ДОГОВІР №__
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
місто Київ

«___» ______2018 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, в особі директора Волинця Віталія Валентиновича, який діє на
підставі
Статуту,
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, в
особі _________________________________, який діє на підставі _____________, надалі –
Покупець, з другої сторони, в подальшому разом іменовані «Сторони», а кожен окремо –
«Сторона», керуючись Законом України «Про ринок природного газу», Постановою
НКРЕКП № 2496 від 30.09.2015 «Про затвердження Правил постачання природного газу»,
Постановою НКРЕКП № 2493 від 30.09.2015 «Про затвердження Кодексу газотранспортної
системи», Постановою НКРЕКП № 2494 від 30.09.2015 «Про затвердження Кодексу
газорозподільних систем», іншими нормативно-правовими актами України, що регулюють
відносини у сфері купівлі-продажу природного газу, уклали цей договір купівлі-продажу
природного газу (надалі – «Договір») про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Продавець зобов’язується передати у власність Покупцю природний газ (надалі –
«газ») в об’ємах (обсягах) та у відповідний період, що погоджені сторонами, а Покупець
зобов’язується прийняти і своєчасно оплачувати вартість газу у розмірі, строку та у порядку,
що визначені Договором.
1.2. Відносини Сторін, що не врегульовані Договором, регулюються ЗУ «Про ринок
природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної
системи та Кодексом газорозподільних систем, іншими нормативно-правовими актами, що
регулюють відносини суб’єктів ринку природного газу України та нормами чинного
законодавства України.
1.3. Терміни, наведені в Договорі, вживаються у значеннях, визначених ЗУ «Про ринок
природного газу», Правилами постачання природного газу, Кодексом газотранспортної
системи, Кодексом газорозподільної системи.
2. КІЛЬКІСТЬ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИРОДНОГО ГАЗУ
2.1. За розрахункову одиницю переданого природного газу приймається метр кубічний
природного газу, приведений до стандартних умов і виражений в енергетичних одиницях.
Стандартними умовами є: тиск 760 мм ртутного стовпа (101,325 кПa) і температура – 20
градусів за Цельсієм.
2.2. Фізико-хімічні показники природного газу повинні відповідати вимогам,
визначеним розділом III Кодексу газотранспортної системи.
2.3. Якість газу, який передається Продавцем Покупцю, повинна відповідати вимогам
ГОСТ 5542-87 "Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового
назначения. Технические условия" та іншим вимогам, встановленим державними
стандартами, технічними умовами, нормативно-технічними документами щодо його якості.
Якість газу визначається методами, що передбачені державними стандартами та нормативнотехнічними документами.
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3. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ, ПРИЙМАННЯ ТА ОБЛІКУ ГАЗУ
3.1. Порядок та умови передачі і приймання природного газу встановлюються
Сторонами в додаткових угодах до Договору (далі - «Індивідуальні договори»), зразок яких
наведено у Додатку №1.
Індивідуальні договори повинні бути укладені, з урахування умов Договору, у
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками Сторін, і мають юридичну
силу.
3.2. Обсяги (об’єми) газу, які плануються передати у власність Покупцю в кожному
газовому місяці (надалі – «розрахунковий період») визначаються на підставі письмової
заявки Покупця. Типова форма заявки на купівлю газу наведена у Додатку №2. Така заявка
потребує письмового підтвердження від Покупця за формою, наведеною у Додатку №3.
3.3. Договірний обсяг (об’єм) газу, договірна вартість, договірна ціна та загальний
строк реалізації газу, що планується передати у власність Покупцю встановлюються
Сторонами у відповідних Індивідуальних договорах. У разі необхідності внесення будь-яких
інших змін, Сторони повинні керуватися положеннями п. 9.2. Договору.
3.4. Передача природного газу та перехід права власності на нього відбувається у
віртуальній торговій точці в газотранспортній системі України. Після переходу права
власності на природний газ, Покупець несе всі ризики і бере на себе відповідальність,
пов’язану з правом власності на природний газ.
3.5. Фактична кількість переданого Покупцю газу визначається у віртуальній торговій
точці в газотранспортній системі України.
3.6. Приймання-передача газу, переданого Продавцем та прийнятого Покупцем у
звітному місяці, оформлюється шляхом підписання Сторонами щомісячних Актів
приймання-передачі, які є підставою для остаточних розрахунків між ними.
3.7. На підставі отриманих від Покупця даних та/або даних Оператора ГРМ/ГТС
Продавець протягом 3 (трьох) робочих днів готує та надає Покупцю два примірники Акту
приймання-передачі природного газу за розрахунковий період, підписані Продавцем.
3.8. Покупець протягом 2 (двох) робочих днів з дати одержання Акту прийманняпередачі природного газу зобов'язується повернути Продавцю один примірник оригіналу
Акту приймання-передачі природного газу, підписаний Покупцем, або надати в письмовій
формі мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі природного газу.
3.9. У випадку не повернення Покупцем підписаного оригіналу Акту прийманняпередачі природного газу, не надання письмового обґрунтованого заперечення проти
підписання Акту або відмови Покупця від підписання Акту приймання-передачі природного
газу до 10 (десятого) числа місяця, наступного за розрахунковим, такий Акт вважається
погодженим та підписаним Покупцем, а його обсяг (об’єм) спожитого газу вважається
встановленими та узгодженими відповідно до даних Оператора ГРМ/ГТС.
3.10. Зміна об’єму (обсягу) газу погодженого Сторонами у відповідному
Індивідуальному договорі оформлюється відповідним коригуванням у віртуальній торговій
точці.
У зв’язку з чим, Сторони вносять відповідні зміни до Індивідуального договору та
здійснюють належні перерахунки.
3.11. У випадку неможливості Продавця здійснити передачу газу у власність Покупцю
в обумовлені Договором та/або відповідним Індивідуальним договором строки/терміни,
Продавець протягом 10 (десяти) банківських днів повертає суму грошових коштів, сплачену
за такий газ, за винятком обсягу природного газу, що Продавець не може поставити
Покупцеві через форс-мажорні обставини, або обставини переривання та/або технічного
обслуговування системи чи наявності заборгованості Покупця за Договором та інших
обставин, передбачених Договором та/або Індивідуальними договорами.
4. ЦІНА ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
4.1. Продаж газу здійснюється за ціною, що вільно встановлюється між Продавцем та
Покупцем у кожному відповідному Індивідуальному договорі.
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4.2. Загальна ціна Договору складає суму вартостей всіх укладених Сторонами
Індивідуальних договорів та не може перевищувати 3 000 000 000 (три мільярди гривень), в
тому числі ПДВ.
4.3. Договірна вартість природного газу визначається як добуток Договірного обсягу
газу та Договірної ціни, що погоджена Сторонами у Індивідуальному договорі.
4.4. Договірна ціна встановлюється і підлягає сплаті в гривнях України у
безготівковому вигляді на рахунок Продавця. Договірна ціна є базовою, визначається за
офіційним курсом Національного Банку України (надалі - НБУ) до Євро на дату підписання
відповідного Індивідуального договору та округлюється до 2-х знаків після коми.
У випадку зміни офіційного курсу української гривні по відношенню до Євро у
сторону збільшення більш ніж на 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка), Сторони
дійшли до згоди, що Договірна ціна на газ підлягає автоматичному перерахунку, без
додаткового погодження Сторонами, на дату оплати за наступною формулою:
Ра = (Р1*К/Х) * 1,2 , де:
«Ра» - це розрахункова ціна на кожну дату оплати Покупцем;
«Р1» - це договірна ціна згідно Індивідуального договору;
«К» - це офіційний курс української гривні по відношенню до євро, визначений НБУ,
який визначається як значення офіційного курсу на дату оплати.
«Х» - це офіційний курс української гривні по відношенню до євро, визначений НБУ
на дату укладення Індивідуального договору.
4.5. Ціна природного газу підлягає зміні з наступних підстав:
4.5.1. зміни кон'юнктури ринку (зміна закупівельної ціни газу у власників ресурсу
(газодобувних підприємств, оптових продавців, власників імпортованого ресурсу
природного газу);
4.5.2. набрання чинності нормативно-правовими актами, у тому числі, у випадку
внесення змін до податкового законодавства, що впливають на ціну газу; прийняття
нормативно-правових актів, що створюють для Продавця додаткові фінансові витрати
пов’язані із постачанням газу Покупцю (будь-які види фінансових забезпечень, гарантій
(безвідкличної, безумовної банківської гарантії)); вимоги щодо збільшення страхового
запасу газу; збільшення тарифів на транспортування та/або розподіл природного газу, тощо;
4.5.3. надання Покупцем заявки на коригування договірних обсягів газу у сторону
збільшення;
4.5.4. коливання курсу іноземної валюти щодо національної валюти України на умовах
та підставах, викладених в Договорі чи Індивідуальних договорах.
4.5.5. з будь-яких інших підстав, що випливають із відповідної письмової домовленості
Сторін, оформлених відповідною додатковою угодою до Договору
4.6. Сторони погоджуються, що у випадку настання обставин, визначених у п. 4.5.
Договору (крім випадку, передбаченого п. 4.5.4. Договору), ціна газу має бути збільшена
шляхом укладення відповідної додаткової угоди впродовж 3 (трьох) робочих днів з моменту
настання однієї із зазначених підстав.
У такому разі Продавець готує та передає Покупцю два примірника додаткової угоди з
новою ціною на природний газ, а Покупець зобов’язаний підписати та повернути оригінал
одного примірника Продавцю протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати його отримання.
У випадку не погодження Покупцем з новою ціною на газ та/або у випадку не
підписання такої додаткової угоди у строки, передбачені даним пунктом Договору,
Продавець звільняється від обов’язку передачі природного газу Покупцю на відповідний
розрахунковий період. При цьому, зобов’язання Продавця призупиняються в частині
передачі газу до моменту узгодження Сторонами ціни газу на наступні розрахункові періоди.
4.7. Покупець сплачує Продавцю Договірну вартість природного газу на умовах 100%
передоплати на підставі виставленого рахунку на оплату.
Сторони у відповідному Індивідуальному договорі можуть погодити інший порядок
здійснення оплати за природний газ.
4.8. Якщо інше не погоджено Сторонами у Індивідуальному договорі та/або не вказано
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в рахунку Продавця, Покупець має здійснити оплату виставленого рахунку протягом 3
(трьох) банківських днів з дати його виставлення.
4.9. Моментом оплати вважається дата зарахування грошових коштів на рахунок
Продавця, після чого Продавець здійснює реалізацію природного газу на умовах
відповідного Індивідуального договору.
4.10. В платіжних дорученнях Покупець має обов’язково вказувати номер та дату
Договору та відповідного Індивідуального договору, призначення платежу, номер та дату
рахунку.
4.11. У випадку переплати за переданий протягом відповідного розрахункового періоду
природний газ, сума переплати зараховується Продавцем в рахунок оплати за наступний
розрахунковий період або повертається Покупцю на його письмову вимогу, за умови
відсутності заборгованості Покупця за Договором.
4.12. У випадку виникнення у Покупця заборгованості за Договором, Продавець має
право грошові кошти, отримані від Покупця в поточному розрахунковому періоді,
зарахувати в рахунок погашення існуючої заборгованості Покупця відповідно до черговості
її виникнення.
4.13. За наявності заборгованості за минулі періоди та/або заборгованості із сплати пені,
штрафів, інфляційних нарахувань, відсотків річних та судового збору сторони
погоджуються, що грошова сума, яка надійшла від Покупця, погашає вимоги Продавця у
такій черговості незалежно від призначення платежу:
1) у першу чергу відшкодовуються витрати Продавця, пов'язані з таким порушенням;
2) у другу - сплачуються інфляційні нарахування, відсотки річних, пені, штрафи та
упущена вигода;
3) у третю чергу погашається основна сума заборгованості за Договором.
4.14. У разі виникнення у Покупця заборгованості за Договором, за домовленістю
Продавця та Покупця може бути укладений графік погашення заборгованості, який
оформляється Додатком до Договору або окремим договором про реструктуризацію
заборгованості. Укладення Сторонами та дотримання Покупцем узгодженого графіку
погашення заборгованості не звільняє Покупця від виконання поточних зобов’язань за
Договором.
5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Покупець має право:
5.1.1. на отримання газу в об’ємах (обсягах), визначених Договором та Індивідуальним
договором, за умови належного виконання своїх зобов’язань;
5.1.2. отримувати інформацію про ціну газу, про обсяги та інші показники власного
споживання природного газу;
5.1.3. звертатися до Продавця для вирішення будь-яких питань, пов’язаних з
виконанням Договору;
5.1.4. на звірку фактичних розрахунків з підписанням відповідного акту;
5.1.5. оскаржувати будь-які несанкціоновані неправомірні чи інші дії Продавця, що
порушують його права, та приймати участь у розгляді цих скарг на умовах, визначених
діючими нормативно-правовими актами та Договором;
5.1.6. на дострокове розірвання Договору, якщо Продавець повідомив його про намір
внесення змін до Договору і нові умови Договору виявилися для нього неприйнятними;
5.1.7. 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 природного газу та умов Договору;
5.2.2. забезпечувати своєчасну та повну оплату газу, згідно з умовами Договору та
Індивідуальних договорів;
5.2.3. отримати персональний ЕІС-код;
5.2.4. своєчасно письмово повідомляти Продавцю про всі зміни даних Покупця,
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зокрема його місцезнаходження, банківських реквізитів, статусу платника податків, тощо;
5.2.5. проводити звірку розрахунків за газ, переданий у власність Покупцю, за
погодженням Сторін;
5.2.6. відшкодовувати Продавцю реальні збитки, фактично понесені ним у зв’язку з
невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов’язань за діючими нормативноправовими актами та/або Договором;
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. 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. ініціювати припинення (обмеження) передачі природного газу Покупцю у
порядку та на умовах, визначених Договором та чинним законодавством;
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 об’ємах (обсягах),
визначених Договором та Індивідуальними договорами, за умови дотримання Покупцем
вимог Договору та чинного законодавства України;
5.4.2. забезпечити подання всіх необхідних документів для підтвердження Оператором
ГТС необхідного Покупцю обсягу газу за умови, що Покупець виконав власні обов'язки
перед Продавцем, для замовлення необхідного Покупцю об’єму (обсягу) газу;
5.4.3. надавати Покупцю інформацію про умови продажу газу, ціну газу, порядок
оплати за спожитий газ та іншу інформацію, що вимагається діючими нормативноправовими актами.
5.4.4. дотримуватися мінімальних стандартів та вимог до якості обслуговування
Покупця;
5.4.5. виконувати інші обов’язки, які покладені на нього чинним законодавством та/або
цим Договором.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. При порушенні умов Договору Сторони несуть відповідальність згідно з чинним
законодавством України та умовами Договору.
6.2. За порушення Покупцем строків/термінів оплати за природний газ, визначених
Договором та/або Індивідуальними договорами, Покупець зобов’язаний сплатити Продавцю
пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, від суми
простроченого платежу за кожен день прострочення, а у випадку порушення Покупцем
строків/термінів оплати за природний газ більше ніж на 5 (п’ять) банківських днів, Покупець
зобов’язаний сплатити на користь Продавця додатково штраф у розмірі 20% (двадцяти
відсотків) від суми простроченого платежу у строк та на умовах, визначених у відповідній
вимозі Продавця.
6.3. У випадку повної або часткової відмови Покупця від прийняття обсягу газу після
надання Підтвердження, Продавець має право утримати з сплаченої Покупцем за такий газ
суми грошових коштів штраф у розмірі 20% (двадцяти відсотків) вартості об’єму газу, від
прийняття якого Покупець відмовився, якщо такий газ вже оплачений. В іншому випадку
Покупець зобов’язаний сплатити на користь Продавця, передбачений цим пунктом Договору
штраф у строк та на умовах, визначених у відповідній вимозі Продавця.
6.4. У випадку ухилення Покупця від підписання Актів приймання-передачі газу, у
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строк, передбачений умовами цього Договору, Покупець зобов’язаний сплатити на користь
Продавця штраф у розмірі 5% (п’яти відсотків) від договірної вартості відповідного об’єму
(обсягу) природного газу, переданого Покупцю протягом розрахункового періоду, за який
такі Акти підписуються у строк та на умовах, визначених у відповідній вимозі Продавця.
6.5. Продавець не відповідає за будь-які перебої у транспортуванні або розподілі
природного газу, які стосуються функціонування, обслуговування та/або розвитку
газотранспортної та/або газорозподільної системи, а також за будь-яке погіршення якості
природного газу, що сталося з вини Оператора ГТС/ГРМ.
6.6. У випадку невиконання Покупцем його обов’язків за Договором, Продавець має
право застосувати до Покупця оперативно-господарські санкції, передбачені статтею 236
Господарського кодексу України, а також відмовитись від виконання зобов‘язань ,
передбачених предметом Договору до повного та належного виконання Покупцем власних
зобов’язань.
6.7. У випадку невиконання, або неналежного виконання Покупцем його фінансових
зобов’язань, передбачених у Договорі/Індивідуальному договорі, Продавець має право
призупинити передачу газу у власність Покупцю до моменту виконання ним всіх фінансових
зобов’язань, при цьому, Продавець не повинен нести відповідальність за будь-які збитки,
витрати або втрати, які були понесені у зв'язку з таким припиненням.
6.8. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторін від виконання взятих на себе
зобов’язань, відповідно до умов Договору.
6.9. У випадку наявності у Покупця заборгованості за Договором/Індивідуальними
договорами на відповідну дату сплати рахунку, Договір/Індивідуальний договір може бути
припинено Продавцем, про що він надсилає повідомлення Покупцю про дострокове
припинення з дати, визначеної у такому повідомленні.
6.10 У разі припинення Договору/Індивідуального договору, Продавець має право на
відшкодування збитків від Покупця у вигляді упущеної вигоди, яка розраховується
наступним чином:
(РЦ - ДЦ ) x об’єм (обсяг) газу, де :
РЦ = Ринкова ціна, за якою Продавець міг би продати третій особі, еквівалентний об’єм
(обсяг) природного газу.
ДЦ = Договірна ціна, визначена у відповідному Індивідуальному договорі.
об’єм (обсяг) газу = Договірний об’єм (обсяг), що залишається непоставленим.
7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ
7.1. При настанні обставин непереборної сили (форс-мажорні обставини), які
унеможливлюють повне або часткове виконання будь-якою із Сторін зобов’язань за цим
Договором, як-то: пожежа, повінь, землетрус та інші стихійні лиха, аварія на газопроводі,
війна та військові дії, блокада, страйки, зміна законодавства України, видання органами
виконавчої влади України нормативних актів, що роблять неможливим виконання
зобов‘язань по цьому Договору, чи інших, що не залежать від Сторін, обставин, жодна зі
Сторін не несе відповідальності. Дані обставини повинні бути підтверджені сертифікатом
Торгово-промислової палати України чи іншим компетентним органом.
7.2. Про настання форс-мажорних обставин, термін їхньої дії та припинення Сторона,
для якої вони наступили, негайно сповіщає іншу Сторону засобами факсимільного зв'язку,
електронної пошти, телефонного зв’язку, тощо. З подальшим направленням письмового
повідомлення протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання таких обставин.
Неповідомлення або невчасне повідомлення про настання форс-мажорних обставин
позбавляє Сторону права посилатися на такі обставини.
7.3. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Покупця від обов’язку оплати
об’єму (обсягу) фактично отриманого у власність від Продавця природного газу.
7.4. При припиненні обставин, зазначених у пункті 7.1. Договору, Сторона повинна без
зволікання, будь-якими доступними засобами письмово сповістити про їх припинення іншу
Сторону. У повідомленні вказується термін, у який передбачається виконати зобов'язання за
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цим Договором.
7.5. У випадках, передбачених у п. 7.1 Договору, термін виконання Стороною своїх
зобов'язань за цим Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі
обставини і їхні наслідки.
7.6. Відповідно до умов та положень норм, правил і договорів Оператора
газотранспортної/газорозподільної системи, закупівля природного газу у віртуальній
торговій точці в газотранспортній системі може бути тимчасово припинене на період,
протягом якого Оператор системи повинен здійснити технічне обслуговування або ремонтні
роботи, які необхідні для функціонування відповідних систем (Технічне обслуговування
системи).
8. ПОРЯДОК РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРІВ ТА СУПЕРЕЧОК
8.1. Спори між Сторонами цього Договору вирішуються шляхом досудового
врегулювання спорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб. Сторони зобов'язані
розглянути всі скарги, отримані від іншої Сторони та протягом одного місяця повідомити
про результати їх розгляду з моменту тримання такої скарги.
8.2. У випадку недосягнення Сторонами згоди, спірні питання вирішуються у порядку,
встановленому чинним законодавством, у тому числі в судовому порядку.
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 «__» ________ 20__ року (включно), якщо Сторони не
погодять продовження такого строку, шляхом підписання відповідної додаткової угоди.
Сторони можуть продовжувати дію Договору необмежену кількість раз за спільною
домовленістю.
У випадку, якщо установчим документом Сторони передбачена наявність печатки,
Договір має бути скріплений печаткою такої Сторони.
9.2. Умови Договору (у тому числі істотні), місцезнаходження, реквізити сторін та
додатки до Договору можуть бути змінені Сторонами лише шляхом укладення про це
відповідної додаткової угоди.
9.3. 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, у п’ятиденний строк з дня виникнення відповідних змін рекомендованим листом з
повідомленням про вручення.
9.4. Цей Договір та усі його додатки є конфіденційними документами і відомості, що
містяться в них, не підлягають розголошенню, окрім випадків та в обсязі, передбачених
чинним законодавством України та/або за письмовою згодою Сторін.
9.5. Усі додаткові угоди, у тому числі Індивідуальні договори, Акти прийманняпередачі та інші додатки до Договору є його невід’ємними частинами та набувають чинності,
якщо вони вчинені письмово та підписані Сторонами і скріплені відбитками печаток.
9.6. Всі повідомлення за Договором вважаються зробленими 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.
9.7. 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 Конституцією України та Законом України «Про захист
персональних даних». Факт підписання Договору – є фактом отримання згоди і повідомлення
для Сторін про збір та обробку персональних даних.
9.8. Сторони не мають права передавати свої права та обов’язки за Договором будь-якій
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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.
9.11. Копії Договору, а також всіх документів до нього, відправлені Сторонами
засобами факсимільного зв'язку та/або електронної пошти, визнаються Сторонами і мають
повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами таких документів. Такий обмін
Сторони зобов'язані здійснити протягом 7 (семи) календарних днів з дати відправлення
документів засобами факсимільного зв'язку та/або електронної пошти.
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. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:
Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ»
(код ЕІС - 56X930000010610X)
Адреса: 04116, м. Київ,
вул. Шолуденка, 1
Поточний рахунок № 26002924444775
в АБ «Укргазбанк» м. Києва,
Код банку 320478
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 537-05-63
E-mail: info@naftogaztrading.com.ua

ПОКУПЕЦЬ:
_____________________________
«____________________________»
(код ЕІС - ________________)
Адреса: __________________
_________________________________
Поточний рахунок № ________________
в ________________________,
Код банку ______
Код ЄДРПОУ: _____________
ІПН: _____________
Телефон: ____________
E-mail: _______________

Директор

______________

__________________/В.В. Волинець/

__________________/________/
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Додаток №1 до Договору №______
купівлі-продажу природного газу
від __.__.20__

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ДОГОВІР №____
до договору купівлі-продажу природного газу № ________від _________ 201_ року
місто Київ

«___» ___________2018 року

Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА
КОМПАНІЯ «НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ», ЕІС-код 56X930000010610X, в особі директора
Волинця Віталія Валентиновича, який діє на підставі Статуту, надалі – «Продавець» з однієї
сторони, та __________________________, ЕІС-код_________________, в особі___________,
який діє на підставі _____________, надалі – «Покупець», з другої сторони, в подальшому
разом іменовані «Сторони», а кожен окремо – «Сторона», уклали цей Індивідуальний договір
купівлі-продажу природного газу надалі – «Індивідуальний договір», що у відповідності до
пунктів 3.1. та 3.3. договору купівлі-продажу природного газу надалі – «Договір» погодили
наступні умови:
1. Загальний строк реалізації: _________________20__ року.
2. Договірна ціна (визначається за офіційним курсом Національного Банку України
(надалі - НБУ) до Євро на дату підписання відповідного Індивідуального договору та
округлюється до 2-х знаків після коми.
У випадку зміни офіційного курсу української гривні по відношенню до Євро у сторону
збільшення більш ніж на 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка), Сторони дійшли до
згоди, що Договірна ціна на газ підлягає автоматичному перерахунку, без додаткового
погодження Сторонами, на дату оплати за наступною формулою:
Ра = (Р1*К/Х) * 1,2 , де:
«Ра» - це розрахункова ціна на кожну дату оплати Покупцем;
«Р1» - це договірна ціна згідно Індивідуального договору;
«К» - це офіційний курс української гривні по відношенню до євро, визначений НБУ, який
визначається як значення офіційного курсу на дату оплати.
«Х» - це офіційний курс української гривні по відношенню до євро, визначений НБУ на
дату укладення Індивідуального договору) та складає: ________________(_____________)
гривень у тому числі ПДВ 20 % _______________________ гривень.
3. Договірний обсяг (об’єм): ________________ тис. м. куб (_________________тисяч
метрів кубічних).
4. Договірна вартість (розраховується як добуток від множення Договірної ціни на
Договірний обсяг (об’єм):______ (________) гривень, у тому числі ПДВ 20 % _______
(__________) гривень.
5. Умови оплати: Покупець сплачує Продавцю на умовах 100% передоплати на підставі
виставленого рахунку на оплату. Покупець має здійснити оплату виставленого рахунку
протягом 3 (трьох) банківських днів з дати його виставлення.
6. Індивідуальний договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами,
скріплення печатками та є невід’ємною частиною Договору.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
ПРОДАВЕЦЬ:
ПОКУПЕЦЬ:
Товариство з обмеженою відповідальністю
__________________________________
«ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ
«_________________»
«НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ»
код ЕІС - ________________
код ЕІС - 56X930000010610X
Адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, 1
Адреса: __________________
Поточний рахунок № 26002924444775
_________________________________
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в АБ «Укргазбанк» м. Києва,
Код банку 320478
Код ЄДРПОУ: 42399676
ІПН: 423996726590
Телефон: (044) 537-05-63
E-mail: info@naftogaztrading.com.ua

Поточний рахунок № ________________
в ________________________,
Код банку ______
Код ЄДРПОУ: _____________
ІПН: _____________
Телефон: ____________
E-mail: _______________

Директор
______________
__________________/ В.В. Волинець/
__________________/____________/
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Додаток №2 до Договору №______
купівлі-продажу природного газу
від __.__.20__

ЗАЯВКА
на купівлю природного газу №____ від «_____» _____________2018 року
1.

Дата

«___» ___________20__р.

2.

Час

3.

Строк реалізації:

4.

Договірний об’єм (обсяг) тис. куб.м

5.

Інші умови: місцезнаходження та реквізити сторін відповідають таким, що зазначені у Договорі.

__:__

ПОКУПЕЦЬ __________________ / ________________(ПІБ)
(Підпис, печатка)
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Додаток №3 до Договору №______
купівлі-продажу природного газу
від __.__.20__

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
від Покупця № ____ від «_____» _______2018 року

Відповідно до Індивідуального договору № ________ від «___» ____________20___ до Договору
купівлі-продажу природного газу № ______ від «___» _________ 201__ ПОКУПЕЦЬ надає згоду на купівлю
природного газу у ПРОДАВЦЯ на таких умовах:
1.

Розрахунковий період: з 07:00 за київським часом «____» __________2018 року по 07:00 за
київським часом «____» _______2018 року (___ діб).

2.

Договірний об’єм (обсяг) тис. куб.м ____________

3.

Договірна ціна в тому числі ПДВ 20% _______ (грн/тис. куб.м).

4.

Електронна пошта ПРОДАВЦЯ: info@naftogaztrading.com.ua

5.

Електронна пошта ПОКУПЦЯ:

6.

Інші умови: місцезнаходження та реквізити сторін відповідають таким, що зазначені у Договорі.

ПОКУПЕЦЬ __________________ / ________________(ПІБ)
(Підпис, печатка)
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