РАМКОВИЙ ДОГОВІР №
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
м. Київ

«__» __________ 2020 року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія “Нафтогаз
Трейдинг”, ЕІС-код 56X930000010610X, юридична особа, що створена та діє у відповідності до
законодавства України, має статус платника податку на прибуток на загальних умовах, діє на
підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу
(постанова НКРЕКП від 04.09.2018 №962), в особі _________________, який діє на підставі
______, надалі – Продавець, з однієї сторони, та
_________________, ЕІС-код ________________, юридична особа, що створена та діє у
відповідності до законодавства України, має статус платника податку на прибуток на загальних
умовах, діє на підставі ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання
природного газу (постанова НКРЕКП від _________), в особі ________, який діє на підставі
_________, надалі – Покупець, з другої сторони,
в подальшому разом іменовані “Сторони”, а кожен окремо – “Сторона”, керуючись
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України “Про ринок
природного газу”, Кодексом газотранспортної системи, затвердженим постановою Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (надалі
– НКРЕКП) від 30.09.2015 №2493 (далі – Кодекс ГТС), іншими нормативно-правовими актами
України, що регулюють відносини у сфері купівлі-продажу природного газу, уклали цей
Рамковий договір купівлі-продажу природного газу (надалі – «Договір» або «Рамковий Договір»)
про наступне:
Терміни
Газова доба - період часу з 07:00 за київським часом дня до 07:00 за київським часом
наступного дня.
Договірна ціна – ціна природного газу у гривнях за 1000 куб. м, що визначається в кожному
Індивідуальному Договорі, включаючи ПДВ.
Договірна вартість - добуток Договірного обсягу та Договірної ціни, що визначається в
кожному Індивідуальному Договорі.
Договірний обсяг - загальний обсяг природного газу, який має бути переданий Продавцем
та прийнятий Покупцем протягом Періоду поставки, що визначається в кожному
Індивідуальному Договорі.
Загальний період поставки - період, протягом якого Продавець має передати Покупцю
Договірний обсяг. Загальний період поставки складається з Періодів поставки, що визначається в
кожному Індивідуальному Договорі.
Комерційний акт – акт, в якому зазначається Договірна ціна, фактичний обсяг газу, що був
переданий протягом Періоду поставки згідно з торговими сповіщеннями підтвердженими
Оператором ГТС в Інформаційній платформі Оператора ГТС та вартість природного газу, яка
визначається шляхом множення фактичного обсягу природного газу на Договірну ціну.
Оператор газотранспортної системи (Оператор ГТС)- суб’єкт господарювання, який на
підставі ліцензії здійснює діяльність із транспортування природного газу газотранспортною
системою на користь третіх осіб.
Пункт поставки – віртуальна торгова точка (ВТТ).
Період поставки - період часу, який розпочинається з першої Газової доби місяця і триває
до початку першої газової доби наступного місяця.

Робочі дні - дні з понеділка до п’ятниці, за винятком святкових днів, передбачених
законодавством, та робочих днів, перенесених на вихідні дні відповідно до законодавства.
KGCV — коефіцієнт, що відображає співвідношення одиниць енергії (МВт/год) та обсягу
(1000 куб. м.).
Всі інші терміни, що застосовуються у цьому Договорі та відповідних Індивідуальних
Договорах відповідають термінам, що використовуються у Кодексі ГТС та у Кодексі ГРМ.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Цей Рамковий Договір (включаючи усі зміни та доповнення) регулює всі угоди, які будуть
укладені Сторонами щодо купівлі-продажу, передачі та прийому природного газу (кожна з таких
угод надалі іменується – «Індивідуальний Договір». Форми Індивідуального Договору наведені
у Додатку 1 та 2, та 3, що є невід’ємними частинами Договору).
1.2. Індивідуальні Договори повинні бути укладені, з урахування умов цього Договору, у
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін, і складають невід’ємну
частину цього Договору.
1.3. Кожним Індивідуальним Договором визначається Договірна ціна, Договірна вартість,
Договірний обсяг, Періоди поставки, порядок оплати, Пункт поставки та інші умови, визначені
згідно з цим Договором. У разі, якщо інше не передбачено умовами Індивідуального Договору
застосовуються положення цього Рамкового Договору.
1.4. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю природний газ, в обсягах та у
строки, що погоджені Сторонами у відповідному Індивідуальному Договорі, а Покупець
зобов’язується прийняти і своєчасно сплатити вартість такого обсягу газу у розмірі, строки та у
порядку, що визначені відповідним Індивідуальним Договором та цим Рамковим Договором.
2. КІЛЬКІСТЬ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
2.1. Загальна кількість природного газу, що передається Продавцем Покупцю на виконання цього
Договору, дорівнює загальній сумі Договірних обсягів природного газу, що передаються
відповідно до всіх Індивідуальних Договорів за цим Договором, та визначається на підставі
Комерційних актів.
2.2. За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається один кубічний метр газу
(куб. м), приведений до стандартних умов. Стандартними умовами є: тиск 760 мм рт.ст. (101,325
кПa) і температура – 20°С.
2.3. Фізико-хімічні показники газу, який передається Покупцеві, повинні відповідати вимогам,
визначеним розділом III Кодексу ГТС.
3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ
3.1. Продавець передає Покупцеві у період з __.__.20__р. по 31.12.20__ р. включно природний газ
в порядку та на умовах, визначених у кожному Індивідуальному Договорі. Перехід права
власності на природний газ відбувається на умовах, передбачених цим Договором, якщо інше не
передбачено Індивідуальним Договором.
3.2. Передача Договірного обсягу газу здійснюється протягом Періоду поставки, узгодженого
Сторонами в Індивідуальному Договорі.
3.3. Передача та приймання природного газу здійснюється на ВТТ шляхом надання Сторонами
Оператору ГТС торгових сповіщень на відчуження / набуття природного газу в Інформаційній
платформі Оператора ГТС, відповідно до вимог Кодексу ГТС. В торгових сповіщеннях, зокрема,
зазначається обсяг природного газу, що передається / приймається Сторонами відповідно до
Індивідуального Договору.

Право власності на природний газ переходить від Продавця до Покупця у ВТТ.
3.4. Після переходу права власності на природний газ Покупець несе всі ризики і бере на себе всю
відповідальність, пов’язану з правом власності на природний газ.
3.5. Торгові сповіщення надаються відповідно до умов, визначених Кодексом ГТС.
3.6. Покупець зобов‘язаний повідомити Продавця про свій намір надати торгове сповіщення не
пізніше ніж за одну годину до надання ним торгового сповіщення шляхом направлення Продавцю
листа-заявки на електронну адресу: ngt@naftogaztrading.com.ua з зазначенням обсягу природного
газу на відповідну добу узгодженого в Індивідуальному договорі, але не пізніше 16-30 відповідної
Газової доби.
3.6.1. Сумарний обсяг відібраного Покупцем природного газу за Період поставки, визначений
Індивідуальним Договором відповідно до добових торгових сповіщень Покупця повинен
дорівнювати Договірному обсягу газу, визначеному в Індивідуальному Договорі на відповідний
Період поставки.
3.7. У разі відхилення Оператором ГТС торгових сповіщень по незалежним від Продавця
причинам, Продавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору в частині
передачі природного газу.
3.8. Фактичний обсяг переданого Продавцем та прийнятого Покупцем газу на ВТТ згідно з
кожним Індивідуальним Договором дорівнює сумі усіх обсягів, зазначених у торгових
сповіщеннях Сторін, на підставі яких Оператором ГТС погоджено передачу природного газу
протягом Періоду поставки.
3.9. Після закінчення Періоду поставки, у якому була здійснена передача газу, але не пізніше 8го числа місяця, наступного за Періодом поставки, якщо інше не передбачено відповідним
Індивідуальним Договором, Продавець складає, підписує, скріплює своєю печаткою
Комерційний акт та направляє його на підпис Покупцю.
3.10. У Комерційному акті зазначаються Договірна ціна, фактичний обсяг газу, що був переданий
протягом Періоду поставки згідно з торговими сповіщеннями, підтвердженими Оператором ГТС
в Інформаційній платформі Оператора ГТС, та вартість природного газу, яка визначається
шляхом множення фактичного обсягу природного газу на Договірну ціну, у двох примірниках (по
одному – для кожної із Сторін). Покупець підписує, скріплює печаткою (за наявності) та повертає
один примірник Комерційного акту Продавцю не пізніше 12-го числа місяця, наступного за
Періодом поставки.
3.11. У разі неповернення Покупцем переданого йому Комерційного акту у визначений
Договором строк, такий акт вважається підписаним Покупцем.
3.12. Після надання торгового сповіщення Продавець не несе відповідальність за подальше
використання природного газу Покупцем.
4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Загальна вартість цього Договору дорівнює загальній сумі Договірних вартостей за всіма
Індивідуальними Договорами до цього Договору та не може перевищувати ___________ грн
(____________________ гривень), включаючи ПДВ.
4.2. Продаж природного газу здійснюється за Договірною ціною, що встановлюється між
Продавцем та Покупцем на кожний відповідний Період поставки природного газу, виходячи з
узгоджених умов оплати.
4.2.1. Договірна ціна для кожного Періоду поставки розраховується за формулою, яка
визначається в Індивідуальному Договорі.
4.3. Договірна вартість розраховується і підлягає сплаті в українських гривнях у безготівковій
формі на рахунок Продавця. Договірна вартість кожного Договірного обсягу газу визначається на

дату підписання відповідного Індивідуального Договору та округлюється до 2-х знаків після
коми.
4.4. Покупець має здійснити оплату за природний газ на умовах, передбачених Індивідуальним
Договором.
4.5. Моментом оплати вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок Продавця.
4.6. В платіжних дорученнях Покупець має обов’язково вказувати призначення платежу, номер
та дату Рамкового Договору та відповідного Індивідуального Договору.
4.7. У випадку наявності переплати за переданий протягом відповідного Періоду поставки
природного газу, сума переплати зараховується Продавцем в рахунок оплати за наступний Період
поставки або повертається Покупцю на його письмову вимогу, за умови відсутності
заборгованості Покупця, протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з моменту отримання такої вимоги.
Покупець має право направити вимогу, передбачену цим пунктом, не раніше підписання
Сторонами акту звірки розрахунків за відповідний Період поставки.
4.8. У випадку виникнення у Покупця заборгованості за Договором, Продавець має право
зарахувати грошові кошти, отримані від Покупця в поточному Періоді поставки, незалежно від
призначення платежу, в рахунок погашення існуючої заборгованості Покупця.
4.9. За наявності заборгованості за минулі періоди та/або заборгованості із сплати пені, штрафів,
інфляційних нарахувань, відсотків річних, витрат Продавця, пов‘язаних з одержанням виконання
(судові витрати, витрати на сплату судового збору та інших обов’язкових платежів, витрати на
юридичну допомогу та інше), Сторони погоджуються, що грошова сума, яка надійшла від
Покупця, погашає вимоги Продавця у такій черговості незалежно від призначення платежу:
4.9.1. у першу чергу відшкодовуються витрати Продавця, пов'язані з одержанням виконання;
4.9.2. у другу чергу - сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи;
4.9.3. у третю чергу погашається основна сума заборгованості за Договором.
4.10. Продавець не несе відповідальності у випадку, якщо Покупець не здійснив вчасну перевірку
протягом звітного періоду податкових накладних або розрахунків коригування, які надав
Продавець.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Покупець має право:
5.1.1. на отримання газу в обсягах, визначених Договором та Індивідуальними Договорами, за
умови належного виконання своїх зобов’язань, в тому числі здійснення повного розрахунку, в
порядку, передбаченому Договором та Індивідуальними Договорами;
5.1.2. звертатися до Продавця для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з виконанням
Договору;
5.1.3. на звірку фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту;
5.1.4. інші права, передбачені чинним законодавством України та Договором.
5.2. Покупець зобов’язаний:
5.2.1. дотримуватися вимог чинних нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини
на ринку газу та умов Договору;
5.2.2. забезпечувати своєчасну та повну оплату газу, згідно з умовами Договору та Індивідуальних
Договорів;
5.2.3.здійснити відбір (прийом) природного газу в обсягах та на умовах, передбачених цим
Договором та Індивідуальним Договором;
5.2.4. своєчасно письмово повідомляти Продавця про всі зміни даних Покупця, зокрема, його
місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платника податків, тощо;

5.2.5. проводити звірку розрахунків за газ, переданий у власність Покупцю протягом 5-ти (п’яти)
днів з дати надходження відповідної вимоги Продавця;
5.2.6. відшкодовувати Продавцю в повному розмірі збитки, фактично понесені ним у зв’язку з
невиконанням або неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань за Договором та
Індивідуальними Договорами;
5.2.7. здійснювати обмін інформацією із Продавцем, в порядку та на умовах, визначених
Договором;
5.2.8. своєчасно повідомляти Продавця про початок процедури ліквідації або про порушення
судом справи про його банкрутство;
5.2.9. своєчасно повертати Продавцю підписаний примірник Комерційного акту, своєчасно
надавати Оператору ГТС належним чином оформлені торгові сповіщення;
5.2.10. виконувати інші обов’язки, покладені на нього чинним законодавством України та
Договором.
5.3. Продавець має право:
5.3.1. отримувати від Покупця своєчасну оплату за природний газ відповідно до умов Договору
та Індивідуальних Договорів;
5.3.2. отримувати відшкодування збитків від Покупця, що понесені ним, у зв’язку з невиконанням
або неналежним виконанням Покупцем своїх зобов’язань за Договором;
5.3.3. у випадку виникнення у Покупця заборгованості за Договором зарахувати грошові кошти,
отримані від Покупця в поточному розрахунковому періоді, незалежно від призначення платежу,
в рахунок погашення існуючої заборгованості Покупця;
5.3.4. інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Договором.
5.4. Продавець зобов’язується:
5.4.1. забезпечити передачу газу у власність Покупцю на умовах та в обсягах, визначених
Договором та Індивідуальним Договором;
5.4.2. забезпечити надання належним чином оформлених торгових сповіщень в Інформаційній
платформі Оператора ГТС для передання необхідного Покупцю обсягу газу за умови, що
Покупець виконав інші власні обов'язки перед Продавцем, які вимагаються для отримання
необхідного Покупцю обсягу газу;
5.4.3. своєчасно повідомляти Покупця про початок процедури ліквідації або про порушення
судом справи про його банкрутство;
5.4.4. виконувати інші обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством та/або цим
Договором.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1 За невиконання або неналежне виконання своїх договірних зобов’язань Сторони несуть
відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.
6.2 За порушення Покупцем строків проведення розрахунків за природний газ та умов відбору
Покупцем природного газу, а також порушення строків та умов оплати Покупцем Гарантійного
забезпечення згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором, Продавець має право не
здійснювати передачу природного газу Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових
зобов’язань. Якщо порушення Покупцем строків проведення розрахунків за природний газ та
умов відбору Покупцем природного газу, а також порушення Покупцем строків та умов оплати
Гарантійного забезпечення триває більше ніж 10 календарних днів, то Продавець має право
розірвати Договір в односторонньому порядку. У такому випадку Продавець надсилає
рекомендованим листом відповідне письмове повідомлення Покупцю про розірвання цього
Договору, при цьому Договір буде вважатися розірваним з дати, визначеної Продавцем у такому
повідомленні

6.3 За порушення Покупцем строків оплати, визначених Договором та/або Індивідуальним
Договором, крім суми заборгованості з урахуванням встановленого індексу інфляції та трьох
відсотків річних за весь час прострочення, Покупець зобов’язаний сплатити пеню у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується
пеня, від суми простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення
Покупцем строків оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Покупець
зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф, розмір якого становить 10%
Договірної вартості.
6.4 У випадку непідписання Покупцем Комерційного акту у порядку, передбаченому цим
Договором та відповідним Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити на
користь Продавця штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від Договірної вартості за відповідний
Період поставки згідно з Індивідуальним Договором.
6.5 У випадку невідбору Покупцем Договірного обсягу, Покупець зобов’язаний сплатити на
користь Продавця штраф у розмірі 20% Договірної вартості невідібраного обсягу природного газу
у відповідному Періоді поставки.
6.6 Для цілей пункту 6.5.цього Договору під визначенням «невідбір Покупцем Договірного
обсягу» Сторони розуміють відбір Покупцем газу у меншому ніж Договірному обсязі, що зокрема
може виражатись у наданні Покупцем протягом Періоду поставки торгових сповіщень на набуття
природного газу в Інформаційній платформі Оператора ГТС, в яких сумарний обсяг природного
газу є меншим від Договірного обсягу, або зміна чи відкликання Покупцем поданих торгових
сповіщень на набуття природного газу в Інформаційній платформі Оператора ГТС, що призвело
до відбору Покупцем газу у меншому ніж Договірному обсязі. Покупець не може посилатись на
неподання торгових сповіщень Продавцем як на підставу ненастання щодо Покупця наслідків,
визначених пунктом 6.5. цього Договору у разі, якщо Покупець зі свого боку не подав торгові
сповіщення на набуття природного газу з сумарним обсягом природного газу в таких торгових
сповіщеннях, що дорівнює Договірному обсягу природного газу.
6.7 Продавець не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або зберіганні газу, які
стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку ГТС, а також за будь-яке
погіршення якості газу, що сталося з вини Оператора ГТС.
6.8 Сторона не несе відповідальності за невиконання зобов’язань за цим
Договором/Індивідуальним Договором у частині передачі/приймання газу, що сталося через
введення Оператором ГТС будь-яких заходів з метою забезпечення безпеки постачання
природного газу, у тому числі на міждержавних з’єднаннях, та не з вини самої Сторони. Про такі
обставини Сторона має повідомити іншу Сторону протягом 1-го (одного) робочого дня, з дня,
коли Стороні стало відомо про такі обставини.
6.9 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе зобов’язань
відповідно до умов Договору.
6.10 Нарахування та стягнення штрафних санкцій та збитків є правом, а не обов’язком Сторін.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх
зобов’язань за Договором, якщо таке невиконання є наслідком дії обставин непереборної сили
(Форс-мажорних обставин). Під обставинами непереборної сили Сторони розуміють обставини,
що мають надзвичайний та невідворотний характер, які виникли після укладання Договору та
виключають або частково унеможливлюють належне виконання цього Договору. Настання таких
обставин не залежить від волі та бажання Сторін.
7.2. До обставин непереборної сили Сторони відносять, включаючи, але не обмежуючись цим:
стихійні лиха (пожежа, повінь, землетруси, паводки, інші стихійні лиха), аварія на газопроводі,
суспільні явища (вибухи, війни або військові дії, блокади, страйки, аварії, громадські

заворушення, обставини, що виникли внаслідок прийняття актів законодавчого або іншого
нормативно-правового характеру, обов‘язкових для Сторін згідно із законодавством, які
безпосередньо впливають на можливість виконання Сторонами їх зобов‘язань по Договору).
7.3. Сторона, яка опинилась під впливом дії обставин непереборної сили зобов‘язана негайно (без
затримки, в максимально коротшій термін) як тільки стане відомо про їх можливість настання,
настання чи припинення повідомити про це іншу Сторону будь-якими припустимими засобами з
наступним протягом 3 (трьох) робочих днів письмовим повідомленням.
7.4. Достатнім доказом дії обставин непоборної сили є документ, виданий Торгово-промисловою
палатою або іншим органом, уповноваженим чинним законодавством України на засвідчення
обставин непереборної сили. Надання вказаного доказу іншій Стороні повинно бути здійснено в
розумні строки, що необхідні для його отримання від уповноваженого органу, але не пізніше 14
днів з дати виникнення таких обставин.
7.5. Строк виконання зобов‘язань автоматично відкладається відповідно до часу, протягом якого
будуть діяти такі обставини.
7.6. Якщо Форс-мажорні обставини продовжуються понад один місяць, Сторони вирішують
питання про доцільність продовження дії цього Договору. У випадку прийняття рішення про
припинення його дії, Сторони укладають відповідну додаткову угоду.
8. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ
8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом
переговорів та консультацій між Сторонами.
8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів та консультацій, він
вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
8.3. Строк, у межах якого Сторони можуть звернутися до суду з вимогою про захист своїх прав
за цим Договором (строк позовної давності), у тому числі щодо стягнення основної
заборгованості, пені, штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних, становить п'ять років.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
9.1 Цей Договір набуває чинності з моменту скріплення його підписами Сторін та діє в частині
здійснення розрахунків між Сторонами до їх повного та належного здійснення, а в частині
передачі газу Покупцю по «31» грудня 20__ року (включно).
9.2 . У випадку, якщо установчим документом Сторони передбачена наявність печатки, Договір
має бути скріплений печаткою такої Сторони.
9.3 . Умови цього Договору та/або відповідних Індивідуальних Договорів можуть бути змінені за
домовленістю Сторін шляхом укладення відповідної письмової додаткової угоди.
9.4 . Сторони зобов'язуються повідомляти одна одну у випадку прийняття рішення про
ліквідацію, реорганізацію або банкрутство однієї зі Сторін, а також про зміни своїх банківських
реквізитів, місцезнаходження, номерів телефонів, факсів, статусу платників податків,
найменування у п’ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з
повідомленням про вручення.
9.5 . Цей Договір, Індивідуальні Договори та усі його додатки є конфіденційними документами і
відомості, що містяться в них, не підлягають розголошенню без попередньої письмової згоди
другої Сторони, окрім випадків та у спосіб, якщо це вимагається чинним законодавством України,
а також у разі ведення обліку та складання звітності щодо господарської діяльності Продавця
третіми особами на договірних засадах, про що Продавець повідомляє Покупця.
9.6 . Усі додатки, додаткові угоди до цього Договору, у тому числі Індивідуальні Договори та
додаткові угоди до них, є його невід’ємними частинами та набувають чинності, якщо вони
вчинені у письмовій формі, підписані уповноваженими представниками Сторін та скріплені
печатками Сторін (за наявності).

9.7 Всі повідомлення за Договором вважаються оформленими належним чином у випадку, якщо
вони здійснені в письмовій формі та надіслані рекомендованим листом, кур’єром або вручені
особисто за зазначеними в Договорі адресами Сторін. Датою отримання таких повідомлень буде
вважатися дата їх особистого вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача.
9.8 . Сторони не мають права передавати свої права та обов’язки за Договором будь-якій третій
особі без письмової згоди іншої Сторони.
9.9 . Зі всіх питань, які неврегульовані цим Договором, Сторони керуються положеннями чинного
законодавства України.
9.10 . Під час укладання Договору, Сторони підтверджують, що особи, які підписали Договір,
діють в межах наданих їм статутом та/або довіреністю повноважень, а також не є усуненими від
виконання своїх обов'язків, що Сторонами отримані всі необхідні для укладання цього Договору,
Індивідуальних Договорів погодження.
9.11 . Сторони мають право на збір та обробку персональних даних в межах виконання
зобов’язань за цим Договором для реалізації ділових відносин між Сторонами. Персональні дані
Сторін захищаються в порядку, передбаченому чинним законодавством. Факт підписання
Договору є фактом отримання згоди і повідомлення для Сторін про збір та обробку персональних
даних.
9.12 . Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології,
українською мовою в двох оригінальних примірниках, які мають однакому юридичну силу, по
одному для кожної з Сторін.
10. МІЖНАРОДНІ САНКЦІЇ ТА АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
10.1. Сторони цим запевняють та гарантують одна одній, що (як на момент підписання Сторонами
цього Договору, так і на майбутнє):
а) на Сторону не поширюється дія санкцій Ради безпеки ООН, Відділу 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 держави чи організації, рішення та акти якої є юридично обов'язковими (надалі –
«Санкції»); та
б) Сторона не співпрацює та не пов’язана відносинами контролю з особами, на яких поширюється
дія Санкцій;
в) Сторона здійснює свою господарську діяльність із дотриманням вимог Антикорупційного
законодавства.
Під Антикорупційним законодавством слід розуміти:

будь-який закон або інший нормативно-правовий акт, який вводить в дію або
відповідно до якого застосовуються положення Конвенції по боротьбі з підкупом
посадових осіб іноземних держав при здійсненні міжнародних ділових операцій
Організації Економічного Співробітництва та Розвитку (OECD Convention on Combating
Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions); або

будь-які застосовані до Сторін положення Закону США про боротьбу з практикою
корупції закордоном 1977р. зі змінами і доповненнями (the U.S. Foreign Corrupt Practices
Act of 1977), Закону Великобританії про боротьбу з корупцією (U.K. Bribery Act 2010); або

будь-який аналогічний закон або інший нормативно-правовий акт юрисдикцій
(країн), в яких Сторони зареєстровані або здійснюють свою господарську діяльність або
дія якого (або окремих його положень) розповсюджується на Сторони в інших випадках;
г) Сторона дотримується вимог Антикорупційного законодавства, що на неї поширюються, та
впровадила відповідні заходи і процедури з метою дотримання Антикорупційного законодавства;

д) Сторона та всі її афілійовані особи, директори, посадові особи, співробітники або будь-які інші
особи, що діють від імені цієї Сторони, не здійснювали будь-яких пропозицій, не надавали
повноважень та клопотань щодо надання або отримання неналежної/ неправомірної матеріальної
вигоди або переваги у зв’язку з цим Договором, а так само не отримували їх, та не мають намір
щодо здійснення будь-якої з вищевказаних дій у майбутньому, а також Сторона застосовувала
усіх можливих розумних заходів щодо запобігання вчинення таких дій субпідрядниками,
агентами, будь-якою іншою третьою особою, щодо якої вона має певної міри контроль;
е) Сторона не використовуватиме кошти та/або майно, отримані за цим Договором, з метою
фінансування або підтримання будь-якої діяльності, що може порушити Антикорупційне
законодавство (зокрема, але не обмежуючись, шляхом надання позики, здійснення внеску/вкладу
або передачі коштів/майна у інший спосіб на користь своєї дочірньої компанії, афілійованої
особи, спільного підприємства або іншої особи).
10.2. У випадку порушення Стороною запевнень та гарантій, зазначених в цьому розділі
Договору, така Сторона зобов’язується відшкодувати іншій Стороні усі збитки, спричинені таким
порушенням.
10.3. У випадку накладення Санкцій на одну зі Сторін або співпраці Сторони з особою, на яку
накладено Санкції, така Сторона зобов’язується негайно повідомити про це іншу Сторону, а
також відшкодувати останній усі збитки, спричинені їй через або у зв’язку з накладенням Санкцій
або співпрацею з особою, на яку накладено Санкції.
10.4. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку призупинити виконання обов’язків
за цим Договором або припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення про це
іншої Сторони у випадку наявності обґрунтованих підстав вважати, що відбулося або відбудеться
порушення будь-яких з вищезазначених в цьому розділі Договору запевнень та гарантій. При
цьому Сторона, що обґрунтовано скористалася цим правом, звільняється від будь-якої
відповідальності або обов’язку щодо відшкодування штрафних санкцій за Договором у зв’язку з
невиконанням нею договірних зобов’язань та будь-якого роду витрат, збитків, понесених іншою
Стороною (прямо або опосередковано), в результаті такого призупинення/ припинення дії
Договору.
11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
ПРОДАВЕЦ:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
код ЕІС - 56X930000010610X
Адреса: 04116, м. Київ,
вул. Шолуденка, 1
АТ «Ощадбанк» в м. Києві
Рахунок №:
UA983004650000000260073002043
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:
/_________ /

Додаток №1 до
Рамкового Договору
№ ______ купівлі-продажу
природного газу від __.__.202_
початок форми

----------------------------------------------------------------------ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____
до Рамкового Договору купівлі-продажу природного газу __від _________ 20__ року
м. Київ

«___» ___________20__ року

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 ___ р. (надалі - Індивідуальний Договір) до Рамкового
Договору купівлі-продажу природного газу № ___від ____ 20__р. (надалі – Рамковий Договір або
Договір) про наведене нижче:
1. Загальний період поставки з __.__.202__ до __.__.20__, у тому числі:
1.1.
Період поставки 1: з __.__.202__ до __.__.20__;
1.2.
Період поставки 2: з __.__.202__ до __.__.20__;
1.3.
Період поставки 3: з __.__.202__ до __.__.20__;
1.4.
Період поставки 4: з __.__.202__ до __.__.20__;
1.5.
Період поставки 5: з __.__.202__ до __.__.20__;
1.6.
Період поставки 6: з __.__.202__ до __.__.20__;
1.7.
Період поставки 7: з __.__.202__ до __.__.20__;
1.8.
Період поставки 8: з __.__.202__ до __.__.20__;
1.9.
Період поставки 9: з __.__.202__ до __.__.20__;
1.10.
Період поставки 10: з __.__.202__ до __.__.20__;
1.11.
Період поставки 11: з __.__.202__ до __.__.20__;
1.12.
Період поставки 12: з __.__.202__ до __.__.20__.
2. Сторони узгодили та визначили, що Договірний обсяг газу за Загальний період поставки, що
передається на умовах Договору, складає ____,____ куб.м (______________), у тому числі,
окремо за кожний Період поставки:
Період
поставки
1
2
3
4
5
6
7

Обсяг,
тис.м.куб.

Період
поставки
8
9
10
11
12
ВСЬОГО

Обсяг,
тис.м.куб.

Сторони визначили, що обсяг природного газу, який зазначений у п.2 Індивідуального
Договору, Покупець зобов'язується придбати в повному обсязі на умовах цього Індивідуального
Договору.
2.2 Покупець зобов’язується надати Оператору ГТС торгові сповіщення на набуття природного
газу в Інформаційній платформі Оператора ГТС з сумарним обсягом природного газу не менше
передбаченого п.2 Індивідуального Договору за кожним Періодом поставки.

2.1

3.

Договірна ціна газу за кожний Період поставки розраховуються за наступною формулою:
Ціна= ((ЦінаNCGFM + 1,95) x KGCV x KНБУ)+ ПДВ, де

Ціна – ціна купівлі-продажу природного газу, гривень за 1 (одну) тис. куб. м;
ЦінаNCGFM – середньоарифметичне значення фактичних цін (Settlement Price) природного газу на
наступний місяць постачання газу (Front Month) на німецькому газовому хабі (NCG) за період з 1
по 22 число місяця, що передує Періоду поставки, відповідно до інформації біржі Powernext/EEX
в Євро/МВт·год;
KGCV – Значення коефіцієнту КGCV – 10,6;
KНБУ – середньоарифметичний фактичний обмінний курс гривні до Євро за період з 1 по 22 число
місяця, що передує Періоду поставки, визначений відповідно до щоденного курсу Національного
банку (постанова Правління Національного банку від 10 грудня 2019р. №148);
1,95 –спред до хабу NCG. Зазначений рівень спреду фіксується до кінця 2020 року і надалі може
бути переглянутий за погодженням Сторін.
ПДВ – сума податку на додану вартість, розрахована за ставкою згідно з чинним законодавством
України, що обчислюється за формулою:
ПДВ = 20%*((ЦінаNCGFM + 1,95) x KGCV x KНБУ).
4.
Договірна вартість газу за Індивідуальним Договором розраховується як сума Договірних
вартостей газу за кожний Період поставки.
5. Договірна вартість газу за кожний Період поставки розраховується як добуток Договірного
обсягу та Договірної ціни відповідного Періоду Поставки.
6. Оплата за газ проводиться Покупцем на умовах 100% попередньої оплати Договірної вартості
газу за кожний Період поставки виключно грошовими коштами на банківський рахунок Продавця
не пізніше, ніж за два банківські дні до початку відповідного Періоду поставки.
7. Покупець в будь-якому разі зобов’язаний здійснити прийом оплаченого природного газу в
обсягах, які визначені п. 2 Індивідуального Договору та в строки, у межах кожного Періоду
поставки.
Будь-які зміни щодо обсягів природного газу за кожним Періодом поставки в межах Загального
періоду поставки можуть вноситися тільки за погодженням Сторін шляхом підписання
додаткової угоди до Індивідуального Договору.
8. Пункт поставки - віртуальна торгова точка (ВТТ).
9. Перехід права власності на природний газ відбувається відповідно до умов Рамкового
Договору.

10. 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.
11. Інші умови Договору залишаються незмінними.
12. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
код ЕІС - 56X930000010610X
Адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
АТ «Ощадбанк» в м. Києві
Номер рахунку за стандартом IBAN:
UA983004650000000260073002043
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 364-76-54
E-mail: ngt@naftogaztrading.com.ua

ПОКУПЕЦЬ:
__________________________________
«________________________________»
код ЕІС - ________________________
Адреса: __________________________
банківські реквізити:
Код ЄДРПОУ: _____________________
ІПН: _____________________________
Телефон: _________________________
E-mail: __________________________
________________________________

__________________/_____________/
________________/_______________/
----------------------------------------------------------------------кінець форми

ПРОДАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

ПОКУПЕЦЬ:

Генеральний Директор
/___________/

/____________ /

Додаток №2 до
Рамкового Договору
№ ______ купівлі-продажу
природного газу від __.__.202_
початок форми

----------------------------------------------------------------------ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____
до Рамкового Договору купівлі-продажу природного газу
№ ________від _________ 20__ року
м. Київ

«___» ___________20__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
Трейдинг», ЕІС-код 56X930000010610X, в особі_____________________ ______________, який
діє на підставі ________, надалі – «Продавець» з однієї сторони, та
______________________________________________________________________, ЕІСкод ______________________, 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 ___________ р. (надалі - Індивідуальний Договір) до
Рамкового Договору купівлі-продажу природного газу № ________від _________ 20__р. (надалі
– Рамковий Договір або Договір) про наведене нижче:

1.

Загальний період поставки з __.__.202__ до __.__.20__, у тому числі:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Період поставки 1: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 2: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 3: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 4: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 5: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 6: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 7: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 8: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 9: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 10: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 11: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 12: з __.__.202__ до __.__.20__.

Сторони узгодили та визначили, що Договірний обсяг газу за Загальний період поставки,
що передається на умовах Договору, складає ____,____ куб.м (______________), у тому числі,
окремо за кожний Період поставки:

2.

Період поставки
1
2
3
4
5
6
7

Обсяг,
тис.м.куб.

Період поставки
8
9
10
11
12
ВСЬОГО

Обсяг,
тис.м.куб.

Сторони визначили, що обсяг природного газу, який зазначений у п. 2 Індивідуального
Договору, Покупець зобов'язується придбати в повному обсязі на умовах цього Індивідуального
Договору.

2.1

Покупець зобов’язується надати Оператору ГТС торгові сповіщення на набуття природного
газу в Інформаційній платформі Оператора ГТС з сумарним обсягом природного газу не менше
передбаченого п. 2 Індивідуального Договору за кожним Періодом поставки.

2.2

3.

Договірна ціна газу за кожний Період поставки розраховуються за наступною формулою:

Ціна= ((ЦінаNCGFM + 1,95) x KGCV x KНБУ) x (100%+Кк )+ ПДВ, де
Ціна – ціна купівлі-продажу природного газу, гривень за 1 (одну) тис. куб. м;
ЦінаNCGFM – середньоарифметичне значення фактичних цін (Settlement Price) природного газу на
наступний місяць постачання газу (Front Month) на німецькому газовому хабі (NCG) за період з 1
по 22 число місяця, що передує Періоду поставки, відповідно до інформації біржі Powernext/EEX
в Євро/МВт·год;
KGCV – Значення коефіцієнту КGCV – 10,6;
KНБУ – середньоарифметичний фактичний обмінний курс гривні до Євро за період з 1 по 22 число
місяця, що передує Періоду поставки, визначений відповідно до щоденного курсу Національного
банку (постанова Правління Національного банку від 10 грудня 2019р. №148);
1,95 – спред до хабу NCG. Зазначений рівень спреду фіксується до кінця 2020 року і надалі може
бути переглянутий за погодженням Сторін.
Кк – корегуючий коефіцієнт за умови оплати - 0,5%;
ПДВ – сума податку на додану вартість, розрахована за ставкою згідно з чинним законодавством
України, що обчислюється за формулою:
ПДВ = 20%*(((ЦінаNCGFM + 1,95) x KGCV x KНБУ) x (100%+ Кк));
Договірна вартість газу за Індивідуальним Договором розраховується як сума Договірних
вартостей газу за кожний Період поставки.

4.

Договірна вартість газу за кожний Період поставки розраховується як добуток Договірного
обсягу та Договірної ціни відповідного Періоду Поставки.

5.

З метою забезпечення належного виконання Покупцем своїх зобов’язань згідно п. 2 та п. 7
цього Індивідуального Договору, Покупець здійснює сплату Гарантійного забезпечення, що
становить 5% Договірної вартості газу за відповідний Період поставки (далі – Гарантійне
забезпечення), на поточний рахунок Продавця не пізніше передостаннього робочого дня місяця,
що передує відповідному Періоду поставки.
Гарантійне забезпечення, сплачене Покупцем, є завдатком за цим Індивідуальним Договором.
Усі витрати, пов’язані з наданням Гарантійного забезпечення, покладаються на Покупця.
У разі виконання Покупцем усіх зобов’язань щодо оплати, придбання природного газу за Період
Поставки та надання Гарантійного забезпечення на наступний Період Поставки, Гарантійне
забезпечення за попередній Період Поставки повертається Покупцю до 30-го числа місяця,
наступного за місяцем такого Періоду поставки, або протягом 10-ти (десяти) робочих днів після
отримання письмової вимоги Покупця, якщо Сторони прийняли рішення розірвати цей
Індивідуальний Договір шляхом укладення відповідної Додаткової угоди, але не раніше дати
підписання Сторонами Комерційного акту.

6.

При здійсненні платежів згідно з цим пунктом Індивідуального Договору, Покупець в
обов’язковому порядку вказує в призначенні платежу платіжного доручення, що сплачується
Гарантійне забезпечення, без ПДВ, а також номер та дату даного Індивідуального Договору.
Оплата за газ проводиться Покупцем виключно грошовими коштами на банківський
рахунок Продавця шляхом 100% оплати Договірної вартості газу за кожний Період поставки
наступним чином:

7.

33% від Договірної вартості оплачується Покупцем до 10-го числа Періоду поставки включно;
33% від Договірної вартості оплачується Покупцем до 20-го числа Періоду поставки включно;
34% від Договірної вартості оплачується Покупцем до 29-го числа Періоду поставки включно.
У разі виконання в повному обсязі Покупцем умов оплати відповідно до п. 7 цього
Індивідуального Договору та відбору в повному обсязі природного газу, протягом відповідного
Періоду поставки, Гарантійне забезпечення, сплачене Покупцем згідно п. 6 цього
Індивідуального Договору, повертається Покупцю на умовах передбачених п. 6 Індивідуального
Договору, крім випадків, передбачених п. 9 цього Індивідуального Договору.

8.

Покупець погоджується, що Продавець має право залишити в повному обсязі у своїй
власності та не повертати Гарантійне забезпечення, сплачене Покупцем відповідно до п. 6 цього
Індивідуального Договору з дати настання однієї з наступних умов:

9.

повного або часткового невиконання Покупцем умов оплати відповідно до п.7 цього
Індивідуального Договору;
9.2
повного або часткового невиконання Покупцем умов приймання природного газу згідно з
цим Індивідуальним Договором;
9.3 ініціювання Покупцем дострокового розірвання цього Індивідуального Договору;
9.4
ініціювання Покупцем дострокового розірвання Рамкового Договору.

9.1

При настанні однієї з умов, передбаченої п.п. 9.1-9.4 цього Індивідуального Договору,
Продавець надсилає на поштову адресу Покупця, вказану у п. 19 цього Індивідуального Договору
лист про неповернення Гарантійного забезпечення. Датою отримання повідомлення Покупцем
буде вважатися дата його вручення Покупцю.
У випадку ухилення Покупця від отримання повідомлення або його неотримання з підстав, що не
залежать від Продавця, таке повідомлення вважається отриманим Покупцем з дати його
відправлення Продавцем, зазначеної у квитанції про відправлення.

10.

У разі нездійснення Покупцем оплати Гарантійного забезпечення у строки та у порядку,
що передбачені п. 6 цього Індивідуального Договору, Продавець не здійснює поставку
природного газу Покупцю.

11.

Покупець в будь-якому разі зобов’язаний здійснити прийом оплаченого природного газу в
обсягах, які визначені п. 2 Індивідуального Договору та в строки, у межах кожного Періоду
поставки.

12.

Будь-які зміни щодо обсягів природного газу для кожного Періоду поставки в межах
Загального періоду поставки можуть вноситися тільки за погодженням Сторін шляхом
підписання додаткової угоди до Індивідуального Договору.

13.

14.

Пункт поставки - віртуальна торгова точка (ВТТ).

Перехід права власності на природний газ відбувається відповідно до умов Рамкового
Договору.

15.

У випадку будь-яких розбіжностей між положеннями цього Індивідуального Договору та
положеннями Рамкового Договору, положення Індивідуального Договору мають переважну силу.

16.

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.

17.

18.

Інші умови Договору залишаються незмінними.

19. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
код ЕІС - 56X930000010610X
Адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
АТ «Ощадбанк» в м. Києві
Номер рахунку за стандартом IBAN:
UA983004650000000260073002043
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 364-76-54
E-mail: ngt@naftogaztrading.com.ua
___________________/____________/

ПОКУПЕЦЬ:
__________________________________
«________________________________»
код ЕІС - ________________________
Адреса: __________________________
_________________________________
банківські реквізити:
_________________________
Код ЄДРПОУ: _____________________
ІПН: _____________________________
Телефон: _________________________
E-mail: __________________________
________________________________
__________________/________________/

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

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

Генеральний Директор
/______________/

/______________ /

Додаток №3 до
Рамкового Договору
№ ______ купівлі-продажу
природного газу від __.__.202_
початок форми

----------------------------------------------------------------------ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____
до Рамкового Договору купівлі-продажу природного газу
№ ________від _________ 20__ року
м. Київ

«___» ___________20__ року

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газопостачальна компанія «Нафтогаз
Трейдинг», ЕІС-код 56X930000010610X, в особі_____________________ ______________, який
діє на підставі ________, надалі – «Продавець» з однієї сторони, та
______________________________________________________________________, ЕІСкод ______________________, 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 ___________ р. (надалі - Індивідуальний Договір) до
Рамкового Договору купівлі-продажу природного газу № ________від _________ 20__р. (надалі
– Рамковий Договір або Договір) про наведене нижче:

1. Загальний період поставки з __.__.202__ до __.__.20__, у тому числі:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.

Період поставки 1: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 2: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 3: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 4: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 5: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 6: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 7: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 8: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 9: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 10: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 11: з __.__.202__ до __.__.20__;
Період поставки 12: з __.__.202__ до __.__.20__.

Сторони узгодили та визначили, що Договірний обсяг газу за Загальний період поставки,
що передається на умовах Договору, складає ____,____ куб.м (______________), у тому числі,
окремо за кожний Період поставки:

2.

Період
поставки
1
2
3
4
5
6
7

Обсяг,
тис.м.куб.

Період
поставки
8
9
10
11
12
ВСЬОГО

Обсяг,
тис.м.куб.

Сторони визначили, що обсяг природного газу, який зазначений у п. 2 цього
Індивідуального Договору Покупець зобов'язується придбати в повному обсязі на умовах цього
Індивідуального Договору.
2.2 Покупець зобов’язується надати Оператору ГТС торгові сповіщення на набуття природного
газу в Інформаційній платформі Оператора ГТС з сумарним обсягом природного газу не менше
передбаченого п. 2 Індивідуального Договору за кожним Періодом поставки.

2.1

3.

Договірна ціна газу за кожний Період поставки розраховуються за наступною формулою:

Ціна= ((ЦінаNCGFM + 1,95) x KGCV x KНБУ) x (100%+Кк )+ ПДВ, де
Ціна – ціна купівлі-продажу природного газу, гривень за 1 (одну) тис. куб. м;
ЦінаNCGFM – середньоарифметичне значення фактичних цін (Settlement Price) природного газу на
наступний місяць постачання газу (Front Month) на німецькому газовому хабі (NCG) за період з 1
по 22 число місяця, що передує Періоду поставки, відповідно до інформації біржі Powernext/EEX
в Євро/МВт·год;
KGCV – Значення коефіцієнту КGCV – 10,6;
KНБУ – середньоарифметичний фактичний обмінний курс гривні до Євро за період з 1 по 22 число
місяця, що передує Періоду поставки, визначений відповідно до щоденного курсу Національного
банку (постанова Правління Національного банку від 10 грудня 2019р. №148);
1,95 – спред до хабу NCG. Зазначений рівень спреду фіксується до кінця 2020 року і надалі може
бути переглянутий за погодженням сторін.
Кк – корегуючий коефіцієнт за умови оплати - 1,5%;
ПДВ – сума податку на додану вартість, розрахована за ставкою згідно з чинним законодавством
України, що обчислюється за формулою:
ПДВ = 20%*(((ЦінаNCGFM + 1,95) x KGCV x KНБУ) x (100%+ Кк));
Договірна вартість газу за цим Індивідуальним Договором розраховується як сума
Договірних вартостей газу за кожний Період поставки.

4.

Договірна вартість газу за кожний Період поставки розраховується як добуток Договірного
обсягу та Договірної ціни відповідного Періоду Поставки.

5.

З метою забезпечення належного виконання Покупцем своїх зобов’язань згідно п. 2 та п. 7
цього Індивідуального Договору, Покупець здійснює сплату Гарантійного забезпечення, що
становить 10% Договірної вартості газу за відповідний Період поставки (далі – Гарантійне
забезпечення), на поточний рахунок Продавця не пізніше передостаннього робочого дня місяця,
що передує відповідному місяцю поставки.
Гарантійне забезпечення сплачене Покупцем є завдатком за цим Індивідуальним Договором.
Усі витрати, пов’язані з наданням Гарантійного забезпечення, покладаються на Покупця.
У разі виконання Покупцем усіх зобов’язань щодо оплати, придбання природного газу за Період
поставки та надання Гарантійного забезпечення на наступний Період поставки, Гарантійне
забезпечення за попередній Період поставки повертається Покупцю до 30-го числа місяця,
наступного за місяцем такого Періоду поставки або протягом 10-ти (десяти) робочих днів після
отримання письмової вимоги Покупця, якщо Сторони прийняли рішення розірвати цей
Індивідуальний Договір шляхом укладення відповідної додаткової угоди, але не раніше дати
підписання Сторонами Комерційного акту.

6.

При здійсненні платежів згідно з цим пунктом Індивідуального Договору, Покупець в
обов’язковому порядку вказує в призначенні платежу платіжного доручення, що сплачується
Гарантійне забезпечення, без ПДВ, а також номер та дату даного Індивідуального Договору.
7.
Оплата за газ проводиться Покупцем виключно грошовими коштами на банківський
рахунок Продавця шляхом оплати Договірної вартості газу за кожний Період поставки до 25-го
числа (включно) місяця, що настає за таким Періодом поставки.
У разі виконання в повному обсязі Покупцем умов оплати відповідно до п. 7 цього
Індивідуального Договору та приймання природного газу протягом відповідного Періоду
поставки, Гарантійне забезпечення, сплачене Покупцем згідно п. 6 цього Індивідуального
Договору, повертається Покупцю на умовах, передбачених п. 6 Індивідуального Договору, крім
випадків, передбачених п. 9 цього Індивідуального Договору.

8.

Покупець погоджується, що Продавець має право залишити в повному обсязі у своїй
власності та не повертати Гарантійне забезпечення, сплачене Покупцем відповідно до п. 6 цього
Індивідуального Договору з дати настання однієї з наступних умов:

9.

9.1 повного або часткового невиконання Покупцем умов оплати відповідно до п. 7 цього
Індивідуального Договору;
9.2 повного або часткового невиконання Покупцем умов приймання природного газу згідно цього
Індивідуального Договору;
9.3 ініціювання Покупцем дострокового розірвання цього Індивідуального Договору;
9.4 ініціювання Покупцем дострокового розірвання Рамкового Договору.

10. При настанні однієї з умов, передбаченої п.п. 9.1-9.4 цього Індивідуального Договору,
Подавець надсилає на поштову адресу Покупця, вказану у п. 19 цього Індивідуального Договору,
лист про неповернення Гарантійного забезпечення. Датою отримання повідомлення Покупцем
буде вважатися дата його вручення Покупцю.
У випадку ухилення Покупця від отримання повідомлення або його неотримання з підстав, що не
залежать від Продавця, таке повідомлення вважається отриманим Покупцем з дати його
відправлення Продавцем, зазначеної у квитанції про відправлення.
У разі нездійснення Покупцем оплати Гарантійного забезпечення у строки та у порядку,
що передбачені п. 6 цього Індивідуального Договору, Продавець не здійснює поставку
природного газу Покупцю.

11.

Покупець в будь-якому разі зобов’язаний здійснити прийом оплаченого природного газу в
обсягах, які визначені п. 2 Індивідуального Договору та в строки, у межах кожного Періоду
поставки.

12.

Будь-які зміни щодо обсягів природного газу для кожного Періоду поставки в межах
Загального періоду поставки можуть вноситися тільки за погодженням Сторін шляхом
підписання додаткової угоди до Індивідуального Договору.

13.

14.

Пункт поставки - віртуальна торгова точка (ВТТ).

Перехід права власності на природний газ відбувається відповідно до умов Рамкового
Договору.
16. У випадку будь-яких розбіжностей між положеннями цього Індивідуального Договору та
положеннями Рамкового Договору, положення Індивідуального Договору мають переважну силу.

15.

17. 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.

18. Інші умови Договору залишаються незмінними.
19. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
код ЕІС - 56X930000010610X
Адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
АТ «Ощадбанк» в м. Києві
Номер рахунку за стандартом IBAN:
UA983004650000000260073002043
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 364-76-54
E-mail: ngt@naftogaztrading.com.ua

ПОКУПЕЦЬ:
__________________________________
«________________________________»
код ЕІС - ________________________

Адреса: __________________________
_________________________________
банківські реквізити:
_________________________
Код ЄДРПОУ: _____________________
ІПН: _____________________________
Телефон: _________________________
E-mail: __________________________
___________________/____________/
________________________________
__________________/________________/
----------------------------------------------------------------------кінець форми

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

Генеральний Директор
/_____________/

/_______________ /

