РАМКОВИЙ ДОГОВІР
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №___

м. Київ

«___» __________2021 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 (-а)
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 ___.___.____ року № ___ ), в особі ______ ________________________, який (-а) 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 на
умовах Індивідуального Договору, включаючи ПДВ.
Договірна вартість - визначається на умовах Індивідуального Договору.
Договірний обсяг - загальний обсяг природного газу, який має бути переданий
Продавцем та прийнятий Покупцем протягом Періоду поставки, що визначається на умовах
Індивідуального Договору.
Договірний обсяг за Загальний період поставки – обсяг природного газу, що
розраховується як сума усіх Договірних обсягів природного газу за всі Періоди поставки
відповідно до наданих Покупцем Заявок, що визначається на умовах Індивідуального
Договору.
Загальний період поставки - період, протягом якого Продавець має передати Покупцю
Договірний обсяг за Загальний період поставки. Загальний період поставки складається з
Періодів поставки, що визначається на умовах Індивідуального Договору.
Комерційний акт – акт, в якому зазначається Договірна ціна, фактичний обсяг газу, що
був переданий Продавцем Покупцеві 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) в розумінні Кодексу ГТС.
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.
Всі інші терміни, що застосовуються у цьому Договорі та Індивідуальному Договорі
відповідають термінам, що використовуються у Кодексі ГТС.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 Цей Рамковий Договір (включаючи усі зміни та доповнення) регулює відносини Сторін
щодо купівлі-продажу, передачі та прийому природного газу за угодою , що надалі
іменується – «Індивідуальний Договір». Форма Індивідуального Договору наведена у
Додатку 1, що є невід’ємною частиною Договору.
1.2 Індивідуальний Договір повинен бути укладений, з урахування умов цього Договору, у
письмовій формі та підписаний уповноваженими представниками Сторін, і складає
невід’ємну частину цього Договору.
1.3 Умовами Індивідуального Договору 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 обсягу природного газу, що передається відповідно до умов
Індивідуального Договору 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 природний газ у порядку та на умовах, визначених у
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 кожного 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.

У торгових сповіщеннях, зокрема, зазначається обсяг природного газу, що передається /
приймається Сторонами відповідно до Індивідуального Договору та портфоліо балансування
для постачання природного газу побутовим споживачам, що передбачено Кодексом ГТС.
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 із правом власності на природний газ.
3.5 Торгові сповіщення надаються відповідно до умов, визначених Індивідуальним
Договором та Кодексом ГТС:
3.5.1 Покупець зобов‘язаний надати Торгове сповіщення на набуття природного газу в
Інформаційній платформі Оператора ГТС в обсязі, що не перевищує максимальний обсяг
природного газу відповідного Періоду поставки, з урахуванням попередньо переданого
Продавцем та прийнятого Покупцем обсягу у такому Періоду поставки згідно з умовами
Індивідуального Договору та Додаткової угоди, до 13-00 год. Газової доби, що передує
Газовій добі передачі відповідного Періоду поставки.
3.5.2 Покупець має право до 04:00 Газової доби, що передує Газовій добі передачі
відповідного Періоду поставки, скоригувати подане Торгове сповіщення на набуття
природного газу в Інформаційній платформі Оператора ГТС, згідно з умовами підпункту
3.5.1 Договору.
3.5.3 У разі не надання Покупцем Торгового сповіщення в строки та на умовах, визначених
у підпункті 3.5.1 Договору, Продавець не несе відповідальності за непередачу природного
газу у відповідній Газовій добі згідно з пунктом 3.5.1 Договору.
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: ____________________ із
зазначенням обсягу природного газу на Газову добу
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 за
Період поставки згідно з Індивідуальним Договором дорівнює сумі усіх обсягів, зазначених у
торгових сповіщеннях Сторін, на підставі яких Оператором ГТС погоджено передачу
природного газу протягом такого Періоду поставки.
3.9 Після закінчення Періоду поставки, у якому була здійснена передача газу, але не
пізніше 8-го числа місяця, наступного за Періодом поставки, якщо інше не передбачено
Індивідуальним Договором, Продавець складає, підписує, скріплює своєю печаткою
Комерційний акт та направляє на підпис Покупцю його скановану копію на електронну
адресу Покупця вказану у Розділі 11 цього Договору. Комерційний акт вважається
отриманим Покупцем в день направлення його Продавцем на електронну адресу Покупця,
також Продавець надсилає на підпис Покупцю оригінали Комерційного акту у двох
примірниках підписані та скріплені печаткою Продавця на поштову адресу Покупця вказану
у Розділі 11 цього Договору.
3.10 Покупець підписує, скріплює печаткою (за наявності) отриману скановану копію
Комерційного акту та направляє підписану ним скановану копію на електронну адресу
Продавця вказану у Розділі 11 цього Договору. Покупець також підписує оригінал
отриманого від Продавця Комерційного акту та повертає один примірник підписаного
Покупцем Комерційного акту Продавцю, не пізніше 12-го числа місяця, наступного за
Періодом поставки на поштову адресу Продавця, вказану у Розділі 11 цього Договору.
3.10.1 Сторони погодили, що скан-копії підписаних Сторонами Комерційних актів, що
надіслані електронною поштою на адреси, визначені у Розділі 11 Договору, мають повну
юридичну силу нарівні з оригіналами до моменту фактичного обміну оригіналами, можуть
бути подані в якості належних доказів і не можуть заперечуватись Стороною, від імені якої
вони були відправлені.

3.11 У разі неповернення підписаного 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 не може перевищувати ___________________, 00
грн (_____________________ гривень), включаючи ПДВ.
4.2
Продаж природного газу здійснюється за Договірною ціною, що встановлюється між
Продавцем та Покупцем на умовах Індивідуального Договору.
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 умовах 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
У платіжних дорученнях Покупець має обов’язково вказувати призначення платежу,
номер та дату Рамкового Договору та Індивідуального Договору.
4.7
У випадку переплати за переданий протягом відповідного Періоду поставки
природний газ, на письмову вимогу Покупця сума переплати зараховується Продавцем в
рахунок оплати за наступний Період поставки або повертається Покупцю на його письмову
вимогу, за умови відсутності заборгованості Покупця по Договору та після підписання
Сторонами відповідного акту звіряння, протягом 5-ти (п’яти) робочих днів з дати підписання
такого акту.
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 із
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.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1
Покупець має право:
5.1.1 на отримання газу в обсягах, визначених Індивідуальним Договором, за умови
належного виконання своїх зобов’язань, у тому числі здійснення повного розрахунку,
надання забезпечення в порядку, передбаченому Договором та Індивідуальним Договором;
5.1.2 звертатися до Продавця для вирішення будь-яких питань, пов’язаних із виконанням
Договору;
5.1.3 на звірку фактичних розрахунків із підписанням відповідного акту;
5.1.4 розірвати Договір в односторонньому порядку у випадку прийняття органами
державної виконавчої та/або законодавчої влади України розпоряджень, постанов, законів
тощо про встановлення граничного рівня цін та/або прийняття Кабінетом Міністрів України
рішень щодо покладання спеціальних обов’язків на Продавця відповідно до ст. 11 Закону
України «Про ринок природного газу», якщо прийняття таких актів мало місце після

укладення цього Договору. В такому випадку Покупець направляє Продавцю повідомлення
про розірвання даного Договору та всіх додатків до цього Договору, які є його невід’ємною
частиною, в тому числі, Індивідуального Договору, за 20 календарних днів до дати такого
розірвання. При цьому, Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю вартість природного
газу, поставленого до дати розірвання Договору та всі інші платежі передбачені Договором
та всіма додатками до цього Договору, які є його невід’ємною частиною, в тому числі,
Індивідуальним договором;
5.1.5 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, надання забезпечення згідно з умовами
Договору та Індивідуального Договору;
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 Індивідуальним Договором;
5.2.7 здійснювати обмін інформацією із Продавцем, у 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 бути учасником балансуючої групи, створеної Продавцем з метою виконання умов
даного Договору;
5.2.11 у випадку прийняття органами державної виконавчої та/або законодавчої влади
України розпоряджень, постанов, законів тощо, які прямо або опосередковано впливають на
виконання Сторонами даного Договору, протягом 5 робочих днів з дати поштового
штемпеля відділу зв'язку Продавця на повідомленні про відправку проекту додаткової угоди
про внесення змін до Договору, підготовленої Продавцем відповідно до п.5.4.4 Договору,
підписати та один примірник додаткової угоди повернути на поштову адресу Продавця,
вказану у Розділі 11 цього Договору.
У разі не підписання Покупцем проекту додаткової угоди про внесення змін до Договору у
вищезазначений строк, Договір може бути розірваний Продавцем в порядку, передбаченому
Договором. При цьому, Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю вартість природного
газу, поставленого до дати розірвання Договору та всі інші платежі передбачені Договором
та всіма додатками до цього Договору, які є його невід’ємною частиною, в тому числі,
Індивідуальним Договором.
5.2.12 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 Індивідуального Договору;
5.3.2 отримувати відшкодування збитків від Покупця, що понесені Продавцем, у зв’язку із
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 в порядку
черговості, передбаченої Договором;
5.3.4 розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку прийняття органами
державної виконавчої та/або законодавчої влади України розпоряджень, постанов, законів
тощо про встановлення граничного рівня цін та/або покладення на Продавця обов’язків щодо
продажу (постачання) природного газу для потреб побутових споживачів, в тому числі, але
не виключно, прийняття Кабінетом Міністрів України рішень щодо покладання спеціальних
обов’язків відповідно до ст. 11 Закону України «Про ринок природного газу» або винесення
органами Антимонопольного комітету України рішення, яким визнано, що Покупець та/або
інші особи, з якими Покупець пов’язаний або був пов’язаний відносинами контролю, вчинив
(вчинили) порушення законодавства про захист економічної конкуренції шляхом
встановлення таких цін чи інших умов придбання або реалізації природного газу, які
неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку чи шляхом
застосування різних цін чи інших умов до рівнозначних угод з покупцями без об’єктивно
виправданих на те причин або не виконав (не виконали) рекомендації органів
Антимонопольного комітету України щодо встановлення цін чи інших умов придбання або
реалізації природного газу, якщо такі порушення мали місце після укладення цього
Договору. В такому випадку Продавець направляє Покупцю повідомлення про розірвання
даного Договору та всіх додатків до цього Договору, які є його невід’ємною частиною, в
тому числі, Індивідуального договору, за 20 календарних днів до дати такого розірвання. При
цьому, Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю вартість природного газу, поставленого
до дати розірвання Договору, та інші платежі передбачені Договором та всіма додатками до
цього Договору, які є його невід’ємною частиною, в тому числі Індивідуальним Договором.
5.3.5 розірвати цей Договір в односторонньому порядку у випадку не підписання Покупцем
додаткової угоди про внесення змін до Договору в строки, передбачені п.5.2.11 Договору. В
такому випадку Продавець направляє Покупцю повідомлення про розірвання даного
Договору та всіх додатків до цього Договору, які є його невід’ємною частиною, в тому числі,
Індивідуального Договору, за 10 календарних днів до дати такого розірвання. При цьому,
Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю вартість природного газу, поставленого до дати
розірвання Договору та всі інші платежі передбачені Договором та всіма додатками до цього
Договору, які є його невід’ємною частиною, в тому числі Індивідуальним Договором.
5.3.6 в односторонньому порядку розірвати Договір та Індивідуальний Договір у разі
виходу або виключення Покупця зі складу учасників балансуючої групи, створеної
Продавцем з метою виконання умов даного Договору.
5.3.7 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 торгових сповіщень в Інформаційній платформі Оператора ГТС
відповідно до вимог Кодексу ГТС для передання необхідного Покупцю обсягу газу за умови,
що Покупець виконав всі обов'язки по Договору та Індивідуальному договору, 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 у випадку прийняття органами державної виконавчої та/або законодавчої влади України
розпоряджень, постанов, законів тощо, які прямо або опосередковано впливають на
виконання даного Договору, не пізніше 5 робочих днів після набуття чинності таких
нормативних актів, направити Покупцю проект відповідної додаткової угоди про внесення
змін до Договору з метою приведення його у відповідність. Продавець направляє проект
додаткової угоди про внесення змін до Договору на поштову адресу Покупця з одночасним
направленням в цей день проекту додаткової угоди на електрону адресу Покупця, вказані у

Розділі 11 цього Договору. При цьому, дата поштового штемпеля відділу зв'язку Продавця
на повідомленні про відправку проекту додаткової угоди про внесення змін до Договору є
датою отримання Покупцем проекту додаткової угоди.
5.4.5 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, Договором та
Індивідуальним Договором.
6.2 За порушення Покупцем строків проведення розрахунків за природний газ та/або умов
відбору Покупцем природного газу згідно з Договором та/або Індивідуальним Договором,
Продавець має право не здійснювати передачу природного газу Покупцю до моменту
виконання ним всіх відповідних зобов’язань. Якщо порушення Покупцем строків проведення
розрахунків за природний газ та/або умов відбору Покупцем природного газу 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 проведення розрахунків за природний газ, 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 на користь Продавця 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%
від суми простроченого платежу.
6.4 У випадку не підписання Покупцем Комерційного акту у порядку, передбаченому цим
Договором та/або Індивідуальним Договором, Покупець зобов’язаний сплатити на користь
Продавця штраф у розмірі 10% (десять відсотків) від Договірної вартості за відповідний
Період поставки, за який не підписаний Комерційний акт згідно з Індивідуальним
Договором.
6.5 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.
6.6 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.
6.7 Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання взятих на себе
зобов’язань відповідно до умов Договору.
6.8 Нарахування та стягнення штрафних санкцій та збитків є правом, а не обов’язком
Сторін.
6.9 У разі не сплати Покупцем штрафних санкцій у строки та на умовах, визначених
Договором та/або Індивідуальним Договором, Продавець має право в односторонньому
порядку відмовитись від виконання зобов’язання за Договором та Індивідуальним договором
в частині обов’язку передачі природного газу Покупцю.
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
можливість їх настання, настання чи припинення повідомити про це іншу Сторону будьякими припустимими засобами з наступним протягом 3 (трьох) робочих днів письмовим
повідомленням.
7.4 Достатнім доказом дії обставин непоборної сили є документ, виданий Торговопромисловою 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 дати підписання його уповноваженими представниками
Сторін та скріплення їх підписів печатками (за наявності), але не раніше дати приєднання
Покупця до Договору про утворення балансуючої групи, згідно з яким Продавець є
стороною, відповідальною за добовий небаланс групи, та діє в частині здійснення
розрахунків між Сторонами до їх повного та належного здійснення, а в частині передачі газу
Покупцю по «30» квітня 2022 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 Індивідуального Договору 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, Індивідуальний Договір 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.
9.6 Усі додатки, додаткові угоди до цього Договору, у тому числі Індивідуальний Договір
та додаткові угоди до нього, 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, якщо інше не передбачено
Договором. Датою отримання таких повідомлень буде вважатися дата їх особистого
вручення або дата поштового штемпеля відділу зв'язку одержувача, якщо інше не
передбачено Договором.
9.8 Сторони не мають права передавати свої права та обов’язки за Договором будь-якій
третій особі без попередньої письмової згоди іншої Сторони.
9.9 Зі всіх питань, які неврегульовані цим Договором, Сторони керуються положеннями
чинного законодавства України.
9.10 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. Кожна із Сторін підтверджує та гарантує, що вона здійснила усі необхідні
корпоративні дії та отримала усі дозволи, погодження, необхідні відповідно до чинного
законодавства та установчих документів Сторони для укладення, підписання та виконання
цього Договору.
Сторони підтверджують, що права і обов’язки кожної з них, визначені цим Договором, є
співрозмірними з правами і обов’язками іншої Сторони. У зв’язку з цим, Сторони
погоджуються, що укладенням цього Договору для жодної зі Сторін не створено
несправедливих або дискримінаційних умов, які б погіршували її стан відносно іншої
Сторони.
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. САНКЦІЙНЕ ТА АНТИКОРУПЦІНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
10.1 Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх
зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:
10.1.1. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника
Покупця внесено до списку санкцій OFAC Сполучених Штатів Америки (перелік осіб, до
яких застосовано санкції, що визначається The Office of Foreign Assets Control of the US
Department of the Treasury);
10.1.2. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника
Покупця, та/або товарів чи послуг Покупця застосовано обмеження (санкції) інших, ніж

OFAC, державних органів США, режим дотримання яких може бути порушено виконанням
Договору;
10.1.3. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника
Покупця внесено до списку санкцій Європейського Союзу (Consolidated list of persons, groups
and entities subject to EU financial sanctions);
10.1.4. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника
Покупця внесено до списку санкцій Her Majesty’s Treasury Великої Британії (список осіб,
включених до Consolidated list of financial sanctions targets in the UK та до List of persons
subject to restrictive measures in view of Russia’s actions destabilising the situation in Ukraine, що
ведеться the UK Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of the Her Majesty’s
Treasury);
10.1.5. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника
Покупця внесено до списку санкцій Ради Безпеки ООН (зведений список санкцій Ради
Безпеки Організації Об’єднаних Націй (Consolidated United Nations Security Council Sanctions
List), до якого включено фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано санкційні
заходи Ради Безпеки ООН).
10.2 Продавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання своїх
зобов’язань за Договором та/або розірвати Договір у разі, якщо:
10.2.1. Покупця, та/або учасника Покупця, та/або кінцевого бенефіціарного власника
Покупця внесено до списку санкцій Ради національної безпеки і оборони України (перелік
осіб, до яких рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію
указами Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші
обмежувальні заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо
виконання цього Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і
оборони України;
10.2.2. щодо товарів та/або послуг за Договором та/або щодо виконання інших умов
Договору рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію указами
Президента України, застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні
заходи (санкції) відповідно до статті 5 Закону України “Про санкції”), якщо виконання
Договору суперечитиме дотриманню санкцій Ради національної безпеки і оборони України.
10.3 Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані
особи, працівники або уповноважені представники не виплачують, не пропонують виплатити
і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або
опосередковано, будь-яким особам для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримання
яких-небудь неправомірних переваг чи досягнення інших неправомірних цілей.
10.4 Під час виконання своїх зобов’язань за цим Договором Сторони, їхні афілійовані
особи, працівники або уповноважені представники не вчиняють дії, що можуть
кваліфікуватися як надання/отримання грошових коштів або іншого майна, переваг, пільг,
послуг, нематеріальних активів, будь-яких інших переваг нематеріального чи негрошового
характеру, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те підстав, а
також дії, що порушують вимоги чинного законодавства та міжнародних актів про протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.
10.5 Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином
представників іншої Сторони, у тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків,
безоплатного виконання робіт чи надання послуг тощо, не перерахованими у цьому пункті
способами, що ставлять представника в певну залежність і спрямовані на забезпечення
виконання цим представником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.
11. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН:
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія

___________________________
___________________________

«Нафтогаз Трейдинг»
код ЕІС - 56X930000010610X

код ЕІС - ________________

Адреса: 04116, м. Київ,

Адреса: ___________________,

вул. Шолуденка, 1

вул. _______________________

АТ «Ощадбанк» в м. Києві
UA983004650000000260073002043

IBAN: ____________________

АБ «Укргазбанк»
UA793204780000026002924444775

________________, МФО ______

Код ЄДРПОУ: 42399676

Код ЄДРПОУ: __________

ІПН: 423996726590

ІПН: __________________

Телефон: (044) 364-76-54

Телефон: __________, факс ____________

E-mail: ngt@naftogaztrading.com.ua

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, 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 (-а) 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 ______________ року № ______), в особі _______ _____________, який (-а) діє на підставі
________________, надалі – Покупець, з другої 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), про наведене нижче:
1. Загальний період поставки з «__». «___».2021 по 30.04.2022 (включно).
2. Сторони узгодили, що Договірний обсяг природного газу за Загальний період поставки,
що передається на умовах Індивідуального Договору, складається з суми усіх Договірних
Обсягів за кожний Період поставки, які формуються на підставі Додаткових угод, укладених
відповідно до пункту 7 цього Індивідуального договору та Заявок Покупця про обсяг
природного газу.
3. Плановий Договірний обсяг природного газу за Загальний період поставки складає
______,00 тис. куб. м (_______________ тисяч кубічних метрів) та встановлюється на кожний
Період поставки в наступних обсягах:
тис. куб. м.

Період
поставки

Договірний
Обсяг

Період
поставки

Жовтень 2021

Січень 2022

Листопад 2021

Лютий 2022

Грудень 2021

Березень 2022

Договірний
Обсяг

Період
поставки

Договірний
Обсяг

Квітень 2022

4. Покупець зобов’язаний до 15-00 год. 20 числа місяця, що передує кожному Періоду
поставки, повідомити Продавця про обсяг природного газу, який буде ним прийнятий від
Продавця у відповідному Періоді поставки шляхом направлення Заявки про обсяг
природного газу (Додаток 1 до Індивідуального Договору) (далі – Заявка).
5. Заявка направляється Покупцем на електронну адресу Продавця ____________________
з електронної адреси Покупця _________________ та має бути підписана електронноцифровим підписом уповноваженої особи Покупця. Покупець письмово повідомляє
Продавцю протягом ___робочих днів з дати укладання цього Індивідуального Договору про
Перелік уповноважених осіб. Покупець має право направити не більше однієї Заявки на
відповідний Період поставки. У випадку не подання Заявки або подання Заявки, що не
відповідає вимогам Індивідуального Договору, та/або не підписання Покупцем Додаткової
угоди згідно пункту 7 Індивідуального Договору, Продавець не здійснює передачу
природного газу.
6. Покупець має право подати Заявку з обсягом природного газу на Період поставки, що є
меншим, дорівнює або перевищує Договірний обсяг, зазначений у пункті 3 Індивідуального
Договору.
7. Протягом 3-х (трьох) робочих днів після отримання Продавцем Заявки, Сторони
укладають відповідну Додаткову угоду до Індивідуального Договору, в якій визначають
Договірний обсяг природного газу на Період поставки, відповідно до поданої Заявки та його
Договірну вартість. Продавець складає та підписує, скріплює своєю печаткою відповідну
Додаткову угоду до Індивідуального Договору та направляє її скановану копію на
електронну адресу Покупця, вказану у Розділі 23 цього Індивідуального Договору.
Додаткова угода вважається отриманою Покупцем в день направлення її Продавцем на
електронну адресу Покупця, також Продавець надсилає на підпис Покупцю оригінал
Додаткової угоди у двох примірниках, підписані та скріплені печаткою Продавця на
поштову адресу Покупця, вказану у Розділі 23 цього Індивідуального Договору.
Покупець підписує, скріплює печаткою (за наявності) отриману скановану копію Додаткової
угоди та направляє підписану ним скановану копію на електронну адресу Продавця, вказану
у Розділі 23 цього Індивідуального Договору. Покупець також підписує оригінал отриманої
від Продавця Додаткової угоди та повертає один примірник підписаної Покупцем
Додаткової угоди Продавцю, в межах строку, передбаченого цим пунктом Індивідуального
Договору, на поштову адресу Продавця, вказану у Розділі 23 Індивідуального Договору.
8. Договірна вартість газу за Період поставки розраховується як добуток Договірного
обсягу відповідно до укладеної Сторонами Додаткової угоди та наданої Покупцем Заявки та
Договірної ціни, визначеної в пункті 10 Індивідуального Договору.
9. Договірна вартість газу за Загальний період поставки розраховується як сума Договірних
вартостей за всі Періоди поставки протягом Загального періоду поставки.
10. Договірна ціна природного газу, який буде придбаний Покупцем на умовах цього
Індивідуального Договору, за Загальний період поставки буде становити _____грн з ПДВ за
1000 куб.м.
11.
Покупець зобов’язується здійснювати відбір природного газу щодобовим розподілом
протягом Періоду поставки в межах замовленого Покупцем обсягу, згідно поданої Заявки та
укладеної Додаткової угоди, на відповідний Період поставки на умовах Індивідуального
Договору.

12. Оплата Договірної вартості за відповідний Період поставки здійснюється Покупцем
виключно грошовими коштами на банківський рахунок Продавця протягом 45 (сорока п’яти)
календарних днів починаючи з дня, наступного за днем закінчення відповідного Періоду
поставки.
13. Покупець має право здійснити 100% передоплату Договірного обсягу природного газу
за Період поставки, вказаного у Додатковій угоді до Індивідуального договору, не пізніше
ніж за 5 (п’ять) банківських дня до початку такого Періоду поставки.
У разі здійснення Покупцем передоплати відповідно до умов цього пункту Індивідуального
Договору, пункт 14 Індивідуального Договору не застосовується.
14. Покупець зобов'язується надати Продавцю не пізніше ніж за 2 (два) банківські дні до
початку Періоду поставки: Жовтень 2021, Листопад 2021, Грудень 2021, Січень 2022, Лютий
2022, Березень 2022, Квітень 2022, один з наступних видів забезпечення виконання своїх
платіжних зобов’язань за Індивідуальним Договором:
14.1 у вигляді безвідкличної безумовної банківської гарантії у сумі, що становить 100%
Договірної вартості газу за відповідний Період поставки, визначеної Сторонами у
Додатковій угоді до Індивідуального Договору, укладеної відповідно до пунктів 7 та 16
Індивідуального Договору, та закінченням строку такої банківської гарантії не раніше ніж
через 31 день після закінчення терміну оплати, визначеного у пункті 12 цього
Індивідуального Договору.
Банківська гарантія має бути складена Банком-гарантом за формою та відповідати вимогам,
що наведені у Додатку 2 до цього Індивідуального Договору.
Усі витрати, пов'язані з банківською гарантією, здійснюються за рахунок Покупця.
14.2 укласти Договір або додаткову угоду до Договору банківського рахунку щодо
здійснення Договірного списання (надалі – Договір про Договірне списання) з рахунку
Покупця, на який надходять кошти від побутових споживачів. Договір про Договірне
списання укладається між Покупцем, Продавцем та банком, в якому обслуговується
відповідний рахунок Покупця.
Покупець також зобов’язується не відкривати інших рахунків в будь-яких банківських
установах для отримання коштів від побутових споживачів та не здійснювати розрахунки з
побутовими споживачами із застосуванням будь-яких інших рахунків, ніж рахунок, відносно
якого укладений Договір про Договірне списання.
Договір про договірне списання має містити умови, викладені у Додатку 3 до цього
Індивідуального Договору.
14.3. У випадку порушення Покупцем будь-яких зобов’язань, передбачених пунктом 14
Індивідуального Договору, Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю штраф у розмірі 10 %
від Договірної вартості газу, що зазначена у Додатковій угоді, укладеній Сторонами на
відповідний Період поставки згідно з пунктом 7 цього Індивідуального Договору.
15.
Передача природного газу Покупцю у Періоді поставки: Жовтень 2021, Листопад
2021, Грудень 2021, Січень 2022, Лютий 2022, Березень 2022, Квітень 2022 здійснюється
Продавцем за умови належного виконання Покупцем вимог пунктів 13 або 14
Індивідуального.
16.
Будь-які зміни щодо планового договірного обсягу природного газу за Загальний
період поставки та/або договірного обсягу, зазначеного у Додатковій угоді, укладеній на
відповідний Період поставки, передбаченому п. 3 Індивідуального договору, можуть
вноситися тільки за погодженням Сторін шляхом підписання додаткової угоди до
Індивідуального Договору.
17.
Покупець зобов’язаний до 15 числа місяця, що передує кожному Періоду поставки
надавати Продавцю довідку Оператора ГТС про відсутність заборгованості у Покупця перед
Оператором ГТС або акт звіряння розрахунків між Покупцем та Оператором ГТС, що
підтверджує відсутність заборгованості у Покупця перед Оператором ГТС, станом на 10
число місяця, що передує Періоду поставки.

18.
У разі нездійснення Покупцем оплати у строки та у порядку, що передбачені пунктом
12 та/або невиконання Покупцем умов, визначених пунктами 13 або 14 та/або 17
Індивідуального Договору, Продавець має право в односторонньому порядку відмовитись
від виконання зобов’язання за цим Індивідуальним Договором в частині обов’язку постачати
природний газ Покупцю без застосування будь-яких штрафних санкцій до Продавця.
19.
Пункт поставки - віртуальна торгова точка (ВТТ).
Перехід права власності на природний газ відбувається відповідно до умов Рамкового
Договору.
20.
Цей Індивідуальний Договір складений у двох примірниках, що мають однакову
юридичну силу, набирає чинності з дати підписання уповноваженими представниками
Сторін та скріплення їх підписів печатками (за наявності), але не раніше дати приєднання
Покупця до Договору про утворення балансуючої групи, згідно з яким Продавець є
стороною, відповідальною за добовий небаланс групи.
21.
У разі виходу або виключення Покупця зі складу балансуючої групи, яка передбачена
умовами Договору про утворення балансуючої групи, що вказаний у пункті 20
Індивідуального Договору, Продавець має право в односторонньому порядку розірвати
Рамковий договір та даний Індивідуальний Договір, при цьому Покупець зобов’язаний
здійснити повний розрахунок за переданий Продавцем природний газ протягом 5 робочих
днів з дати отримання Покупцем повідомлення про розірвання Індивідуального Договору
та/або Рамкового Договору, надісланому у відповідності до пункту 9.7. Рамкового Договору.
22.
Цей Індивідуальний Договір є невід’ємною частиною Рамкового Договору. Інші
умови Рамкового Договору залишаються незмінними.
23. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю

_______________________

«Газопостачальна компанія

_______________________

«Нафтогаз Трейдинг»
код ЕІС - 56X930000010610X

код ЕІС - _______________

Адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
АТ «Ощадбанк» в м. Києві

Адреса: ________________

Номер рахунку за стандартом IBAN:
UA983004650000000260073002043
АБ «Укргазбанк»
UA793204780000026002924444775
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 364-76-54
E-mail: _____________________
___________________/____________/

_______________________

IBAN: ___________________________
______________________, МФО _____

Код ЄДРПОУ: ___________
ІПН: ___________________
Телефон: ___________

E-mail:
_____________________________
__________________/________________/
-------------------------------------------------------------------кінець форми

ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

_________________________

/_____________/

_________________________

/_______________ /

Додаток 1 До Індивідуального
Договору від «__».___.202_ №____
до Рамкового Договору
купівлі-продажу природного газу
№ ___________ від __________ року

початок форми
-----------------------------------------------------------------

На фірмовому бланку підприємства
Товариству
з
обмеженою
відповідальністю «Газопостачальна
компанія «Нафтогаз Трейдинг»
Вих. номер
Дата

ЗАЯВКА ПРО ОБСЯГ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
НА ПЕРІОД ПОСТАВКИ _______________ (зазначити місяць) 202__р.
______(назва Покупця)_______ (ЕІС-код_____________) на виконання умов
Індивідуального договору №______від______ до Рамкового договору купівлі-продажу
природного газу №______________від __________________ повідомляє, що відбір
природного газу з «___». ____. 20__ по «___».______.20__ (включно) становитиме
_________тис.м.куб.

Керівник Покупця
(або належним чином уповноважена особа)

(підпис, печатка)

ПІБ

-------------------------------------------------------------------кінець форми
ПРОДАВЕЦЬ:

ПОКУПЕЦЬ:

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»

_________________________

/_____________/

_________________________

/_______________ /

Додаток 2 До Індивідуального
Договору
від__.__.202_ №____
до Рамкового Договору купівліпродажу природного газу №
___________ від __________ року
Вимоги до банківських гарантій
як забезпечення виконання зобов'язань за Договором та Проект банківської гарантії
виконання платіжних зобов'язань за Договором
1. Банківська гарантія має бути надана банком згідно з переліком та наступних умов:
банком-резидентом України, в якому держава прямо чи опосередковано володіє часткою
понад 75% статутного капіталу банку, або
банком-резидентом України, 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)), або
та 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 із забезпечення процедури закупівлі та/або із забезепечення виконання
Договору, 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.
2. Банківська гарантія оформлюється:
у вигляді електронного документа з накладенням кваліфікованого електронного підпису
(КЕП) уповноваженої особи та електронної печатки (за наявності) банка-гаранта (для
банків-резидентів України). У тексті (або колонтитулах) банківської гарантії повинно бути
посилання на засіб електронного підпису та печатки (за наявності), який використовується
для створення та/або перевірки електронного підпису та печатки. При цьому зазначений у
тексті банківської гарантії підписант має співпадати з підписантом, який наклав електронний
підпис. Подання, отримання електронної банківської гарантії здійснюється відповідно до
положень Закону України “Про електронні документи та електронний документообіг”.
Банківська гарантія має бути складена державною мовою.
Додатково надається підтвердження факту випуску гарантії банком-гарантом шляхом
направлення автентичного SWIFT-повідомлення на адресу банку Бенефіціара - назва
банка______________, код ЄДРПОУ ______________, SWIFT-код _________________
(додаткове підтвердження не надається, якщо банк –гарант і банк Бенефіціара є один банком)
із зазначенням наступної інформації: № гарантії, дата випуску, сума, термін дії, назва
Бенефіціара, назва Принципала, підтвердження повноважень підписанта(-ів).
3. Банківська гарантія оформляється
відповідно до вимог Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в
національній та іноземних валютах, затвердженого постановою Правління Національного
банку України від 15.12.2004 №639;

Орієнтовний перелік надійних вітчизняних банківських установ
№
з/п

Код за
ЄДРПОУ

Назва банку

Кредитний
рейтинг

Рейтингове
агентство

uaАА

Стандарт-Рейтинг

Державні банки:
1

14360570

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

2

00032129

АТ "ОЩАДБАНК"

AA(ukr)

Fitch Ratings

3

00032112

АТ "Укрексімбанк"

AA(ukr)

Fitch Ratings

4

23697280

АБ "УКРГАЗБАНК"

uaAА+
uaAA

Експерт-Рейтинг
ІВІ-Рейтинг

Високонадійні комерційні банки:
1

23494714

АТ "АЛЬФА-БАНК"

uaAАА

Експерт-Рейтинг

2

14360506

АТ "БАНК АЛЬЯНС"

uaAAА

НРА «Рюрік»

3

38690683

АТ "БАНК АВАНГАРД"

uaAAA

Кредит-Рейтинг

4

36520434

АТ "Дойче Банк ДБУ"

uaAAА

Експерт-Рейтинг

5

21684818

АТ "ІНГ Банк Україна"

uaAAA

Кредит-Рейтинг

6

14361575

АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК"

AAA(ukr)

7

09807862

АТ "КРЕДОБАНК"

uaAAA

8

21685166

АТ "ОТП БАНК"

uaAAА

Fitch Ratings
Експерт-Рейтинг
Стандарт-Рейтинг
Кредит-Рейтинг

9

21677333

АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК"

AAA(ukr)

Fitch Ratings

10

14282829

АT "ПУМБ"

uaAAА

Кредит-Рейтинг

11

14305909

АТ "Райффайзен Банк Аваль"

uaААА

Стандарт-Рейтинг

12

21685485

АТ "СІТІБАНК"

uaAАА

Експерт-Рейтинг

13

09806443

АТ "ТАСКОМБАНК"

uaAAА

Кредит-Рейтинг

14

09807750

АТ "УкрСиббанк"

uaAАА

Експерт-Рейтинг

15

21133352

АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК"

uaAAА

Кредит-Рейтинг

16

35960913

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"

17

09809192

АТ "АСВІО БАНК"

uaAA+
uaAAА
uaAA+

Експерт-Рейтинг
Стандарт-Рейтинг
Кредит-Рейтинг

18

26237202

ПАТ "БАНК ВОСТОК"

uaAA+

Кредит-Рейтинг

19

34575675

АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК"

uaAA+

ІВІ-Рейтинг

20

14360920

АТ "ПРАВЕКС БАНК"

AA+(ukr)

Fitch Ratings

21

37716841

uaAA+

НРА «Рюрік»

22

35590956

АТ "БАНК СІЧ"
АТ "АП БАНК"
("АГРОПРОСПЕРІС БАНК")

uaAA

Експерт-Рейтинг

23

21570492

uaAA

Експерт-Рейтинг

24

36061927

АТ "АЙБОКС БАНК"
АТ "ЄПБ" ("ЄВРОПЕЙСЬКИЙ
ПРОМИСЛОВИЙ БАНК")

uaAA

Експерт-Рейтинг

№
з/п
25

Код за
ЄДРПОУ
19390819

26

33695095

27

14352406

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО"

uaAA

ІВІ-Рейтинг

28

13857564

АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"

uaAA

Кредит-Рейтинг

29

21665382

АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ"

uaАА

НРА «Рюрік»

30

21580639

АТ "КІБ" («Комерційний
індустріальний банк»)

uaАА

Стандарт-Рейтинг

31

34514392

АТ "АКБ "КОНКОРД"

uaАА

НРА «Рюрік»

32

09804119

АТ "МЕГАБАНК"

uaAА

Експерт-Рейтинг

33

35345213

АТ "МОТОР-БАНК"

uaAА

Стандарт-Рейтинг

34

21650966

ПАТ "МТБ БАНК"

uaAА+
uaAA

НРА «Рюрік»
Кредит-Рейтинг

35

26410155

uaAА

ІВІ-Рейтинг

36

20953647

АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ
БАНК"
Акціонерний банк "Південний"

uaAA

Кредит-Рейтинг

37

20034231

АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ"

uaAA

Стандарт-Рейтинг

38

09807595

АТ "Полтава-банк"

uaAА

Стандарт-Рейтинг

39

21322127

АТ "АБ "РАДАБАНК"

uaAA

НРА «Рюрік»

40

26547581

АТ "УКРБУДІНВЕСТБАНК"

uaAA

НРА «Рюрік»

41

39849797

АТ "РВС БАНК"

uaAA

Стандарт-Рейтинг

42

14360080

АТ "А-БАНК"
(АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“АКЦЕНТ – БАНК”)

uaAA-

Кредит-Рейтинг

43

19358784

АТ "АЛЬТБАНК"

uaAA-

Кредит-Рейтинг

44

39544699

АТ "КРИСТАЛБАНК"

uaAA-

ІВІ-Рейтинг

45

37515069

АТ "СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"

A+
Aa2
АА-

S&P
Moody's
Fitch Ratings

Назва банку
АТ "Ідея Банк"
АТ "БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА
ЗАОЩАДЖЕНЬ"

Кредитний
рейтинг
uaAA
uaAA

Рейтингове
агентство
Кредит-Рейтинг
НРА «Рюрік»
Кредит-Рейтинг

Проект банківської гарантії виконання платіжних зобов'язань за Договором
початок форми
----------------------------------------------------------------БАНКІВСЬКА ГАРАНТІЯ №
Місце складання _______

Дата видачі _____

Ми, __повна назва банку-гаранта___, код ЄДРПОУ_________, офіційне
місцезнаходження за адресою: ______, банківська ліцензія № ____ від ________, SWIFTкод_____ (далі – Банк-гарант), в особі ___________________ яка/який діє на підставі
___________________ були повідомлені про те, що між ___повна назва контрагента__, код
ЄДРПОУ ______, офіційне місцезнаходження за адресою: ________ (далі - Принципал) та
___найменування бенефіціара___, код ЄДРПОУ _____ офіційне місцезнаходження за
адресою: ____________(далі –Бенефіціар), укладено Індивідуальний договір № _____від
______до Рамкового Договору купівлі-продажу природного газу №________ від _____ та
додаткову угоду до нього №__________від________ (далі разом та окремо - Договір),
відповідно до умов якого Принципал зобов’язаний надати банківську гарантію у розмірі
100% договірної вартості газу за Період поставки_______________ (зазначити місяць) як
забезпечення виконання своїх платіжних зобов’язань за Договором.
З огляду на викладене вище, Банк-гарант цим надає Бенефіціару гарантію та приймає
на себе безумовне та безвідкличне зобов’язання сплатити Бенефіціару суму, яка не
перевищує
(зазначається літерний код відповідно до Класифікатора та сума
цифрами)________________(цифрами та прописом)___ гривень (далі - Сума гарантії)
протягом п’яти банківських днів з дати одержання письмової вимоги Бенефіціара про сплату
коштів за Гарантією (далі - Вимога), без необхідності для Бенефіціара обґрунтовувати свою
Вимогу, без подання будь-яких інших документів, крім Вимоги, або виконання будь-яких
інших умов.
Ця гарантія забезпечує виконання Принципалом платіжних зобов’язань за Договором.
Вимога Бенефіціара про здійснення виплати має бути надана на бланку Бенефіціара та
має містити:
посилання на номер і дату цієї гарантії;
повідомлення про невиконання/неналежне виконання Принципалом зобов’язань за
Договором, забезпечених цією гарантією;
підпис уповноваженої особи Бенефіціара та відбиток печатки Бенефіціара;
платіжні реквізити для перерахування суми, що вимагається до сплати за Гарантією.
Оригінал Вимоги повинен бути надісланий на зазначену вище адресу Банка-гаранта
через банк Бенефіціара: АБ “УКРГАЗБАНК”, код банку 320478, код ЄДРПОУ 23697280,
юридична адреса: Україна, 03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1, поштова адреса: Україна,
01030, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 16-22, SWIFT-код UGASUAUK, який підтвердить
автентичним SWIFT-повідомленням на SWIFT-адресу Банка-гаранта з посиланням на
реквізити цієї гарантії та Вимоги, що підпис на Вимозі належить уповноваженій особі
Бенефіціара.
Виплата здійснюється шляхом перерахування Суми гарантії на розрахунковий рахунок
Бенефіціара, зазначений у Вимозі.
Усі платежі за гарантією будуть виконані Банком-гарантом на користь Бенефіціара
незалежно від будь-яких заперечень Принципала або будь-якої третьої особи.
Усі витрати, пов’язані з цією гарантією, здійснюються за рахунок Принципала.
Сума гарантії зменшується на кожну суму, сплачену Банком-гарантом за цією
гарантією.
У разі порушення Банком-гарантом своїх обов'язків за цією гарантією, його
відповідальність не обмежується Сумою гарантії. За невиконання або неналежне виконання
Банком - гарантом своїх зобов`язань за цією гарантією щодо перерахування коштів, згідно з

письмовою(-ими) Вимогою(-ами) Бенефіціара, Банк - гарант сплачує Бенефіціару пеню в
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру невиконаних
або неналежно виконаних зобов’язань Банку - гаранта за цією банківською гарантією за
кожний день прострочення.
Ця гарантія набуває чинності з дати її надання Банком-гарантом.
Строк дії гарантії – до __(від кінцевої дати платежу Принципала, яка визначена у
пункті 12 Індивідуального договору +31 день)___ року включно, і будь-яка Вимога за
гарантією має бути отримана Банком-гарантом не пізніше 17:00 годин за Київським часом
цієї дати. Ця Гарантія видана на користь Бенефіціара і права вимоги по ній не можуть бути
передані третій особі без попередньої письмової згоди Банка-гаранта.
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.
Внесення змін до тексту цієї гарантії здійснюється за письмовим погодженням між
Принципалом, Бенефіціаром та Банком-гарантом, за виключенням подовження строку дії
та/або збільшення суми.
Ця гарантія підпорядковується чинному законодавству України.
ПОСАДА

ПІДПИС

ПІБ

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

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

ПОКУПЕЦЬ:
_________________________
_________________________

____________________
___________________/

_____________________/__________/

Додаток 3 До Індивідуального
Договору від __.__.202_ №____
до Рамкового Договору купівліпродажу природного газу №
___________ від __________ року
Основні умови Договору про договірне списання
1.
Договором про Договірне списання повинно бути передбачено, що у разі одночасного
надходження до банку кількох документів, на підставі яких здійснюється списання грошових
коштів, банк списує кошти з рахунку Покупця в такій черговості:
1.1
у першу чергу списуються грошові кошти на підставі рішення суду для задоволення
вимог про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або
смертю, а також вимог про стягнення аліментів;
1.2
у другу чергу списуються грошові кошти па підставі рішення суду для розрахунків
щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці особам, які працюють за трудовим
договором (контрактом), а також виплати за авторським договором;
1.3
у третю чергу списуються грошові кошти на підставі інших рішень суду,
1.4
у четверту чергу списуються грошові кошти за розрахунковими документами
Покупця, що передбачають виконання його договірних зобов’язань перед Оператором ГТС,
які виникають у зв’язку з цим Договором;
1.5
у п’яту чергу списуються грошові кошти за розрахунковими документами Покупця,
що передбачають платежі до бюджету і розрахунки з персоналом та пов’язані з ними
обов’язкові відрахування, передбачені чинним законодавством.
1.6
у шосту чергу списуються грошові кошти для виконання грошових зобов’язань
Покупця перед банком в порядку договірного списання;
1.7
у сьому чергу списуються грошові кошти для виконання грошових зобов’язань
Покупця перед Продавцем за Рамковим Договором та Індивідуальним договором; у разі
надходження до банку більше одного повідомлення договірне списання здійснюється в
порядку черговості їх надходження до банку;
1.8
у восьму чергу списуються грошові кошти за іншими розрахунковими документами в
порядку черговості їх надходження до банку, та на підставі інших умов договорів про
здійснення договірного списання.
2.
У разі порушення Покупцем умов розрахунків за поставлений природний газ оплата
за природний газ за цим Договором здійснюється шляхом щоденного Договірного списання
банками залишку грошових коштів з банківських рахунків Покупця, на які надходять кошти
від побутових споживачів за поставлений природний газ, на банківський рахунок Продавця.
3.
Договірне списання (перерахування) з поточного рахунку Покупця на поточний
рахунок Продавця здійснюється з дати отримання банком повідомлення Продавця про
порушення строків розрахунків за цим Договором, на підставі відповідного Договору про
Договірне списання до повного виконання зобов’язань Покупця в частині розрахунків за
поставлений природний газ за цим Договором без застосування платіжних вимог від
Продавця.
ПРОДАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальністю
«Газопостачальна компанія
«Нафтогаз Трейдинг»
___________________/

ПОКУПЕЦЬ:
_________________________
_________________________
____________________
_____________________/__________/

