Початок форми
----------------------------------------------------------------------------

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____
до Рамкового Договору купівлі-продажу природного газу
№_______ від ___.____.2020
м. Київ

_________________

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія
«Нафтогаз
Трейдинг»,
ЕІС-код
56X930000010610X,
в
особі
____________________________________________________________, який діє на
підставі _____________, надалі – «Продавець», з однієї сторони, та
__________________________,
ЕІС-код
__________________,
в
особі
___________________________, який діє на підставі _____________, надалі –
«Покупець», з іншої сторони,
в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали
цей Індивідуальний Договір №____________ від ____________ (надалі - Індивідуальний
Договір) до Рамкового Договору купівлі-продажу природного газу №___________ від
___________ (надалі – Договір) про наведене нижче:
1.
Сторони визначили, що Договірний обсяг газу, що передається на умовах
Договору, складає ______ тис.куб.м (_______ тисяч метрів кубічних).
2.
Договірна ціна газу становить за 1000 куб. м __________ грн., крім того податок
на додану вартість за ставкою 20%, що складає _____ грн., разом з ПДВ за 1000 куб. м –
_________ грн. (_______ гривень __ копійок).
3.
Договірна вартість газу складає _________ грн. без ПДВ, крім того, податок на
додану вартість за ставкою 20%, що складає _______ грн., разом з ПДВ 20% ___________ грн. (___________ гривень ____ копійок).
4.
Покупець зобов'язується надати Продавцю не пізніше наступного робочого дня з
дати набрання чинності цим Індивідуальним Договором забезпечення виконання
Покупцем умов Договору та Індивідуального Договору оригінал безвідкличної,
безумовної банківської гарантії на суму ___________ грн. (_________________________
гривень ___ коп.), що становить 100% Договірної вартості газу, зазначеної в пункті 3
цього Індивідуального Договору та закінченням строку такої банківської гарантії не
раніше ніж через один місяць після настання терміну оплати, визначеного п. 9 цього
Індивідуального Договору.
5. Банківська гарантія має бути складена Банком-гарантом за формою, наведеною у
додатку до цього Індивідуального Договору. Оригінал банківської гарантії надсилається
Продавцю в електронному вигляді та має бути оформлений з дотриманням вимог
законодавства про електронний документообіг та електронний підпис, і містити
кваліфікований електронний підпис (КЕП) уповноваженої особи Банку-гаранта згідно
вимог Положення про застосування електронного підпису в банківській системі
України, затвердженого Постановою Правління Національного банку України від

14.08.2017 №78, та відповідати вимогам Положення про порядок здійснення банками
операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах, затвердженого
Постановою Правління Національного банку України 15.12.2004 № 639. Оригінал
банківської гарантії направляється на електронну адресу Продавця, вказану в п.16 цього
Індивідуального Договору, з зазначенням інформації, необхідної для перевірки КЕП
(зазначення електронних ресурсів, посилань на них, шляхів, способів перевірки КЕП,
назви програмного комплексу, який застосовано банком-гарантом при оформленні КЕП
тощо). Оригінал банківської гарантії має бути складений державною мовою або з
обов’язковим перекладом на державну мову, завіреним нотаріально.
6.
Усі витрати, пов’язані з банківською гарантією, здійснюються за рахунок
Покупця.
7.
Вимоги до Банка-гаранта:
- банк, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою понад 75% статутного
капіталу банку, або
- банк, який має довгостроковий кредитний рейтинг за національною шкалою не нижче
“uaAA”; у разі відсутності рейтингу за національною шкалою у банків іноземних
банківських груп рейтинг материнських іноземних банківських груп від однієї з
рейтингових компаній Fitch, Moody's, S&P має бути не нижче підвищеного
інвестиційного
класу
(А-,
або
вищий);
- щодо банку не застосовані санкції держав чи міждержавних організацій, які повністю
або частково обмежують та/або забороняють та/або можуть негативно вплинути на
виконання банком зобов’язань за цією банківською гарантією, зокрема відповідні
санкції Ради національної безпеки і оборони України (згідно з Законом України “Про
санкції”), Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів
Сполучених Штатів Америки (OFAC) та Європейської комісії Європейського Союзу.
Не приймаються банківські гарантії від АТ "КБ "ГЛОБУС" (код за ЄДРПОУ банку
35591059).
8.
Передача природного газу здійснюється Покупцю не раніше наступного дня від
дати отримання Продавцем оригіналу банківської гарантії, оформленої відповідно до
умов даного Індивідуального Договору.
9.
Покупець у будь-якому випадку зобов’язаний здійснити повну оплату Договірної
вартості газу у сумі, визначеній у п. 3 цього Індивідуального Договору, до
«___».___.20__ року.
10.
Пункт поставки ____.
11.
Перехід права власності на природний газ відбувається відповідно до умов
Рамкового Договору.
12.
Загальний період поставки з ____________ по ______________.
13.
Інші умови – передача природного газу здійснюється шляхом надання торгових
сповіщень.
14.
Цей Індивідуальний Договір складений у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та скріплення
печатками і є невід’ємною частиною Договору.
15.
Інші умови Договору залишаються незмінними.

16. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
код ЕІС - 56X930000010610X
Адреса: 04116, м. Київ,
вул. Шолуденка, 1
Рахунок №:
UA983004650000000260073002043
АТ «Ощадбанк» в м. Києві
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 364-76-54
E-mail: ngt@naftogaztrading.com.ua
______________________________

ПОКУПЕЦЬ:
________________________________
________________________________

________________/_____________/

_______________/_________________/

код ЕІС - _______________________
Адреса: _________________________
________________________________
Рахунок №:
________________________________
________________________________
Код ЄДРПОУ: ___________________
ІПН: ___________________________
Телефон: _______________________
E-mail: _________________________
________________________________

-----------------------------------------------------------------------------------кінець форми

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

________________________________
________________________________

_________________/__________________/

_________________/__________________

Додаток до Індивідуального
Договору № ____ від ______ до
Рамкового Договору купівліпродажу природного газу №…
від___.__.2020 року
початок форми
----------------------------------------------------------------------------

БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ №
Місце складання _______
складання

Дата

Ми, __(повна назва банку-гаранта)___, офіційне місцезнаходження за адресою:
______(адреса банку-гаранта), банківська ліцензія № ____ від ________, SWIFT-код
__________ (далі – Банк-гарант), в особі ___________________ яка/який діє на підставі
___________________ були повідомлені про те, що між ___(повна назва принципала)__,
код ЄДРПОУ ______, офіційне місцезнаходження за адресою: ________ (далі Принципал) та___( назва бенефіціара)___, офіційне місцезнаходження за адресою:
______, код ЄДРПОУ (далі - Бенефіціар), «_____» ______ 20__ р. був укладений
Індивідуальний договір № _____від ______до Рамкового Договору купівлі-продажу
природного газу №________ від _____ , (далі разом та окремо - Договір), за умовами
якого Бенефіціар передає Принципалу природний газ, (далі –Товар).
Ми також розуміємо, що для забезпечення належного виконання зобов’язань
Принципала за Договором на користь Бенефіціара повинна бути надана банківська
гарантія у сумі (зазначається літерний код відповідно до Класифікатора та сума
цифрами) _________ (_____________(зазначається сума прописом та валюта
словами)).
Враховуючи зазначене вище, ми, Банк-гарант, цим безумовно та безвідклично
зобов’язуємося сплатити Бенефіціару будь-яку суму, що не перевищує (зазначається
літерний код відповідно до Класифікатора та сума цифрами) _________
(_____________(зазначається сума прописом та валюта словами)) (далі - Сума
гарантії), протягом 5 (п’яти) банківських днів після отримання від Бенефіціара
належним чином підписаної та скріпленої печаткою Бенефіціара вимоги платежу, (далі
- Вимога), без необхідності для Бенефіціара обґрунтовувати свою Вимогу та без подання
будь-яких інших документів, крім Вимоги, або виконання будь-яких інших умов.
Ця гарантія забезпечує виконання Принципалом Договору.
Вимога має бути викладена українською мовою та повинна містити:
- посилання на реквізити (дату та номер) цієї гарантії;
- суму, що вимагається до сплати за цією гарантією та реквізити для оплати;
- повідомлення про невиконання/неналежне виконання Принципалом зобов’язань за
Договором.

З метою ідентифікації Вимога має бути представлена нам через банк Бенефіціара ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»
юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, поштова адреса: Україна,
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, буд. 16-22, SWIFT-код: UGASUAUK, який
підтвердить правомочність підписів Бенефіціара на Вимозі. Для цього вказаний банк
повинен надіслати нам автентичне повідомлення системою SWIFT, в якому має
зазначатися: наш номер та дата випуску цієї гарантії, дата та вихідний реєстраційний
номер Вимоги, сума Вимоги, підтвердження, що підпис(и) та відбиток печатки на
Вимозі відповідають підписам, що зазначений у переліку осіб, яким надано право
розпорядження рахунками Бенефіціара, а також що оригінал Вимоги був відправлений
на вказану вище поштову адресу Банку-гаранта до уваги:_____(назва підрозділу)_____.
(цей абзац не зазначається, якщо АБ «УКРГАЗБАНК» є Банком -гарантом)
Усі платежі за гарантією мають бути виконані Банком-гарантом на користь Бенефіціара
незалежно від будь-яких заперечень Принципала або будь-якої третьої особи.
Ця гарантія набуває чинності з дати її надання Банком-гарантом.
Строк дії гарантії – до __(від кінцевої дати платежу Принципала, яка визначена у пункті
9 Індивідуального договору + 1 місяць)___ року включно, і будь-яка Вимога за гарантією
має бути отримана Банком-гарантом не пізніше 17:00 годин за Київським часом цієї
дати. Після 17:00 год. _______ року гарантія припиняє дію.
Будь-який платіж за цією гарантією зменшує наші зобов’язання за нею на суму такого
платежу.
Наші зобов’язання за цією гарантією припиняються у будь-якому з наступних випадків:
- Бенефіціару за його Вимогою(ами) сплачена сума, на яку видано гарантію;
- строк дії гарантії закінчився;
- Бенефіціар відмовився від своїх прав за гарантією шляхом подання нам
письмового повідомлення про звільнення нас від зобов’язань за гарантією.
У разі порушення Банком-гарантом своїх обов'язків за цією гарантією, його
відповідальність не обмежується Сумою гарантії.
Ця Гарантія видана на користь Бенефіціара і права вимоги по ній не можуть бути
передані третій особі без попередньої письмової згоди Банка-гаранта.
Внесення змін до тексту цієї гарантії здійснюється за письмовим погодженням між
Принципалом, Бенефіціаром та Банком-гарантом.
Банківські комісії та витрати за цією гарантією сплачуються Принципалом.
Ця гарантія відповідає чинному законодавству України.

Перевірку тексту та електронного підпису цієї гарантії слід здійснювати
шляхом:____________ (зазначаються необхідні для перевірки КЕП електронні ресурси,
посилання на них, шляхи, способи перевірки КЕП, назва програмного комплексу, який
застосовано банком-гарантом при оформленні КЕП тощо).
ПОСАДА

ПІДПИС

ПІБ
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ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
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_________________/__________________/

_________________/__________________

