ДОГОВІР № ТД/____/021
постачання природного газу
м. Київ

____________ 201___ року.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЮКОС», м. Київ,
ЕІС-код 56X9300000084107, надалі «Постачальник», резидент України, що має статус платника податку на
загальних умовах, передбачених чинним законодавством України, в особі Генерального директора Гарбі Наталії
Алімівни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, і _____________________, м. ___________, ЕІС-код
______________________, надалі «Споживач», яким укладено договір розподілу/транспортування природного
газу з Оператором ГРМ/ГТС _______________________________, резидент України, що має статус платника
податку ____________________, передбачених чинним законодавством України, в особі _________________, що
діє на підставі ___________, з другої сторони, надалі Сторони, уклали даний Договір про нижченаведене:
Терміни, які вживаються в Договорі:
Природний газ – суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, що перебуває у газоподібному стані за
стандартних умов (тиск – 760 міліметрів ртутного стовпа і температура – 20 градусів за Цельсієм) і є товарною
продукцією.
Розрахункова одиниця поставленого природного газу – метр кубічний природного газу, приведений до
стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.
Розрахунковий період – календарний місяць, в якому здійснюється постачання природного газу Споживачу, і
перебіг якого починається з 1 числа місяця і закінчується останнього числа місяця, в якому постачається
природний газ (є звітним місяцем).
Обсяг природного газу за договором – обсяг природного газу, який Постачальник постачає Споживачу на
умовах даного Договору.
Підтверджений обсяг природного газу – об’єм (обсяг) природного газу, виділений Постачальником для
потреб Споживача на відповідний розрахунковий період (звітний місяць), який підтверджений Оператором
ГТС у порядку, визначеному чинним законодавством.
Інші терміни, що не визначені у даному Договорі, мають значення, передбачені Законом України «Про ринок
природного газу» та Правилами постачання природного газу.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1.
Постачальник зобов'язується поставити Споживачеві природний газ (надалі за текстом газ)
належної якості та у необхідних для нього об’ємах та/або обсягах у порядку, передбаченому даним Договором,
а Споживач зобов'язується оплатити вартість прийнятого природного газу в розмірі, строки та порядку,
передбачених даним Договором.
1.2.
Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із
встановленими стандартами та нормативно-правовими актами.
1.3.
Параметри газу повинні відповідати параметрам загального потоку в газотранспортній системі
України.
1.4.
Постачальник передає Споживачу природний газ в обсязі __________ (_________) метрів
кубічних, в період з 01 _______ ____ року до 31 грудня 2018 року, в тому числі з розбивкою на місяці:
тис. м. куб.
Календарн
ий місяць

Січень
Лютий
Березень
за І
кварт.

Місячний
обсяг

Добовий
обсяг

Календарн
ий місяць

Квітень
Травень
Червень
за II
кварт.

Місячний
обсяг

Добовий
обсяг

Календарн
ий місяць

Липень
Серпень
Вересень
за III
кварт.

Місячний
обсяг

Добовий
обсяг

Календарн
ий місяць

Місячний
обсяг

Добовий
обсяг

Жовтень
Листопад
Грудень
за IV
кварт.

1.5.
Обсяг споживання природного газу Споживачем у звітному місяці не повинен перевищувати
підтверджений обсяг природного газу. Допускається відхилення споживання обсягу природного газу протягом
звітного місяця у розмірі ±5% від підтвердженого обсягу природного газу.
У разі необхідності відступу від запланованих обсягів споживання природного газу на відповідний
звітний місяць (п.1.4. даного Договору), Споживач не пізніше 18 числа місяця, що передує звітному,
повідомляє Постачальника про нові заплановані обсяги шляхом надання письмової заявки.
Споживач має право на коригування протягом відповідного звітного місяця підтверджених обсягів
природного газу. Для цього Споживач зобов’язаний письмово, шляхом надання відповідної заявкикоригування про збільшення/зменшення планових обсягів постачання природного газу, повідомляти
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Постачальника про збільшення чи зменшення підтверджених обсягів природного газу на відповідний звітний
місяць (не пізніше ніж за 2 дні до дати коригування (на 10 чи на 20 число звітного місяця)) для можливості
своєчасного здійснення коригування Постачальником.
У разі перевитрати підтвердженого обсягу природного газу на звітний місяць Споживачем без
попередження Постачальника (ненадання та/або несвоєчасного надання заявки-коригування про збільшення
планових обсягів постачання природного газу на звітний місяць), Постачальник має право ініціювати/вживати
заходів з припинення або обмеження в установленому порядку постачання природного газу Споживачу.
1.6.
Взаємовідносини між Постачальником і Споживачем регулюються даним Договором, а також:
Законом України від 09.04.2015 року № 329-VIІІ «Про ринок природного газу», Правилами постачання
природного газу, затвердженими постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2496 зі змінами згідно Постанови
НКРЕ № 1418 від 11.08.2016 ; Кодексом газотранспортної системи, затверджений постановою НКРЕКП від
30.09.2015 р. № 2493; Кодексом газорозподільних систем, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р.
№ 2494; Порядком пооб’єктового припинення (обмеження) газопостачання споживачам, крім населення,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2006 р. № 1687; постановою НКРЕКП
21.09.2017 № 1156 «Про затвердження Мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування споживачів
та постачання природного газу», Податковим Кодексом України та іншими нормативно-правовими актами
України.
2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1.
Постачальник має право:
а)
на отримання від Споживача своєчасної оплати за природний газ відповідно до умов даного
Договору;
б)
на отримання повної і достовірної інформації від Споживача щодо режимів споживання
природного газу;
в)
на безперешкодний доступ до точок комерційного обліку природного газу Споживача для
звірки даних фактичного споживання природного газу;
г)
на ініціювання процедури припинення (обмеження) постачання природного газу Споживачу у
порядку та на умовах, передбачених даним Договором та чинним законодавством;
д)
на отримання відшкодування збитків від Споживача за невиконання або неналежне виконання
останнім своїх зобов’язань перед Постачальником, передбачених умовами даного Договору та відповідно до
чинного законодавства;
е)
проводити разом зі Споживачем звірку фактично спожитих обсягів природного газу з
підписанням відповідного акту;
є)
мати інші права, передбачені чинними нормативно-правовими актами і даним Договором.
2.2.
Постачальник зобов'язаний:
а)
забезпечувати постачання природного газу за даним Договором на умовах та в обсягах,
визначених даним Договором, за умови дотримання Споживачем дисципліни відбору природного газу та
розрахунків за нього;
б)
забезпечувати подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором ГТС
замовленого Споживачем обсягу природного газу на відповідний звітний місяць за умови, що Споживач
виконав свої обов’язки перед Постачальником для замовлення необхідного йому обсягу природного газу на
звітний місяць;
в)
у випадку неможливості поставки газу попередити про це Споживача за 10 днів до початку
місяця поставки та на вимогу Споживача повернути суму одержаної від нього попередньої оплати;
г)
забезпечити Споживача всією необхідною інформацією про загальні умови постачання
природного газу за даним Договором, його ціну та порядок оплати, про обсяги та інші показники споживання
природного газу, а також іншою інформацією, що має надаватися відповідно до чинного законодавства;
д)
здійснити необхідні дії з надання статистичної та іншої інформації відповідним органам
державної влади та іншим суб’єктам, що контролюють функціонування ринку природного газу;
е)
повідомляти Споживача у відповідності з чинним законодавством про намір внесення змін до
даного Договору в частині умов постачання та гарантувати право Споживача на дострокове розірвання даного
Договору, якщо нові умови постачання є неприйнятними для Споживача;
є)
надати Споживачу остаточний рахунок (рахунок-фактуру) після зміни постачальника або
розірвання даного Договору не пізніше ніж через шість тижнів після такої зміни або розірвання даного
Договору;
ж)
забезпечити Споживачу вибір способу оплати з метою уникнення дискримінації;
з)
забезпечити Споживача прозорими, простими та доступними способами досудового вирішення
спорів з Постачальником;
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и)
створити точки контакту для надання інформації споживачам. Контактні дані і режим роботи
кожної контактної точки повинні бути і на веб-сайті Постачальника у мережі Інтернет;
і)
забезпечити мінімальні стандарти та вимоги до якості обслуговування споживачів при наданні
послуг постачання природного газу Споживачу (відповідно п.3.2. гл. 3 Мінімальних стандартів та вимог до
якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП
21.09.2017 № 1156);
ї)
своєчасно надавати Споживачу достовірну інформацію, у тому числі передбачену Законом
України «Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу,
теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та
водовідведення», а також дані про фактичні нарахування (обсяг та вартість) за послуги з газопостачання, щоб
дати можливість Споживачеві регулювати власне споживання природного газу. Інформація надається
безоплатно шляхом направлення рахунків-фактур/актів звірки розрахунків/листів та/або усно в ході
телефонного спілкування з уповноваженими представниками Споживача;
й)
виконувати інші обов’язки, покладені на Постачальника чинним законодавством та/або даним
Договором.
2.3.
Споживач має право:
а)
на отримання природного газу належної якості та кількості, фізико-хімічні показники якого
відповідають встановленим нормам, в обсягах, визначених даним Договором, за умови дотримання умов даного
Договору;
б)
на коригування протягом звітного місяця підтверджених обсягів природного газу в порядку,
передбаченому даним Договором та чинним законодавством;
в)
безоплатно отримувати всю інформацію щодо ціни природного газу, порядку оплати за
спожитий природний газ, а також іншу інформацію, що має надаватися Постачальником відповідно до
чинного законодавства та/або даного Договору;
г)
самостійно припиняти (обмежувати) відбір природного газу для власних потреб з дотриманням
вимог чинного законодавства, про що повинен письмово повідомити Постачальника та інших суб’єктів ринку
природного газу, з якими укладено відповідні договори;
д)
вимагати поновлення постачання природного газу в установленому порядку після усунення
порушень і компенсації оплати послуг з відключення та підключення, якщо припинення газопостачання
відбулося без розірвання даного Договору;
е)
мати інші права, передбачені даним Договором та чинними нормативно-правовими актами.
2.4. Споживач зобов'язаний:
а)
прийняти обсяги газу, що поставляються Постачальником у відповідності з умовами даного
Договору;
б)
оплатити Постачальнику вартість газу, що поставляється, в порядку, передбаченому умовами
даного Договору;
в)
не допускати несанкціонованого відбору природного газу;
г)
забезпечити допуск уповноважених представників Постачальника на територію власних
об’єктів газоспоживання для звірки даних фактичного споживання природного газу;
д)
укласти в установленому порядку/мати укладений договір про розподіл/транспортування
природного газу з відповідним Оператором ГРМ/ГТС;
е)
по закінченню кожного звітного місяця надати Постачальнику інформацію про фактичне
споживання природного газу у звітному місяці (електронною поштою до 5-го числа місяця, наступного за
звітним);
є)
на протязі 2-х днів з дати отримання Акту прийому-передачі природного газу, вказаного в п. 3.5.
даного Договору, повернути Постачальнику один примірник оригіналу Акту прийому-передачі природного
газу, підписаний уповноваженим представником Споживача, або надати в письмові формі мотивовану відмову
від підписання Акту прийому-передачі природного газу. При цьому відмова Споживача від підписання Акту
прийому-передачі природного газу без відповідного письмового обґрунтування є підставою для
ініціювання/вживання заходів Постачальником з припинення або обмеження в установленому порядку
постачання природного газу Споживачу;
ж)
самостійно обмежувати (припиняти) споживання природного газу у випадках: порушення
строків оплати за природний газ, передбачених даним Договором; перевитрати добової норми та/або
підтвердженого обсягу природного газу на відповідний звітний місяць без узгодження з Постачальником;
інших випадках, передбачених чинним законодавством;
з)
за першої ж вимоги допускати уповноважених представників Постачальника та
газорозподільного/газотранспортного підприємства на територію об’єктів газоспоживання для огляду вузлів
обліку, газопроводів, газоспоживного устаткування, у тому числі: для проведення перевірок, зняття показів,
зчитування даних із засобів вимірювальної техніки, для контрольного огляду газових мереж, а також для
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виконання заходів з відключення/підключення газового обладнання в порядку, визначеному чинним
законодавством;
и)
виконувати інші обов’язки, покладені на Споживача чинним законодавством та/або даним
Договором.
2.5.
Споживач гарантує, що на момент початку взаємовідносин з Постачальником за даним
Договором він не має простроченої заборгованості перед будь-яким іншим постачальником природного газу за
поставлений природний газ. Підтвердженням цього є довідка (акт звірки розрахунків) про відсутність
простроченої заборгованості Споживача за поставлений природний газ попереднім постачальником, підписана
цим постачальником.
3.
ОБСЯГ І ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
3.1.
Постачальник передає Споживачу природний газ за даним Договором в обсязі, передбаченому
умовами даного Договору, відповідно до чинного законодавства. ЕІС-код точки/точок комерційного обліку
Споживача,
по
якій
буде
здійснюватися
постачання
природного
газу
Постачальником
_____________________.
3.2.
Режим постачання та споживання підтвердженого обсягу природного газу протягом звітного
місяця здійснюється рівномірно виходячи з добової норми.
При необхідності відступу від добової норми Постачальником і Споживачем встановлюється
нерівномірна подача природного газу за взаємно узгодженими графіками.
3.3.
Споживач самостійно контролює власне газоспоживання та для недопущення перевищення
підтвердженого обсягу природного газу у звітному місяці має самостійно і завчасно обмежити (припинити)
власне газоспоживання. У протилежному випадку до Споживача можуть бути застосовані Постачальником
відповідні заходи, передбачені Правилами постачання природного газу, у тому числі примусове обмеження
(припинення) газопостачання.
3.4.
Обсяг природного газу, спожитого Споживачем за звітний місяць, визначається на підставі
даних комерційної точки обліку природного газу Споживача.
3.5.
Передачу природного газу на звітний місяць Сторони оформляють Актом прийому-передачі
природного газу на підставі отриманих від Споживача даних та/або даних Оператора ГТС. Даний Акт
прийому-передачі природного газу є підставою для остаточних розрахунків Споживача за природний газ,
отриманий у звітному місяці.
В разі безпідставної відмови Споживача від підписання Акту прийому-передачі природного газу, при
цьому Споживач не повідомляв відповідно до умов даного Договору про зменшення підтверджених обсягів
природного газу у звітному місяці, газ вважається поставленим, незалежно від підписання Акту прийомупередачі природного газу Споживачем.
До прийняття рішення судом вартість поставленого природного газу встановлюється відповідно до даних
Постачальника та виходячи з умов даного Договору.
3.6.
У випадку значних знижень температури зовнішнього повітря, з метою гарантованого
забезпечення газом населення і комунально-побутової сфери, у відповідності з прийнятими рішеннями уряду
України у встановленому порядку проводиться скорочення поставок газу промисловим споживачам з
переводом їх на резервні види палива. При цьому Постачальник відповідальності не несе.
3.7.
У разі звільнення займаного приміщення (відчуження або закінчення терміну користування
(оренди) об’єктами газоспоживання - приміщенням) та/або остаточного припинення користування природним
газом Споживач зобов’язаний повідомити Постачальника та Оператора ГРМ/ГТС не пізніше ніж за 20
робочих днів до дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом та
надати заяву про розірвання даного Договору і здійснити оплату всіх видів платежів за спожитий природний газ
відповідно до умов даного Договору ті інших, передбачених відповідними договорами, до вказаного
Споживачем дня звільнення приміщення та/або остаточного припинення користування природним газом
включно.
3.8.
У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення Споживачем Постачальника про
звільнення приміщення та/або остаточне припинення користування природним газом (п.3.7. даного Договору),
Споживач зобов’язаний здійснювати оплату спожитого природного газу об’єктами газоспоживання та інші
платежі, виходячи з умов відповідних договорів.
Договір постачання природного газу з новим споживачем укладається після розірвання договору із
споживачем, який звільняє приміщення.
3.9.
Постачальник здійснює постачання природного газу Споживачу в обсягах, вартість яких
відповідає розміру фактично отриманих коштів від останнього.
3.10.
Сторони погодили, що будуть здійснювати звіряння фактичного об'єму (обсягу) спожитого
природного газу на певну дату чи протягом відповідного періоду, шляхом направлення Постачальником
Споживачеві відповідного листа (Акту), Споживач в свою чергу, протягом 2-х днів з моменту його отримання,
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повинен розглянути такий лист (Акт) та підтвердити вказані в ньому дані (підписавши отриманий документ)
або надати Постачальнику свій лист (Акт), Постачальник розглядає такий лист в порядку та строки, що
вказані в даному пункті Договору.
3.11.
Постачання природного газу за даним Договором може бути обмежено або припинено для
забезпечення безпеки постачання природного газу захищеним споживачам у випадках, передбачених
Правилами про безпеку постачання природного газу, затверджених наказом Міністерства енергетики та
вугільної промисловості України 02.11.2015 № 686.
4.
ЦІНА ЗА ПРИРОДНИЙ ГАЗ, ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
4.1.
Ціна 1 000 м3 природного газу, що постачається за даним Договором, погоджуються Сторонами
щомісячно шляхом укладення додаткових угод, що є невід’ємними частинами даного Договору.
4.2.
Загальна вартість природного газу, поставленого в рамках даного Договору, визначається із сум
вартості фактичних обсягів природного газу на кожен звітний місяць.
Вартість природного газу на дату проведення розрахунків розраховується наступним чином:
В = Ог x Цм , де
В – вартість природного газу на момент оплати (грн.);
Ог – обсяг природного газу на/за звітний місяць (м3);
Цм – ціна природного газу, встановлена на відповідний звітний місяць.
4.3.
Сторони даного Договору домовились, що ціна на природний газ може змінюватися
нормативними актами уповноважених державних органів, або у зв’язку з прийняття ними таких нормативних
актів і така нова ціна є обов’язковою для Сторін за даним Договором з моменту введення її в дію. При цьому
ціна природного газу за даним Договором змінюється пропорційно ціни, введеної в дію нормативними актами.
4.4.
У випадку зміни ціни на природний газ на/протягом звітного місяця або порядку розрахунку
питання узгоджується шляхом підписання Сторонами відповідної додаткової угоди. У випадку не досягнення
згоди щодо підписання відповідної додаткової угоди Постачальник має право призупинити або припинити
здійснювати постачання природного газу Споживачеві до моменту погодження відповідної зміни ціни на
природний газ. Крім того, Постачальник має право в односторонньому порядку змінювати ціну на природний
газ у випадку прийняття рішень державними органами, компаніями, чи його безпосередніми продавцями
(постачальниками) природного газу, що впливають на зміну розміру ціни на природний газ для
Постачальника, чи зміну розміру ціни на природний газ на ринку природного газу, а також у випадку зміни
бази для нарахування ПДВ, чи будь-яких інших змін в законодавстві або прийняття директивних рішень НАК
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ», НКРЕКП, ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», КМУ та/або іншими уповноваженими
державними органами чи установами чи їх структурними підрозділами, які впливають чи можуть вплинути (як
прямо так і опосередковано) на ціну на природний газ, як для Постачальника, так і на ринку природного газу в
цілому. Зміна ціни за газу для Споживача здійснюється пропорційно до зміни ціни на природний газ, що
відбулася для Постачальника.
4.5.
Ціна і обсяги природного газу за даним Договором на кожний звітний місяць можуть
корегуватися додатковими угодами, що є невід’ємною частиною даного Договору.
4.6.
У випадку перебору підтвердженого обсягу природного газу за звітний місяць, без попереднього
письмового узгодження з Постачальником (п.1.5. даного Договору), і настанні при цьому негативних наслідків
для Постачальника у вигляді балансування негативного місячного небалансу згідно чинного законодавства,
вартість природного газу (перебору) розраховуються за формулою:
В= БЦГ × К × QБГ ,
де
БЦГ – базова ціна газу (ціна природного газу, визначена ПАТ «УКРТРАНСГАЗ», наведена на їх
офіційному сайті);
QБГ – обсяг перебору (різниця між фактично спожитим обсягом природного газу і підтвердженим обсягом
природного газу у звітному місяці);
К – коефіцієнт компенсації, що дорівнює 1,2. При переборі до 5 % від підтвердженого обсягу природного
газу, застосовується коефіцієнт, що дорівнює 1.
Споживач оплачує вартість природного газу (перебору), що вирахувана за наведеною у даному пункті
формулою, на протязі трьох банківських днів з моменту виставлення рахунку-фактури (на електронну адресу чи
факсом) Постачальником.
4.7.
Споживач здійснює 100% оплату вартості узгодженого до поставки обсягу споживання
природного газу на звітний місяць (п.п.1.4.,1.5. даного Договору) в строк до 20 (двадцятого) числа місяця, що
передує звітному.
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4.8.
У випадку, якщо за підсумками звітного місяця фактичний обсяг споживання природного газу
Споживачем перевищує підтверджений обсяг природного газу на цей звітний місяць, Споживач сплачує 100%
вартість такого обсягу природного газу не пізніше 05 числа місяця, наступного за звітним.
4.9.
При недотриманні Споживачем умов, передбачених п.4.6. та/або п.4.7. та/або п.4.8. даного
Договору, Постачальник має право обмежити або припинити постачання природного газу Споживачеві і не
виділяти ліміти природного газу Споживачеві на наступний звітний місяць.
4.10.
В платіжному доручення Споживач повинен обов’язково вказувати номер і дату даного
Договору, призначення платежу.
4.11.
Датою оплати Споживачем природного газу є дата зарахування коштів на рахунок
Постачальника.
4.12.
Кошти, які надійшли від Споживача, будуть зараховані як попередня оплата за природний газ,
що буде постачатися у наступний звітний місяць, за умови відсутності заборгованості Споживача за даним
Договором. На письмову вимогу Споживача сума переплати може бути повернута на поточний рахунок
останнього.
4.13.
Звірка розрахунків здійснюється Сторонами даного Договору на підставі відомостей про
фактичну оплату вартості спожитого газу Споживачем та акту приймання-передачі газу протягом 10 (десяти)
днів з моменту вимоги однієї із сторін. Вказана звірка оформляється актом звірки.
5.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1.
При невиконанні чи неналежному виконанні умов даного Договору, винна сторона сплачує на
користь іншої крім суми заборгованості з врахуванням встановленого індексу інфляції та трьох відсотків річних
за весь час прострочення, пеню з розрахунку подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період, за який
нараховується пеня, від суми невиконаних зобов'язань за кожний день прострочення.
5.2.
У разі невиконання своїх зобов’язань щодо обсягів постачання природного газу у звітному місяці
Постачальник зобов’язаний повернути Споживачеві отримані від останнього кошти (оплата за непоставлений
природний газ у звітному місяці) протягом 10 днів.
5.3.
При порушенні Споживачем умов п.4.6. та/або п.4.7. та/або п.4.8. даного Договору,
Постачальник звільняється від відповідальності за невиконання умов даного Договору.
5.4.
При порушенні термінів оплати, передбачених п.4.6. та/або п.4.7. та/або п.4.8. даного Договору,
Споживач додатково до штрафних санкцій, що передбачені п. 5.1. даного Договору, сплачує на користь
Постачальника штраф в розмірі 10% від суми простроченого платежу.
5.5.
У випадку ухилення Споживача від підписання Акту у відповідності з п.3.5. даного Договору в
строки, обумовлені даним Договором, Споживач сплачує на користь Постачальника штраф в розмірі 5% від
вартості газу, спожитого Споживачем у звітному місяці.
5.6.
У разі неповної або несвоєчасної оплати Споживачем за отриманий природний газ за даним
Договором, Постачальник має право ініціювати/вживати заходи з припинення або обмеження в установленому
порядку постачання природного газу Споживачу.
5.7.
У випадку перебору підтвердженого обсягу природного газу за звітний місяць, без попереднього
письмового узгодження з Постачальником (п.1.5. даного Договору), Постачальник має право вимагати від
Споживача сплати збитків за перевищення обсягу (об’єму) природного газу, що розраховуються за формулою,
вказаною у Правилах постачання природного газу (п.1 розділ VI) з коефіцієнтом 0,5.
5.8.
У разі недобору, без попереднього письмового узгодження з Постачальником (п.1.5. даного
Договору), підтверджених обсягів природного газу на звітний місяць, Споживач повинен відшкодувати
Постачальнику збитки у розмірі не більше подвійної облікової ставки НБУ від вартості недобраного обсягу
природного газу за звітний місяць.
5.9.
У випадку зменшення подачі газу з незалежних від Постачальника причин, останній
відповідальності не несе.
5.10.
В разі наявності заборгованості Споживача за даним Договором, Постачальник має право в
односторонньому порядку розірвати даний Договір. При цьому Споживач зобов’язаний здійснити повний
розрахунок за спожитий природний газ, відшкодувати Постачальнику збитки та сплатити штрафні санкції
відповідно до умов даного Договору. Про розірвання даного Договору Постачальник повідомляє Споживача
рекомендованим листом з повідомленням.
5.11.
У всьому іншому, що не передбачено даним Договором, Сторони несуть відповідальність у
відповідності з чинним законодавством України.
6.
ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
6.1.
Сторони звільнюються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання
зобов'язань за даним Договором, якщо це є наслідком дії обставин непереборної сили та форс-мажорних
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обставин. При цьому строк виконання зобов’язань Сторонами переноситься відповідно до часу, на протязі
якого діяли такі обставини.
6.2.
Під форс-мажорними обставинами вважаються обставини, які виникли після підписання даного
Договору внаслідок непередбачених Сторонами дій надзвичайного характеру, включаючи: війна; військові дії;
блокади; озброєні вторгнення іноземних військ; ембарго; інші міжнародні санкції; валютні обмеження;
повстання; путч; переворот; військове правління або узурпація влади; громадянська війна; закриття шляхів,
проток, каналів, перевалів; дії органів державної влади; пожежі, аварії на газотранспортних системах;
зменшення подачі газу з-за меж України.
6.3.
Під обставинами непереборної сили вважаються обставини, які виникли після підписання даного
Договору: різке похолодання; стихійні природні явища; пожежі; повені; інші стихійні лиха; сезонні природні
явища, зокрема такі як замерзання моря, проток, портів тощо, які внаслідок своєї виключності, невідворотності
та неупередженості унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань за даним Договором.
6.4.
Сторона, для якої утворилась неможливість виконання зобов’язань за даним Договором, повинна
терміново (але, в будь-якому випадку, не пізніше трьох днів після того, як вона дізналась про
виникнення/закінчення таких обставин) сповістити іншу сторону про початок або припинення обставин,
передбачених п.п.6.2.,6.3. даного Договору).
6.5.
Належним доказом наявності обставин (п.п.6.2.,6.3. даного Договору) та їхньої тривалості будуть
використовуватись довідки, що видаються Торгово-Промисловою Палатою України або іншими компетентними
органами. Термін для надання доказів – 14 днів з моменту виникнення обставин (п.п.6.2.,6.3. даного Договору).
6.6.
Настання обставин (п.п.6.2.,6.3. даного Договору) не звільняє Споживача від сплати вартості
природного газу, поставленого останньому Постачальником до настання вказаних обставин.
7.
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1.
У випадку виникнення спорів між Сторонами з приводу виконання даного Договору, то вони
вирішуються шляхом досудового врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.
Постачальник зобов'язаний розглядати всі скарги, отримані від Споживача, і протягом одного місяця
повідомити про результати їх розгляду.
7.2.
У випадку не врегулювання спорів та розбіжностей в рамках даного Договору, вони
вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством України, у тому числі в судовому порядку.
8.
ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ
8.1.
Уповноважені особи Сторін надають добровільну згоду на обробку власних персональних даних,
в обсязі, що міститься у даному Договорі, рахунках, актах, накладних, та інших документах, що стосуються
виконання даного Договору. Підписи у Договорі та вказаних документах уповноважених осіб Сторін означають
однозначну згоду з вищевикладеним і підтвердженням того, що уповноважена особа кожної із Сторін
ознайомлена зі змістом ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та метою обробки персональних
даних.
8.2.
Сторони гарантують, що будь-які персональні дані, що передаються відповідно до умов цього
Договору, отримані, обробляються та передаються відповідно до вимог чинного законодавства України в сфері
захисту персональних даних. Сторони гарантують, що передача та обробка отриманих персональних даних
здійснюється виключно з метою забезпечення виконання зобов’язань за даним Договором, в обсязі і в межах,
визначених Законом України «Про захист персональних даних». Спосіб обробки персональних даних - змішана
обробка персональних даних з використанням як автоматизованої інформаційної системи, так і паперових
носіїв.
8.3.
У разі порушення однією із Сторін вимог законодавства про захист персональних даних, інша
Сторона не несе відповідальності за таке порушення.
8.4.
Сторони в порядку ст. 631 ЦКУ встановили, що умови п.8.1.- 8.3. даного Договору
застосовуються до відносин між ними, що виникли до його укладення.
9.
ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
9.1.
Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до 31 грудня 2018
року, а в частині взаєморозрахунків до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
9.2.
Даний Договір може бути пролонговано за взаємною згодою Сторін.
9.3.
Всі доповнення, зміни і додатки до даного Договору, здійснені в письмовій формі
уповноваженими представниками Сторін, є його невід'ємною частиною і набирають чинності з дати їх
підписання.
9.4.
Даний Договір і доповнення до нього (додаткові угоди), передані факсом (факсимільні копії) чи
по e-mail (сканкопії) і підписані уповноваженими представниками Сторін, мають юридичну силу до обміну їх
на оригінали.
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9.5.
Даний Договір, його зміст, а також всі доповнення до нього є конфіденційними документами і
не підлягають розголошенню або використанню Стороною без згоди іншої Сторони.
9.6.
Споживач має право укласти договір на постачання природного газу з іншим постачальником
газу відповідно до чинного законодавства за умови відсутності простроченої заборгованості за поставлений
природний газ перед Постачальником, що буде підтверджуватися підписаним Сторонами даного Договору
актом звірки розрахунків. При цьому про своє бажання змінити постачальника природного газу і тим самим
розірвати даний Договір або призупинити в частині постачання природного газу Споживач повинен письмово
повідомити Постачальника з зазначенням дати розірвання/призупинення даного Договору. Споживач
повинен виконати свої зобов’язання за даним Договором в частині оплати за поставлений йому природний газ
та підписати угоду про розірвання/призупинення даного Договору.
9.7.
Недійсність окремих положень даного Договору не тягне за собою недійсність даного Договору
в цілому, оскільки можна припустити, що даний Договір міг бути укладений без включення до нього таких
положень.
9.8.
Даний Договір укладено Сторонами при повному розумінні Сторонами предмету Договору,
Договір відповідає їх волі та містить всі суттєві умови, з приводу яких Сторони мали бажання домовитися, і
заміняє собою будь-які інші угоди щодо предмету даного Договору, що укладені в усній чи письмовій формі.
9.9.
Жодна із Сторін не має права передавати права та обов'язки за даним Договором третій особі без
письмової згоди на те іншої Сторони
9.10.
У разі порушення будь-якою із Сторін умов даного Договору, Сторона, права якої порушені, має
право на відшкодування моральних та матеріальних збитків винною Стороною.
9.11.
Взаємовідносини Сторін, не передбачені даним Договором, регулюються чинним
законодавством України.
9.12.
Жодна Сторона не може в односторонньому порядку розірвати даний Договір, якщо в неї
залишились невиконані зобов’язання перед другою Стороною. Виключення становить п.п.2.2.е (за умови
здійснення погашення простроченої заборгованості), 3.7.,4.9.,5.10 даного Договору.
9.13.
Будь-яка Сторона зобов’язана в 3-денний термін повідомляти іншу Сторону про зміну
найменування, організаційно-правової форми, керівництва, статусу платника податків, адреси і реквізитів, що
зазначені у даному Договорі, порушення справи про банкрутство чи початок процедури ліквідації підприємства.
У разі неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про такі факти, така Сторона несе повну
відповідальність за несприятливі наслідки (невірно перераховані кошти, оформлені та/або направлені
документи та ін.) у зв’язку з порушенням умов даного пункту.
9.14.
Точки контакту для надання інформації Споживачу за даним Договором стосовно, зокрема, його
прав, чинного законодавства та наявних способів для вирішення спорів, а також для реєстрації вхідної
кореспонденції від Споживача з наданням вхідного номера:
адреса: 01011, м. Київ, вул. Рибальська, буд. 2, оф. 320/1
режим роботи (крім святкових і вихідних): понеділок-четвер 900-1800, п’ятниця 900-1700, перерва 1300-1400.
контактна особа: Івашина Віта Олександрівна (380 67-448-16-78)
стаціонарні телефони: 380 44 486-06-55, 380 44 280-17-20
e-mail: tdykos@ukr.net
www.th-yukos.com.ua
9.15.
Даний Договір складений на 8 сторінках в двох примірниках (по одному для кожної Сторони),
що мають однакову юридичну силу.
10. АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН
Постачальник
ТОВ «ТД «ЮКОС»

Споживач
_________________________

04053, м. Київ, вулиця Гоголівська, будинок 37/2 літ. Б
р/р 26003010323703 в ПАТ «МІБ».
МФО 380582. ЄДРПОУ 41254852.
Індивід. податковий № 412548526596.
тел. +380 44 486 06 55, +380 44 280 17 20
e-mail: tdykos@ukr.net
www.th-yukos.com.ua

__________________________ Н. А. Гарбі

_____________________ _________________

