Постачальника у такому
газовому (звітному) місяці».
7.3. Відповідальність Постачальника:
7.3.1. Постачальник зобов’язаний при проведені кінцевого розрахунку за цим Договором за
наявності вимоги Споживача повернути кошти, що сплачені Споживачем в продовж дії
Договору та рахуються як переплата, за умови відсутності заборгованості Споживача перед
Постачальником за цим Договором.
7.3.2. Постачальник в разі не поставки, недопоставки чи затримки постачання природного
газу з його вини, зобов’язаний сплатити на користь Споживача пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ від вартості несвоєчасно поставленого газу за кожен день затримки, та
відшкодовує збитки, понесені Споживачем внаслідок невиконання умов поставки.
7.3.3. Постачальник відшкодовує Споживачу збитки, понесені Споживачем у зв’язку з
припиненням постачання природного газу Споживачу Оператором ГРМ на виконання
неправомірного доручення Постачальника, в обсягах, передбачених Правилами постачання
природного газу.
7.3.4. Постачальник звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання
обов'язків по даному Договору внаслідок внесення змін до діючого законодавства або
прийняття рішення органів влади, які роблять неможливим виконання умов даного договору.
7.3.5. Постачальник не відповідає за невиконання зобов’язань, якщо об’єкти газоспоживання
Споживача не мають необхідних потужностей для отримання договірних обсягів природного
газу.
7.3.6. 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, що сталося з вини відповідального системного оператора.
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8. Форс-мажор
8.1. Строк виконання Сторонами зобов’язань по даному Договору може бути
призупинено лише у випадку дії чинників Форс-мажорних обставин (обставин непереборної
сили), якими є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють
виконання зобов’язань, передбачених умовами даного договору, обов’язків згідно із
законодавчими та іншими нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний
конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись
ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна
військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного
ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада,
революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години,
експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська
демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі
перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами
державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження)
експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним
лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь,
нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів,
землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха, або інші
обставини, що знаходяться поза контролем Сторін.
8.2. Сторона, для якої настали обставини непереборної сили, повинна на протязі трьох
календарних днів з моменту виникнення таких обставин письмово повідомити про це іншу
Сторону в такий спосіб, який забезпечить інформування іншої Сторони, зокрема в один із
таких способів : рекомендованим листом, факсом чи електронною поштою.
У повідомленні повинні бути зазначені дані про характер форс-мажору, за яких
обставин він виник, обставину непереборної сили, а також те, що така обставина
перешкоджає виконанню зобов’язання чи/або є підставою для затримки виконання
зобов’язання.
Факт наявності та строк дії форс-мажорних обставин підтверджується відповідним
документом уповноваженого на це органу – Торгово-промислової палати України/її
територіального органу у встановленому порядку.
Дія обставин непереборної сили є підставою для звільнення від відповідальності за
невиконання зобов’язань за даним Договором.
Порушення даних вимог унеможливлює Стороні, для якої настали обставини
непереборної сили посилатися на них.
8.3. Після припинення дії обставин непереборної сили, сплив строку виконання
зобов’язань поновлюється.
8.4. Якщо дія обставин непереборної сили триває більше ніж 30 календарних днів
поспіль, то будь-яка із Сторін має право припинити дію даного Договору, повідомивши про
це іншу сторону. При цьому збитки, спричинені припиненням дії Договору, не
відшкодовуються. Не забезпечені поставкою грошові кошти повертаються Споживачеві
протягом 5 календарних днів.
9. Порядок вирішення спорів та інші умови
9.1. Усі спори, що пов’язані з даним Договором, його укладанням або такі, що
виникають під час виконання умов даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між
Сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у
судовому порядку за підсудністю, встановленою діючим законодавством України.

Постачальник: ______________________

Споживач: _________________________

Номер сторінки
10. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
10.1. Кожна із Сторін справжнім засвідчує і гарантує іншій Стороні, що на момент
підписання Сторонами даного Договору:
10.1.1. На Сторону не поширюється дія економічних Санкцій*;
10.1.2. Сторона не співпрацює і не вступає в відносини контролю з особами, на яких
поширюється дія Санкцій;
10.1.3. Сторони повністю приймають відповідальність за дотримання гарантій і вимог даного
розділу Договору і зобов’язуються надати дозвільні документи уповноважених офіційних
органів у разі здійснення операції з особами, на яких поширюються законодавчі обмеження.
10.2. Сторони зобов’язуються виконувати цей Договір і вести пов’язану з ним діяльність
відповідно до найвищих стандартів ділової етики і нетерпимості до шахрайства, хабарництва
та корупції:
10.2.1. Кожна Сторона зобов’язується дотримуватися і забезпечити дотримання всіх законів,
які повинні застосовуватися, включно з законами про протидію корупції та хабарництву,
відмиванню капіталів і економічних санкцій (далі «Антикорупційне законодавство»), (i)
своїм Персоналом **, також, як і (ii) її дочірніми підприємствами і Персоналом цих дочірніх
підприємств.
10.2.2. Сторони зобов’язуються забезпечити відсутність конфлікту інтересів (реального або
потенційного) при укладенні та протягом дії цього Договору, і повідомляти один одному про
наявність або потенційну можливість виникнення конфлікту інтересів негайно, як тільки
Стороні стало про них відомо.
10.2.3. Кожна Сторона стверджує і гарантує, що ні Персонал Сторони, ні пов’язані особи
Сторони не є державними службовцями або працівниками урядового апарату відповідної
країни або будь-якої державної служби чи відділу; особою політичної партії; особою, яка
офіційно працює на уряд, близьким родичем кого-небудь з перерахованих вище осіб, і
зобов'язуються повідомити негайно, як тільки виникне даний факт.
10.2.4. Кожна із Сторін (включно з її Персонал) приймає на себе зобов’язання під час дії
цього Договору не пропонувати, не давати, не обіцяти або узгоджувати надання
представникам іншої Сторони або їх близьким особам (в тому числі Персоналу іншої
Сторони), прямо або побічно будь-яких грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг,
послуг, нематеріальних активів, іншої вигоди, яку обіцяють, пропонують, надають або
одержують без законних на те підстав (неправомірна вигода), з метою отримання, надання чи
стимулювання до отримання / надання неправомірних / необґрунтованих переваг на свою
користь.
10.2.5. Сторона не використовуватиме кошти і / або майно, отримані за цим Договором, з
метою фінансування або підтримки будь-якої діяльності, яка може порушити
Антикорупційне законодавство.
10.2.6. Кожна із Сторін зобов’язується надати іншій Стороні письмову інформацію про всі
види наданої ділової гостинності (наприклад, ділові подарунки, ділові заходи та інші види в
рамках загальноприйнятого розуміння ділового гостинності) представникам іншої Сторони,
вартістю понад затвердженого ліміту ділової гостинності іншої Сторони на дату укладення
цього Договору.
10.2.7. Контрагент ТОВ “Укрбіоенергоресурс” підписуючи даний договір підтверджує, що
він ознайомився з Кодексом взаємодії з постачальниками.

Постачальник: ______________________

Споживач: _________________________
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10.3. У разі порушення Стороною (включаючи її Персонал) своїх зобов’язань, тверджень,
гарантій, обов’язків, які вказані в даному розділі цього Договору, інша Сторона має право в
односторонньому порядку розірвати цей Договір, попередньо письмово повідомивши про це,
і вимагати відшкодування заподіяних їй іншою Стороною збитків, шкоди, штрафів та
комісій.
10.4. У разі виявлення фактів або підозр про порушення умов даного Антикорупційного
застереження в процесі виконання цього Договору Сторона зобов’язується негайно
повідомити за номером телефону ТОВ “Укрбіоенергоресурс” +38 - (067) - 67 - 65 - 820 або
надіслати відповідну інформацію на електронну адресу: book@energoresurs.com.ua
Санкції * - Санкції Ради безпеки ООН, Відділу з контролю за іноземними активами Державного казначейства
США, Департаменту торгівлі Бюро промисловості та безпеки США, Державного департаменту США,
Європейського Союзу, України, Великобританії або будь-якої іншої країни чи організації, рішення і акти якої є
юридично обов'язковими .
Персонал ** - керівники, члени органів управління, службовці, співробітники Сторони Договору, а також будьхто з осіб, які працюють на Сторону або діють від її імені (наприклад: агенти, брокери, дистриб'ютори,
субпідрядники, учасники спільного підприємства).

11. Інші умови
11.1. Цей договір набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами і діє
до _________________________р., а в частині розрахунків до виконання Сторонами своїх
зобов'язань у повному обсязі.
11.2. Якщо за один місяць до закінчення строку дії Договору жодна зі Сторін не
повідомила іншу Сторону про свій намір припинити дію Договору, він автоматично
подовжується на наступний календарний рік.
11.3. Будь-які зміни, доповнення до даного Договору дійсні, якщо вони викладені
письмово та підписані обома Сторонами у Додатковій угоді до даного Договору.
11.4. Оригінали документів, що стосуються виконання умов даного Договору,
визнаються його складовою і невід’ємною частиною за умови, якщо вони виконані у
письмовій формі і підписані з обох сторін.
11.5. Для прискорення обміну інформацією допускається попереднє надсилання
документів із застосуванням електронних засобів зв’язку. Отримані в такий спосіб копії
документів або документи в електронній формі визнаються Сторонами як офіційні, мають
доказову силу й обов'язкові до виконання обома Сторонами до моменту отримання
Сторонами оригіналів.
11.6. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним
законодавством України.
11.7. Сторона не має права передавати свої права й обов'язки за даним Договором
третім особам без письмової згоди іншої Сторони.
11.8. Даний Договір підписаний в 2-х примірниках, українською мовою по одному для
кожної
із
Сторін. Засвідчення підписів представників сторін печаткою суб’єкта
господарювання – є обов’язковою умовою оформлення даного Договору та додаткових угод
до нього в майбутньому.
11.9. Споживач є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.10. Постачальник є платником податку на прибуток на загальних підставах.
11.11. Сторони надають згоду на використання та зберігання їх персональних даних
(дані щодо керівників та інших працівників), вказаних в документах сторін, з метою ведення
бухгалтерського обліку та Бази даних контрагентів підприємства. При цьому, Сторони
підтверджують, що вони ознайомлені з правами та обов’язками, визначеними Законом
України «Про захист персональних даних».
11.12. Сторони не дають своєї згоди на передачу персональних даних визначених
пунктом 11.11. даного Договору третій стороні.
Постачальник: ______________________

Споживач: _________________________
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11. Адреси та реквізити Сторін:
Постачальник:
Юридична адреса: ТОВ
«Укрбіоенергоресурс»
Юридична адреса:
Україна
82040, Львівська обл.
Старосамбірський р-н
с. Солянуватка
вул. Центральна, 189
Поштова адреса:
79069, м. Львів, вул. Шевченка, 317
ЗКПО (ЄДРПОУ): 36765327
Свідоцтво платника ПДВ № 100297239
ІПН 367653213319
П/р UA 153253650000002600901341039
МФО 325365
АТ "КРЕДОБАНК"
Tел.: +38 (067) 67 - 65 - 820
E-mail: book@energoresurs.com.ua

Споживач:
Юридична адреса:
Р/р
в
МФО:
Код ЄДРПОУ:
ІПН:
Телефон/факс:

Директор _________

Директор: Івасів Тарас Несторович

Постачальник: ______________________

Споживач: _________________________

